
ZIMA `2017

Data konkursu:  18.11 – 23.12.2017

Klub organizujący:  organizatorem konkursu jest AUTOKLUB Mimon ACR

Charakter konkursu:  konkurs jest organizowany jako seria rund
w konkursie może brać udział każdy, kto się zarejestruje

Organizatorzy konkursu:      AK Mimon v ACR, ing Rudolf Sobota & koledzy

Rejestracja:  na stronie internetowej 
Rundy konkursu:   1 runda   18.11.2017  0:00 – 09.12.2017  24:00
                  2 runda   26.11.2017  0:00 – 16.12.2017  24:00
                  3 runda   03.12.2017  0:00 – 23.12.2017  24:00

4 runda   10.12.2017  0:00 – 23.12.2017  24:00
5 runda   17.12.2017  0:00 – 23.12.2017  24:00

Depozyty, startowe i nagrody:   startowe nie będzie pobierane, nagrody wg możliwości organizatora
oraz ewentualnych darowizn od sponsorów.

Zasady  konkursu  (rundy):  konkurs  będzie  przeprowadzony  wg  obowiązującego  regulaminu  
„Zasady AOS”. Wyjątek stanowi punktacja CK (punkt kontroli czasu). Za obowiązujący  
czas  odesłania  karty  drogowej  przyjęto  niedziela  godz  24:00.  Po  tym czasie  za  każdą  
rozpoczętą godzinę uczestnik otrzyma 1 pkt karny. Odesłane karty drogowe po 24 godz od 
czasu  danej  rundy nie  będą  akceptowane.  Na trasie  znajdują  się  tajne  punkty kontroli  
przejazdu. O błędach i przypisanych punktach karnych będziecie poinformowani.

Zasady cyklu:   za każdą rundę cyklu uczestnikom będą przydzielone punkty w zależności od liczby
uczestników (wg ilości uczestników, którzy odesłali karty drogowe).  W każdej rundzie  
punkty przydzielane będą wg zasad:
1. miejsce …. ilość uczestników + 5
2. miejsce …. ilość uczestników
3. miejsce …. ilość uczestników – miejsce w rundzie +1
4. i dalsze miejsca …. ilość uczestników – miejsce w rundzie
Do końcowej klasyfikacji każdemu uczestnikowi będą zaliczane cztery najlepsze wyniki z 
rund.

Dodatkowe postanowienia:
- Każdy zarejestrowany uczestnik ma prawo do 2-ch prób (dwie odesłane karty drogowe) w 
każdej rundzie, z nich będzie wybrana karta drogowa z niższą ilością punktów karnych.
-  Rejestracja  jest  na  stronie  www cyklu,  każdy uczestnik  będzie ewidencjonowany wg  
numeru startowego. Numer startowy jest tworzony przydzieleniem numeru uczestnika w  
AOS uzupełnionym z lewej strony o 2 cyfry identyfikujące uczestnika.
- Kto nie numeru startowego w AOS, przy rejestracji go nie wypełni a organizator narzuci 
numer i potwierdzi to e_mail.

Nagrody:  załogi w całym cyklu zostaną nagrodzone.

tłumaczył:  Marek Pańka, Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów  


