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REGULAMIN OFF-ROAD LEDTRENDS ICE CHALLENGE 2020 

I. TERMINOLOGIA I DEFINICJE 
 
1.Rajd: impreza w formie Eventu: turystyczno-rekreacyjna składająca się z Etapów: dziennego podzielonego na 
dwie części: 2 x 2 godziny w Klasie Seryjny Wyczyn i 5 godzinnej w Klasie Wyczyn – Extreme Elektryk / Extreme 
Mechanik. 
2. ORLIC – OFF-ROAD LEDTRENDS ICE CHALLENGE. 
3. Nazwy Klas: 
3.1. EXM: oznaczenie klasy samochodowej Extreme Mechanik. 
3.2. EXE: oznaczenie klasy samochodowej Extreme Elektryk. 
3.3. WYC: oznaczenie klasy samochodowej Wyczyn. 
3.4. SW: oznaczenie klasy samochodowej Seryjny Wyczyn. 
4. Rajd: impreza składająca się z jednego etapu dla Klas: EXM, EXE, WYC, SW. 
5. Etap: każda część Rajdu oddzielona zjazdem do bazy. 
4. Notatki Nawigacyjne (RBK) lub GPS: wskazówki dotyczące trasy Rajdu zapisane w formie papierowej lub 
elektronicznej i przekazywane zawodnikom na odprawie przed startem do Etapu. Poruszanie się według RBK lub 
GPS jest obowiązkowe. 
5. Punkt Kontroli Przejazdu (PKP) – dotyczy tylko klasy WYC, EXE, EXM. Specjalnie oznaczone miejsce na trasie, w 
którym załogi muszą potwierdzić przejazd poprzez odbicie pieczęci w otrzymanej Karcie Drogowej. 
6. Według taśm (WGT) dotyczy tylko Klasy SERYJNY WYCZYN: oznakowanie stosowane na trasie, polegające na 
umieszczeniu w widocznych miejscach taśmy, które mają ułatwić poruszanie się po trasie 
7. DMC: dopuszczalna masa całkowita według dowodu rejestracyjnego (DR). 
8. Obca Pomoc: fizyczna pomoc udzielona załodze na trasie rajdu w jakiejkolwiek formie, przez osoby nie będące 
zawodnikami startującymi w rajdzie (w tym również pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu 
taśm, lin, pasów, dowozie paliwa, olejów, płynów i poszukiwaniu PKP)  
9. Siła Wyższa: Zjawisko o charakterze zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, któremu nie można zapobiec. 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE: 
1.ORLIC – jest cyklem imprez o charakterze turystycznego zlotu, którego celem jest wspólna zabawa z elementem 
rywalizacji zawodników startujących samochodami oraz wyłonienie najlepszych załóg.  
2. ORLIC składa się z jednej imprezy (Rajdu) w danym sezonie. 
3. Organizatorem imprezy ORLIC są firmy: EUROFORUM sp. z o.o.; ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice oraz AB 
EVENT, ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. 
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników (przygotowanie 
pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie), a związane z odwołanym Rajdem. W przypadku odwołania rajdu 
wpłacone przez uczestników wpisowe podlega zwrotowi. 
6. Organizator dołoży wszelkich starań mających na celu stosowne zabezpieczenie Rajdu. 
7. Organizator zapewni doraźną pomoc medyczną na trasie Rajdu. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikłe w konsekwencji: – zaistnienia siły wyższej; – 
działań podejmowanych przez osoby trzecie. 
9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody 
osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika Rajdu, bądź osoby z nim związane (gości, 
mechaników, serwisantów i pozostałe osoby) w dobrach własnych lub wobec innych uczestników czy osób 
trzecich. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, 
wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli 
będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. 
11. W przypadku wykrycia zniszczeń spowodowanych bezmyślnością którejś z załóg  i nie stosowaniem się do 
regulaminu, organizator udostępni osobie pokrzywdzonej dane osobowe sprawcy w celu założenia wyjaśnień i 
ewentualnego pokrycia kosztów. 
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III. UCZESTNICY: 
1. Załogi startują w jednej kategorii pojazdów: Auta. 
2. Załogę w kategorii Auta stanowi kierowca i pilot, przy czym pojazd może prowadzić wyłącznie pełnoletnia osoba 
posiadająca odpowiednie prawo jazdy. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami załogi tylko wtedy, gdy posiadają zgodę opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w Rajdzie. Zgoda MUSI być udzielona w formie pisemnej (na odpowiednim druku) i złożona w Biurze 
Rajdu przed jego rozpoczęciem. 
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której konieczna jest wymiana jednego z członków załogi (dotyczy Pilota) 
fakt ten musi być bezwzględnie uzgodniony z Organizatorem pod rygorem dyskwalifikacji. 
5. W trakcie Rajdu nie ma możliwości zmiany pojazdu. 
6. Niedozwolony jest wyjazd na trasę Rajdu z niekompletną załogą. Załoga kończąca rajd musi być również 
kompletna. 
7. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów, zobowiązani są do posiadania dokumentów: 
- prawa jazdy; 
- dowodu rejestracyjnego. 
 
IV. ORGANIZACJA: 
1. Przed startem załogi otrzymują Karty Drogowe z miejscami na pieczątki (PKP) informację o czasie startu i zjazdu 
do mety. 
2. Załoga natychmiast po osiągnięciu mety etapu zobowiązana jest do udania się w miejsce wskazane przez 
Organizatora celem zdania Karty Drogowej. Nie zwrócenie Karty Drogowej natychmiast po zakończeniu etapu 
skutkuje karą w postaci nieklasyfikowania danej załogi. 
3. Karty Drogowe z nieczytelnymi pieczęciami i/lub opisami (w całości lub części) nie będą uwzględniane i będą 
traktowane jako nieuzupełnione. Zniszczona Karta Drogowa nie będzie uwzględniana. 
4. W przypadku wątpliwości odnośnie czytelności Kart Drogowych, wszelkie wątpliwości rozstrzyga Sędzia 
Główny. Decyzja ta jest ostateczna. 
5. Podczas odprawy Organizator przekazuje załogom najistotniejsze informacje dotyczące Rajdu: godzinę 
rozpoczęcia startów, limit czasu jazdy dla każdej klasy, miejsce startu oraz mety. 
6. O kolejności startu w rajdzie decyduje kolejność potwierdzonych wpłat wpisowego do Rajdu. 
7. Każda załoga przed startem do Rajdu w klasie WYC, EXE, EXM otrzymuje RB odpowiedni dla danej klasy. 
8. Zerwanie linki lub uszkodzenie plomby zabezpieczającej Kartę Drogową lub PKP, bądź też niszczenie PKP 
umieszczonych na trasie karane jest dyskwalifikacją załogi. 
9. Klasyfikacja załóg prowadzona będzie w następujących klasach: EXM, EXE, WYC, SW. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klas lub rezygnacji z niektórych klas 
wymienionych powyżej. 
11. WYMAGANIA I OGRANICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH: 
 

Klasa Wymóg/Cecha EXM EXE SW WYC 

         

 liczebność załogi (ilość osób) 2 2 
2 (możliwość przewozu 
osób w ilości zgodnej z 

dowodem rejestr.) 

2+ możliwość 
dodatkowej osoby 

 POJAZD 

 opony + koła (średnica) bez ograniczeń 

 wyciągarka elektryczna dozwolona 
dozwolone 2 

wyciągarki elektryczne 
dozwolona 1 

wyciągarka elektryczna 
niedozwolona / 
zaplombowana 

 wyciągarka mechaniczna dozwolona 
niedozwolona / 
zaplombowana 

niedozwolona / 
zaplombowana 

niedozwolona / 
zaplombowana 

 zaczepy holownicze (przód/tył) obowiązkowe 

 lina/taśma holownicza 
 (właściwa do masy pojazdu) 

obowiązkowa 

 taśma ochronna do liny   wyciągarki 
minimalna szerokość 

5 cm 
minimalna szerokość 

5 cm 
minimalna szerokość 5 

cm 
- 

 klatka bezpieczeństwa  obowiązkowa obowiązkowa dopuszczana  zalecana 

 pałąk bezpieczeństwa lub twardy dach obowiązkowy 

 pasy bezpieczeństwa obowiązkowe 
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 kask ochronny dla członków załogi 
(używany przez cały czas trwania Rajdu) 

obowiązkowy 

 gaśnica obowiązkowa 

 zestaw pierwszej pomocy (apteczka) obowiązkowy 

 Telefon komórkowy obowiązkowy 

 UBEZPIECZENIA I DOKUMENTY 

 ubezpieczenie zalecane, NNW z rozszerzeniem sporty motorowe 

 dowód rejestracyjny (DR) / aktualne 
badania techniczne pojazdu 

wpis w DR 

 OZNAKOWANIA 

 numery startowe i naklejki sponsorskie * obowiązkowe 

*    Numery startowe są przyznawane zawodnikom według ustaleń Organizatora. 

 
12. Klasyfikacja etapowa załóg następuje na podstawie liczby zebranych PKP. W przypadku jednakowej ilości PKP 
decyduje czas uzyskany podczas OS-u czasowego w klasach: EXM, EXE, WYC. 
13. Klasyfikacja w klasie SW następuje na podstawie podliczenia zgodnego z Kartą Drogową załogi ilości 
przejechanych okrążeń podczas 2-godzinnych 2 etapów rajdu. 
14. Czas na poszczególnych etapach liczony jest z dokładnością do 1 minuty. Na etapach załogi muszą dotrzeć do 
mety przed czasem jej zamknięcia. Jeżeli załoga nie dotrze do mety w wyznaczonym czasie – nie zaliczane jest 
załodze ostatnie okrążenie. 
15. Nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów lub Organizatorów. Organizator nie przewiduje możliwości 
zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne. 
16. Nagrody przyznawane są po rajdzie dla trzech najlepszych załóg w każdej z klas. 
17. Miejsce danej załogi w rajdzie określa suma ilości PKP zgromadzonych w poszczególnych etapach w danym 
rajdzie. W przypadku jednakowej liczby PKP decyduje czas zdobyty na OS w klasach WYC, EXE, EXM oraz suma 
czasów przejazdu 2 etapów w klasie SW. 
18. Zgłoszenie do rajdu następuje poprzez: – wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stornie 
internetowej  www.pt-serwis.pl kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
19. Zgłoszenie uznaje się za WSTĘPNIE przyjęte po potwierdzeniu go przez Organizatora. 
20. Zgłoszenie uznaje się za OSTATECZNIE przyjęte z chwilą wpływu pełnej opłaty wpisowego. Wpisowe jest 
zwracane jeżeli rezygnacja nastąpi do 20 dni przed rozpoczęciem rajdu. W przypadku rezygnacji z rajdu przez 
uczestnika w terminie późniejszym niż 20 dni przed rajdem WPISOWE NIE JEST ZWRACANE, ani nie przechodzi na 
kolejną edycję imprezy.  
21. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia załogi do rajdu bez podawania przyczyn. W przypadku 
odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator, w ciągu 10 dni od podjęcia takiej decyzji, poinformuje o tym 
Zgłaszającego. Wpisowe zostanie mu zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia. 
22. W przypadku rezygnacji uczestników z kontynuowania udziału w rajdzie podczas jego trwania, jest on 
zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatora. Załodze takiej nie zwraca się żadnych opłat. 
23. Wpisowe obejmuje: prawo wjazdu na trasę Rajdu i udział w rywalizacji; RB/GPS; okolicznościowe upominki od 
Organizatora lub sponsorów. 
 
 
V. KARY, PROTESTY I BEZPIECZEŃSTWO: 
1. W czasie całego Rajdu uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów, 
kierowników Odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez Organizatora. Wszelkie naruszenie 
wydanych rozporządzeń może spowodować konsekwencje, od nałożenia kary po dyskwalifikację i wykluczenie z 
Rajdu włącznie. Załogom zdyskwalifikowanym i/lub wykluczonym z Rajdu nie zwraca się żadnych wniesionych 
opłat. 
2. Sędziowie znajdujący się na trasie Rajdu pilnują przestrzegania Regulaminu. Każde złamanie Regulaminu 
odnotowywane jest przez Sędziego w Karcie Sędziowskiej. Załoga ma prawo dowiedzieć się jaki zapis został 
dokonany lecz w takim przypadku musi udać się na miejsce, w którym aktualnie przebywa Sędzia. 
3. Kary: 
 
KARA PRZEWINIENIE UWAGI 

 Dyskwalifikacja  Obca pomoc 
za każde 
przewinienie 

http://www.pt-serwis.pl/
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 Nie zaliczenie okrążenia 
 Nieumyślny wyjazd poza taśmę i/lub zerwanie taśmy (spowodowane np. 
wywróceniem pojazdu) 

za każde 
przewinienie 

 Grzywna wysokości 200% 
wpisowego 

 Nie umieszczenie na pojeździe lub kasku naklejek dostarczonych przez 
Organizatora 

przy braku wpłaty - 
dyskwalifikacja 

 Nie zaliczenie ostatniego 
okrążenia 

 Nie zdanie karty drogowej w wyznaczonym czasie danego etapu. Dotyczy klasy 
Seryjny Wyczyn 

 

Anulacja zebranych PKP 
 Jeżeli załoga nie dotrze do mety etapu przed czasem jej zamknięcia (w 
wyznaczonym limicie czasu danego etapu) 
Status: Nieklasyfikowany klasa: EXM, EXE, WYC 

Zawodnik uzyskuje 0 
PKP 

DYSKWALIFIKACJA 

 Zakładanie liny wyciągarki bez taśmy ochronnej bezpośrednio na 
drzewo lub używanie taśmy zbyt wąskiej; 

 Zanieczyszczanie środowiska; 

 Umyślne zerwanie PKP linki PKP lub linki Karty Drogowej, taśm, itp.; 

 Niesportowe zachowanie; 

 Zerwanie plomb na KD lub innych plomb założonych przez 
Organizatora podczas BK (w tym na wyciągarkach): 

 Jazdę bez kasku (wszystkie klasy); 

 Wożenie pasażerów na pojazdach zawodników; 

 Jazdę pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków i/lub innych środków 
odurzających. Odmowa poddania się badaniu alkomatem i/lub 
narkotestem jest także równoznaczna z dyskwalifikacją; 

 Nie stosowanie się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, 
Sędziów  i innych osób upoważnionych przez Organizatora; 

 Wjazd na OS w kierunku przeciwnym niż opisany w RBK/GPS 

za dowolne 
z wymienionych 
przewinień 

załoga 
nieklasyfikowana 

 Nie zdanie do Biura Rajdu KD niezwłocznie po zakończeniu Etapu za każdy Etap 

 
4. Protesty wszelkiego rodzaju (dotyczące sędziowania, wyników, pozycji w klasyfikacji) muszą być składane na 
piśmie, najpóźniej 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Etapu lub Rajdu. Do składania protestów służy 
stosowny formularz dostępny w Biurze Rajdu. Protest musi być złożony wraz z kaucją w wysokości 300 PLN dla 
wszystkich klas z zastrzeżeniem protestów dotyczących niesportowego zachowania, które są wolne od opłat. 
Protest złożony bez opłaty uznaje się za nieważny. 
5. Protest zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora po wysłuchaniu zainteresowanych stron. Rozpatrzenie 
protestu następuje najdalej w czasie 1 godziny od wpłynięcia protestu do Biura Rajdu. Werdykt zostaje podany do 
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Biurze Rajdu. Jeżeli protest okaże się nieuzasadniony, powyższa 
kaucja nie zostaje zwrócona i przechodzi na rzecz organizacji kolejnej imprezy. 
6. Skargi związane z uszkodzeniem, zagubieniem, stratami osobistymi nie będą rozpatrywane. 
7. Wyniki ogłoszone po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów są ostateczne i oficjalne. 
8. Nie będą rozpatrywane żadne wnioski, uwagi, protesty zgłoszone po ogłoszeniu wyników oficjalnych. 
9. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z pózn. zm.). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 
sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. 
10. Trasa dojazdowa do OS przebiega po drogach publicznych, na których odbywa się normalny ruch drogowy 
oraz po terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna. Zawodnicy nie korzystają z drug i terenów w 
sposób szczególny. 
11. Uczestnicy są zobowiązani do unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na 
uczestników, Organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie, udzielania wzajemnej pomocy w razie 
wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach 
Organizatorów oraz służb ratowniczych/ medycznych, dbałości o środowisko naturalne. 
12. Uczestnictwo w Rajdzie może być niebezpieczne. Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i własną 
odpowiedzialność. 
13. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub 
używany przez niego pojazd. 
14. Składając swój podpis pod treścią niniejszego Regulaminu (na stosowanym Oświadczeniu) uczestnicy 
niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa 
do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorom, ich agentom, 
sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim 
innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami 
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związanymi z imprezą, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania. 
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza 
rejestracyjnego oraz złożeniu podpisu pod Oświadczeniem Uczestnika, co jest równoznaczne z oświadczeniem o 
zwolnieniu Organizatorów z odpowiedzialności, przez co pomiędzy uczestnikami Rajdu, w tym wszystkimi 
osobami należącymi do zespołu (kierowca, osoby towarzyszące, mechanicy i inne osoby), a Organizatorem Rajdu, 
w tym wszystkimi osobami działającymi w imieniu Organizatora, zostaje zawarta umowa. 
16. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia 
uczestników. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach, w 
trakcie trwania sezonu. Wszelkie zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej 
wersji Regulaminu na stronach internetowych Raju. 
 
18. Załączniki do niniejszego Regulaminu, zgodnie z listą poniżej, są jego integralną częścią. 
Lista załączników: 
Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika Rajdu 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Opiekuna Prawnego 
Załącznik nr 3 Formularz Protestu 
 
 
 
 
 
 
 


