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REGULAMIN KLASYFIKACJI SEZONU 2019/2020 

„OGÓLNOROCZNY PUCHAR ORIENTACYJNO SAMOCHODOWY” 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE KASZUKI MAZUKI 

 

Niniejszy regulamin ma na celu przedstawienie zasad klasyfikacji sezonu 

2019/2020 „Ogólnoroczny Puchar Orientacyjno Samochodowy” 

organizowanej przez stowarzyszenie Kaszuki Mazuki. W całości dotyczy 

członków stowarzyszenia oraz osób, które nie są członkami stowarzyszenia 

a dobrowolnie biorą udział w imprezach przez nie organizowane. 

 

 

1. Postanowienia ogólne.  

1.1 Organizatorem klasyfikacji jest stowarzyszenie Kaszuki Mazuki z 

siedzibą w Gdańsku (zwane dalej Organizatorem). 

1.2 Klasyfikacja „Ogólnoroczny Puchar Orientacyjno Samochodowy” 

(zwana dalej Klasyfikacją) jest klasyfikacją rajdów turystyczno-

nawigacyjnych organizowanych tylko i wyłącznie przez Stowarzyszenie 

Kaszuki Mazuki w sezonie 2019/2020. 

1.3 Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Klasyfikacji w 

formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

 

 

2. Uczestnictwo w klasyfikacji. 

2.1 Uczestnikiem Klasyfikacji jest każdy kierowca, który bierze udział w 

minimum jednym rajdzie Organizatora w sezonie 2019/2020. 

2.2 Uczestnictwo w Klasyfikacji jest bezpłatne. 

2.3 Uczestnik Klasyfikacji akceptuje niniejszy regulamin w całości i 

zobowiązuje się go przestrzegać.  

2.4 Nieznajomość regulaminu nie może być podstawą do ewentualnych 

roszczeń w stosunku do Organizatora. 

 

3. Tryb rozstrzygania Klasyfikacji. 

3.1 Punkty są przyznawane indywidualnie po każdym rajdzie turystyczno-

nawigacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Kaszuki Mazuki. 

3.2 Punkty są indywidualnie przypisywane do kierowcy ekipy startującej, 

bez względu na skład ekipy oraz pojazd, którym ostatecznie startuje w 

rajdzie.  

3.3 Punkty zdobywane na rajdach są takiej samej wielkości na każdym 

rajdzie i kształtują się następująco: 

❖ I miejsce: 16 punktów 
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❖ II miejsce: 14 punktów 

❖ III miejsce: 12 punktów 

❖ IV miejsce: 10 punktów 

❖ V miejsce: 9 punktów 

❖ VI miejsce: 8 punktów 

❖ VII miejsce: 7 punktów 

❖ VIII miejsce: 6 punktów 

❖ IX miejsce: 5 punktów 

❖ X miejsce: 4 punkty 

❖ XI-XV miejsce: 2 punkty 

❖ dalsze miejsca: 1 punkt za uczestnictwo 

3.4 Zapisanie się na rajd i opłacenie wpisowego, ale ostateczny fizyczny 

brak udziału w rajdzie nie skutkuje punktem za uczestnictwo w rajdzie. 

3.5 Organizator przyzna nagrody trzem kierowcom z załóg 

uczestniczących w rajdach, które po wszystkich rajdach w sezonie 

2019/2020 zdobędą największą ilość punktów. Organizator nie przyznaje 

nagrody uczestnikom, którzy znaleźli się na dalszych miejscach. 

3.6 Organizator może przyznać wyróżnienie wybranym uczestnikom, 

którzy nie znaleźli się na miejscach podiumowych.  

3.7 Ogłoszenie wyników po zakończonym roku Klasyfikacji jest ostateczne 

i nie przysługuje do niego odwołanie. 

 

 

4. Postanowienia końcowe. 

4.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2019 r.  

4.2 W kwestiach spornych i nieuregulowanych decydujące jest zdanie 

Organizatora.  

4.3 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

4.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.  


