
 

Regulamin 

27 Finał WOŚP Wyścigi w Biskupicach Radłowskich 

 

1.Organizator 

Wrak Race Tarnów Kazimierz Rędzina 

 

2. Miejsce i termin zawodów 

13.01.2019 Biskupice Radłowskie ul. Wólka 

Kazimierz Rędzina tel. 660 736 866 

Marcin Kłósek tel. 693 957 065 

Godziny otwarcia biura; w dniu zawodów od 8:00 do zakończenia zawodów. 

Koordynaty GPS (Baza zawodów)50.114409, 20.868558 

 

3. Zgłoszenia 

Zgłoszenia w biurze zawodów od 8:00 do 9.20 

Obowiązuje wpisowe; 

 70 zł dla motocykli i quadów  

150 zł dla samochodów terenowych.  

200 zł dla wraków 

Zawodnicy niepełnoletni muszą złożyć pozwolenie na start podpisane przez prawnego opiekuna. 

Minimalny wiek zawodnika 14 lat ! 

O dopuszczeniu zawodnika decyduje Organizator  

 



 

 

4. Klasy 

Motocykl 

Motocykle startują w trzech klasach podzielonych na pojemność silnika bez względu na typ silnika 

(T2, T4) 

Klasa o poj. Silnika do 150 ccm (ze względu na brak osobnej klasy dla pitbików, chętni gotowi 

wystartować w zawodach na motocyklu typu pitbike mogą startować w tej klasie) 

Klasa o poj. Od 150 ccm do 250 ccm 

Klasa powyżej 250 ccm 

Quady 

Klasa Quad 2k (quadybaz względu na pojemność silnika z napędem na jedną oś) 

Klasa Quad 4k quady baz względu na pojemność silnika z napędem na obie osie) 

Klasa Samochody Terenowe bez względu na rodzaj i pojemność silnika oraz typ napędu 

Klasa Wrak seria (szczegóły w osobnym regulaminie dotyczącym startów wraków) 

Klasa Wrak pro (szczegóły w osobnym regulaminie dotyczącym startów wraków) 

 

5. Trasa 

Dla klas motocykli, quad i samochód terenowy zostanie wytyczony jeden odcinek trasy szybkościowej 

o długości ok 6 km z szerokością od 2 do 10 m z różnorodną nawierzchnią 

Trasa dla samochodów typu wrak to pętla toru o długości ok 800 m. 

 

6. Start 

Start do odcinka specjalnego w odstępach 1 min wg kolejności: 

1. Motocykle od 250 ccm 

2. Motocykle od 150-250 ccm 

3. Motocykle do 150 ccm 

4. Quady 2k 

5. Quady 4k 

6. Samochody terenowe 

Każdy zawodnik pokonuje odcinek trasy minimum 2 razy (organizator w dniu zawodów może ustalić 

większą ilość przejazdów) na trasie obowiązuje pomiar czasu. Końcowy wynik to suma czasów 

wszystkich przejazdów. 

(Start samochodów wrak seria i wrak pro uzależniony jest od ilości zgłoszonych załóg, a dokładny 

harmonogram startów zostanie podany w dniu zawodów na odprawie zawodników)  


