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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy regulamin zawiera ramowe zasady przebiegu cyklu zawodów „Mistrzostwa 

białostockich szkół średnich w simracingu” 
2. Zawody mają charakter otwarty, a rywalizacja w symulatorach jazdy nie wymaga 

posiadania prawa jazdy ani licencji.  
3. Organizatorami zawodów są AG Racing oraz BiałystokOnline.pl.  
4. Zawody mają miejsce w siedzibie AG Racing Center, ul. Lipowa 32.  
5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwa osoba wyznaczona przez Organizatora.  

II. UCZESTNICTWO  
1. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie uczniowie szkół średnich z Białegostoku. 
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wysłanie formularza rejestracyjnego oraz 

opłacenie wpisowego. Koszt wpisowego wynosi 30 zł. 
3. Każdy z uczestników, zobowiązany jest stawiać się w siedzibie organizatora minimum 10 

minut przed planowanym czasem rozpoczęcia przejazdów.  
4. Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie imienia i nazwiska, a także 

materiałów fotograficznych oraz audio-wizualnych z jego wizerunkiem do promocji 
zawodów oraz AG Racing Center.  

III. TERMINY ZAWODÓW  
1. Zawody składają się z 3 etapów: 

Eliminacje: 1 - 22.04.2023 
Półfinały: 20.05.2023 
Finał: 3.06.2023 

2. Podczas eliminacji każdy z zawodników będzie miał umówiony konkretny dzień i godzinę 
startu. 



IV. ZASADY  
1. Zawody odbywają się wyłącznie na symulatorach dostępnych w AG Racing Center. 
2. Zasady zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w AG Racing Center przed każdym 

etapem.  
3. Zawodnicy rywalizować będą na torze Poznań w aucie Renault Megane TCR. 
4. Wszystkie informacje dotyczące zawodów i wyniki będą publikowane na stronie 

www.agracing.pl. 
5. Każdy z zawodników ma prawo do nieograniczonej ilości płatnych treningów. 

V. ELIMINACJE  
1. Podczas Eliminacji rywalizacja odbywać się będzie w formacie TimeA^ack. Zawodnicy jadą 

na torze sami lub z innymi zawodnikami. Wynikiem jest uzyskany i zarejestrowany 
najlepszy czas pojedynczego czystego okrążenia. 

2. Wszelkie kolizje traktowane są jako incydent wyścigowy i nie mają wpływu na rezultat. 
3. Każdy z zawodników będzie miał do dyspozycji 30 minut na wykonanie mierzonych 

okrążeń. 
4. Eliminacje wyłonią 20 zawodników, którzy zakwalifikują się do Półfinałów. 

VI. PÓŁFINAŁY I FINAŁ 
1. Podczas Półfinałów oraz Finału rywalizacja odbywać się będzie w formacie wyścigów. 

Zawodnicy jadą na torze z innymi zawodnikami a wyniki są rozstrzygane na podstawie 
punktacji omówionej podczas briefingu. 

2. Półfinały wyłonią 10 zawodników, którzy zakwalifikują się do Finału. 
3. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez zawodników o kolejności zadecyduje: 

- ilość poszczególnych zajętych miejsc w biegach bez podziału na grupy (np. grupa A - 
miejsca 1-5, grupa B - miejsca 6-10, itd), 
- ilość biegów wygranych z konkurentem, gdy startowali obydwaj, 

4. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu, jeśli sądzi, że dana sytuacja nie była zgodna z 
zasadami  jazdy. Protesty składane mogą być do Organizatora bezpośrednio po wyścigu, w 
którym miało miejsce zdarzenie, w czasie do 5 minut. 

5. Protesty będą rozpatrywane przez sędziów. Możliwe jest karanie zgodnie z zasadami 
omówionymi  podczas  briefingu.  Decyzja sędziów jest ostateczna i nieodwołalna.  

VII. NAGRODY  
1. Na zakończenie Mistrzostw Organizator przyzna puchary za 1, 2 i 3 miejsce . 
2. Zostaną przyznane nagrody: 

Zawodnicy: 
1 miejsce: Voucher na kurs prawa jazdy kat. B o wartości 3500 zł, przejazd RaceTaxi w aucie 
wyścigowym na torze Białystok 
2 miejsce: Voucher do wykorzystania w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy o wartości 

http://www.agracing.pl


1500 zł, przejazd RaceTaxi w aucie wyścigowym na torze Białystok 
3 miejsce: Voucher do wykorzystania w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy o wartości 
1000 zł, przejazd RaceTaxi w aucie wyścigowym na torze Białystok 
Szkoła, której uczeń wygra zawody: 
Dwumiesięczna kampania promocyjna szkoły o wartości 5 tysięcy zł. na portalu 
BiałystokOnline.pl 

3. Puchary i nagrody powinny być odebrane osobiście podczas uroczystości rozdania nagród.  
Nieodebrane nagrody i puchary przechodzą na własność Organizatora.  

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu również w 
kweseach, które nie zostały w nich ujęte.  
2. Udział w zawodach jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego 
Regulaminu przez zawodnika. 


