REGULAMIN
Zawodów Pługów Odśnieżnych
Gdańsk, 22.02.2017 r.
XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy
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Zawody Pługów Odśnieżnych odbywają się w dniu 22.02.2017 r. w ramach
XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego.
Zawody organizowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku, zwaną dalej Organizatorem.
Zawody mają na celu porównanie umiejętności kierowców z całego świata w zakresie
prowadzenia pojazdów służących do zimowego utrzymania dróg.
Miejscem rozegrania Zawodów jest teren Stadionu Energa Gdańsk zlokalizowany
w bezpośrednim pobliżu korony obiektu.
Zawody Pługów Odśnieżnych składają się z Eliminacji oraz Konkursu Głównego.
Zawody mają charakter zamknięty, uczestnikami Zawodów mogą być jedynie osoby
zgłoszone przez poszczególne kraje członkowskie PIARC. Udział w Zawodach jest
bezpłatny.
Kierowcy zgłoszeni do udziału w Zawodach muszą posiadać aktualne uprawnienia
do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz przekazać ich kopię Organizatorowi
najpóźniej w dniu Zawodów. Niezłożenie ww. dokumentu będzie skutkować
niedopuszczeniem uczestnika do udziału w Zawodach.
Zawody Pługów są ogólnodostępne dla publiczności. Organizator nie będzie pobierał
opłat za wstęp na teren Zawodów.
Integralnym dokumentem Regulaminu jest Opis Techniczny Zawodów.
Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 1.
do regulaminu) w którym przedstawione zostały kwestie odpowiedzialności
za spowodowane szkody.
Uczestnik Zawodów zobowiązuje się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie Zawodów.
Uczestnik Zawodów, nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub
innych środków mogących powodować zaburzenia świadomości lub zachowania
utrudniające kierowanie pojazdem.
Organizator może nie dopuścić do udziału w Zawodach uczestnika, który został
zgłoszony w następujących przypadkach:
a) zachowanie uczestnika Zawodów wskazuje na to, iż uczestnik znajduje się pod
wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków mogących powodować
zaburzenia świadomości lub zachowania utrudniające kierowanie pojazdem lub
stanowić zagrożenie dla innych uczestników Zawodów,
b) innym przypadku w którym, według oceny Organizatora, udział uczestnika
w Zawodach stanowiłby zagrożenie dla życia lub zdrowia lub mienia uczestnika lub
innych osób biorących udział w Zawodach.
Organizator odmówi udziału w Zawodach (lub przerwie udział w nich) bez
przeprowadzenia dodatkowych testów (badań) uczestnikowi, co do którego zachodzi
podejrzenie, że nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnik, któremu
Organizator odmówił udziału w Zawodach (lub przerwał w nich udział) z przyczyn
określonych w niniejszym Regulaminie, zobowiązany jest do natychmiastowego
opuszczenia miejsca Zawodów.
Na terenie przewidzianym do Zawodów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wszelkich wskazówek
Organizatora, a w szczególności przedstawianych przez pracowników Organizatora
w formie ustnej, sygnałów dźwiękowych lub za pomocą innych urządzeń
do informowania uczestników.

17. Uczestnik przed przystąpieniem do Zawodów ma obowiązek zapoznać się
z przebiegiem trasy.
18. Podczas trwania Zawodów zabrania się poruszania na torze w kierunku innym niż
ustalony przez Organizatora. Organizator dopuszcza jazdę po torze maksymalnie
dwóch pojazdów jednocześnie.
19. Bezwzględnie zabrania się chodzenia po torze w trakcie wykonywania konkurencji
przez innych uczestników Zawodów.
20. Niestosowanie się do poleceń sędziów oraz obsługi technicznej może skutkować
przerwaniem przejazdu i usunięciem z Zawodów.
21. Jeżeli w trakcie przejazdu wystąpią jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne,
Uczestnik, niezwłocznie po ich zauważeniu, poinformuje o tym obsługę techniczną
Zawodów poprzez zatrzymanie się i włączenie świateł awaryjnych do momentu
przybycia obsługi na miejsce zatrzymania pojazdu.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z uwagi
na niestosowanie się do w/w Regulaminu.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z toru bez podania
przyczyny.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach lub
zgubione na terenie Zawodów.
25. Decyzje podjęte przez sędziów są ostateczne i nie podlegają dyskusji ani odwołaniu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
27. Organizator uprawniony jest do wydawania poleceń wszystkim osobom
uczestniczącym w zawodach bądź znajdującym się na ich terenie w związku
z przebiegiem zawodów, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem.

________________________________
czytelny podpis uczestnika

Gdańsk, dnia _______________

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Załącznik nr 1. do Regulaminu
Zawodów Pługów Odśnieżnych
Gdańsk, 22.02.2017 r.
XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy
Oświadczam, że biorę udział w Zawodach na własną odpowiedzialność i tym
samym zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Organizatora w zakresie
ewentualnych szkód związanych z uczestnictwem w Zawodach.

________________________________
czytelny podpis uczestnika

Gdańsk, dnia _______________

