
10-12 WRZEŚNIA 2021 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU 

NATURE OFF ROAD TROPHY 2021 

1. DOPUSZCZONE POJAZDY 

1.1 Do zawodów dopuszczone są wszystkie POJAZDY z napędem na 4 koła o DMC 3.5 t. 

1.2 Pojazdy muszą być sprawne, oraz posiadać ważne badania techniczne oraz 

ubezpieczenie OC 

1.3 W klasach WYCZYN PLUS , EXTREME ELEKTRYK oraz EXTREME MECHANIK 

zaleca się używanie klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J” PZM i/lub klatek 

zewnętrznych. 

 

Podział na grupy – wymagania techniczne. 

  

TURYSTYK 

* TURYSTYK - bez wyciągarki (fabryczne samochody, stalowe zderzaki, progi, lift 

zawieszenia, dozwolone opony AT do 33” wysokości) trasa turystyczno-krajoznawcza bez 

rywalizacji sportowej – możliwość prób . 

* TURYSTYK PLUS - bez wyciągarki (fabryczne samochody, stalowe zderzaki, progi, lift 

zawieszenia, dozwolone opony MT do 35” wysokości) trasa turystyczno-krajoznawcza z 

rywalizacja sportową na próbach i odcinkach czasowych. 

PRZEPRAWA 

WYCZYN – (fabryczne pojazdy bez wyciągarki z kołami do 35 cali, stalowe zderzaki, progi, lift 

zawieszenia dozwolone, cała karoseria słupek A i B , klatka zewnętrzna dozwolona) 

WYCZYN EXTRA – (fabryczne pojazdy z jedną elektryczną wyciągarką 1 silnikowa , koła 

do 35 cali, stalowe zderzaki, progi, lift zawieszenia dozwolone, klatka zewnętrzna dozwolona) 

*** KLASY WYCZYN ZAKAZ STOSOWANIA OPON TYPU „JODŁA” *** 

EXTREME ELEKTRYK – (zmota z wyciągarką elektryczna sztuk 2 i więcej, pocięta karoseria, 

klatka, duże koła, wszystkie bieżniki dozwolone) 



EXTREME MECHANIK – (zmota z dowolna ilością wyciągarek mechanicznych , 

hydraulicznych itp , dozwolone zwolnice , pociętą karoserią, klatką , duże koła , wszystkie 

bieżniki dozwolone) 

 

KAŻDY POJAZD POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W : GAŚNICE , APTECZKĘ , TRÓJKĄT 

OSTRZEGAWCZY, PAS DO HOLOWANIA , PASY ASEKURACYJNE NA DRZEWA , 

WYCIAGARKI LINOWE (TIFOR – KIFOR) W KLASIE WYCZYN , ZBLOCZE -W KLASIE Z 

WYCIĄGRKĄ. 

*JEŚLI ZAJDZIE KONIECZNOŚĆ UŻYCIA LINY KINETYCZNEJ , ZALECA SIĘ UŻYCIE 

SZEKLI SYNTETYCZNYCH W CELU MINIMALIZACJI ZAGROŻENIA. 

2. ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE 

2.1 Wysokość wpisowego wynosi od załogi /kierowca i pilot/: 

-TURYSTYK I TURYSTYK PLUS – 350 PLN  

/dodatkowa osoba powyżej 7 lat – 30 zł/ 

-WYCZYN – 450 PLN 

- WYCZYN EXTRA – 450 PLN 

- EXTREME ELEKTRYK I MECHANIK – 500 PLN 

/dodatkowy posiłek 60 zł/ 

 

2.2 W ramach wpisowego Organizator zapewnia:  

- W klasie turystycznej: dla załogi oraz zgłoszonego dodatkowego członka pamiątkową 

bandanę,  posiłek w trakcie rajdu, pamiątkowe medale dla dzieci. 

- W klasach przeprawowych: pamiątkowe bandany dla załogi,  kolację po zakończeniu 

zmagań. 

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych posiłków. 

2.3 Każda osoba, która dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako 

kierowca, powinna mieć ukończone 18 lat w chwili przesłania zgłoszenia. 

2.4  Zgłoszenie następuje poprzez strone internetową z zapisami do dnia 10.08.2021. 

2.5 Zgłoszenie uczestnika na rajd jest skuteczne w momencie swoje uiszczenia  

wpisowego poprzez link podany na stronie z zapisami. 

2.6 W razie gdy zgłoszenie narusza lub nie spełnia powyższych punktów Organizator ma 

prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia i poinformować zgłaszającego o tym fakcie. 



2.7 Organizator ma także prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia uczestnika bez 

konieczności podawania przyczyny, w takim przypadku wpisowe  zostanie  zwrócone  

osobie  zgłaszającej. 

3. LISTA ZAŁÓG 

3.1 Na liście załóg nie może się znajdować więcej niż 100 załóg w klasie 

TURYSTYCZNEJ , oraz po 30 załóg w każdej z klas PRZEPRAWOWYCH. Organizator 

ma prawo modyfikować, według swojego uznania, ilość miejsc na liście. 

3.2 Organizator tworzy  listę załóg na  podstawie  otrzymanych  zgłoszeń po uprzedniej 

weryfikacji danych, o których mowa w pkt. 2.2 oraz po zaksięgowaniu 

na rachunku bankowym Organizatora środków wpłaconych tytułem wpisowego przez 

osoby zgłaszające. 

3.3 O miejscu na liście w klasie TURYSTYCZNEJ decyduje kolejność wpłat, czyli 

zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora . 

3.4 W razie  przekroczenia ilości  miejsc, o której mowa w pkt. 3.1 wpłacone  przez osoby  

zgłaszające,  które  nie  zostały  wpisane  na  listę załóg, wpisowe 

zostanie zwrócone w całości na wskazane przez nie rachunki bankowe. 

3.5 Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot. 

3.6 Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenia uczestnictwa w zawodach. 

3.7 Kierowca ma prawo uczestnictwa w zawodach z udziałem pilota. 

3.8 Pilot również może prowadzic pojazd jeśli posiada do tego kwalifikacje i zgode 

własciciela pojazdu (kierowcy). 

3.9 Kierowca musi okazać ważne prawo jazdy. 

4. TRASA 

4.1 Trasa wiedzie drogami publicznymi, leśnymi oraz przez tereny prywatne. 

4.2 Trasa liczy 150 km dla klasy TURYSTYCZNEJ i 40 km dla klasy PRZEPRAWOWEJ. 

4.3 Na trasie TURYSTYCZNEJ - PKP (punkt kontroli przejazdu) ,foto zagadki , próby 

terenowe i OS czasowy.  

Klasa PRZEPRAWOWA – OSy pomiędzy taśmami z PKP na czas z elektronicznym 

pomiarem czasu na odcinku nocnym i dziennym. 

5. PRZEBIEG ZAWODÓW 

5.1 Zawody muszą przebiegać zgodnie z regulaminem. 

5.2 Organizator pełni  funkcję sędziego oraz sprawuje pieczę  nad  przebiegiem zawodów. 

Wszystkie  decyzje  podjęte  przez Organizatora są ostateczne i nie 



podlegają zaskarżeniu. 

5.3 Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia dróg i gruntów prywatnych nie 

udostępnionych na potrzeby rajdu ponosi uczestnik zawodów!!! 

6. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW 

6.1 Pojazd dopuszczony do zawodów musi być wyposażony w sprawne pasy 

bezpieczeństwa. 

6.2 Trasa musi być pokonywana w sposób niezagrażający innym zawodnikom. 

Organizator ma prawo do wykluczenia zawodnika. 

6.3 Kierowca oraz pilot muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. 

6.4 Pojazdy startujące w zawodach muszą mieć sprawny układ wydechowy. Jeśli w 

trakcie zawodów układ wydechowy ulegnie uszkodzeniu  nie  powoduje  to 

wykluczenia z zawodów. To samo dotyczy innych podzespołów pojazdu. 

6.5 Takie elementy pojazdu jak; progi, mocowania fotela kierowcy i pilota nie mogą być 

skorodowane. 

6.6 Pojazdy winny mieć zdemontowane elementy zagrażające innym uczestnikom. 

6.7 W kabinie nie mogą się znajdować żadne przedmioty trwale nie przymocowane do 

pojazdu. 

6.8 Obowiązuje bezwzględny zakaz przewożenia osób, które nie mają zapiętych pasów 

bezpieczeństwa. 

6.9 Pojazd musi posiadać mocowania do holowania. 

6.10 Kierowca oraz pilot nie może być pod wpływem działania alkoholu lub innych 

środków odurzających. Organizator  ma  prawo  poddać uczestnika badaniu 

alkomatem lub innym urządzeniem stwierdzającym stan bycia pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

6.11 W razie naruszenia powyższych punktów Organizator ma prawo wykluczyć 

uczestnika. W tej sytuacji wpisowe nie podlega zwrotowi. 

6.12 Wszelkie elementy wyposażenia pojazdu poprawiające bezpieczeństwo są 

dopuszczalne. 

6.13 Uczestnicy zawodów mają bezwzględny obowiązek  stosowania się do  regulaminu 

spotkania, a także wskazań, znaków i wskazówek podawanych przez 

Organizatora oraz personelu na trasie. Należy stosować się do wskazań Organizatora. 

6.14 Osoby startujące w zawodach oraz osoby im towarzyszące obowiązane są do 

kulturalnego zachowania. Zabrania się  zachowywania  niebezpiecznego dla 



innych uczestników zawodów. Maksymalna prędkość jest  ograniczona  do 50 km/h. 

Organizator może w każdej chwili podjąć decyzję o wykluczeniu załogi. 

6.15 Kierowca oraz pilot bierze  udział w zawodach  na  własną  odpowiedzialność, co 

potwierdza  własnoręcznym  podpisem. Organizator  nie  ponosi  żadnej 

odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów. 

6.16 W przypadku naruszenia Regulaminu uczestnik odpowiada ze wszelkie straty 

powstałe w mieniu Organizatora lub osób trzecich. 

JAKIEKOLWIEK ZNISZCZENIA DRZEWOSTANU  POPRZEZ : 

- BRAK PASA ZABEZPIECZAJĄCEGO NA DRZEWIE PODCZAS UŻYWANIA 

WYCIĄGARKI , 

-WYCINANIE , TARANOWANIE itd. DRZEW ,  

BĘDZIE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWĄ DYSKWALIFIKACJĄ !!! 

 

7. LOGISTYKA 

7.1 Organizator dopuszcza wcześniejsze niż w dniu zawodów dostarczenie pojazdów.  

7.2. Organizator zapewnia załogom startującym w klasie przeprawowej miejsce serwisowe 

na bazie rajdu. 

7.3 Uczestnik niezwłocznie po imprezie powinien zabrać pojazd. 

8. COVID - BEZPIECZEŃSTWO 

8.1 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących 

COVID - 19. 

8.2 Na terenie START / META każdy uczestnik ma obowiązek używać maseczki bądź 

innej osłony nosa i ust. Osoby bez maseczek zostaną zdyskwalifikowane. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

9.2 Wszelkie pytania proszę kierować do Organizatorów lub personelu na próbach. 

 

 


