
REGULAMIN ZAWODÓW „WRAK RACE SILVERADO” 

3 MAJA 2020  

 

Zawody „Wrak Race Silverado” to wyścigi wraków, których celem jest przede 

wszystkim dobra zabawa, możliwość doskonalenia swych umiejętności prowadzenia 

pojazdu w trudnych warunkach terenowych, rywalizacja sportowa połączona z dużą 

dawką adrenaliny.  

1. Wymogi dotyczące rejestracji na zawody „Wrak Race Silverado” 

1.1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wrakrace.silverado@wp.pl 

W treści podając: imię i nazwisko zawodnika + imię i nazwisko pilota (jeżeli 

występuje), marka/model pojazdu, numer telefonu. 

1.2. Lista zawodników będzie na bieżąco aktualizowana na stronie organizatora: 

https://www.silveradocity.pl/articles/wrak-race  oraz w wydarzeniu na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/467209664217667/ 

1.3. Po przesłaniu zgłoszenia należy uiścić opłatę wpisowego w wysokości: 150 zł na 

numer konta: PKO S.A. 65 1020 1505 0000 0802 0097 8767 z dopiskiem: Wrak 

Race Silverado oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika. Opłatę wpisowego należy 

uiścić najpóźniej do 20 kwietnia 2020. 

1.4. Wplata wpisowego potwierdza rezerwację zawodnika. W przypadku braku 

wpłaty, a tym samym braku potwierdzenia uczestnictwa osoba nie zostanie wpisana 

na ostateczną listę zawodników.  

1.5. Wysokość wpisowego dotyczy pojazdu, nie liczby osób; w przypadku wzięcia 

udziału w zawodach wraz z pilotem, koszt wpisowego pozostaje bez zmian. 

1.6. Dane pilota mogą zostać podane najpóźniej do 20 kwietnia 2020.  

1.7. W przypadku posiadania większej liczby pojazdów przez jednego zawodnika w 

celu ewentualnej wymiany uszkodzonego samochodu, każdy z pojazdów musi zostać 

osobno zarejestrowane oraz wpisowe musi zostać opłacone za każdy samochód 

osobno. Każdy samochód może posiadać tylko jeden numer startowy. 

2. Wymogi dotyczące zawodników „Wrak Race Silverado” 

2.1. Zawodnik musi mieć ukończone 18 lat. Organizator ma prawo do wglądu 

dowodu tożsamości w celu sprawdzenia wieku uczestnika. 

2.2. Zawodnik musi posiadać aktualne prawo jazdy kat. B, które należy przedłożyć 

organizatorowi imprezy przed rozpoczęciem zawodów. 

https://www.silveradocity.pl/articles/wrak-race
https://www.facebook.com/events/467209664217667/


2.3. Załoga to kierowca i pilot lub sam kierowca. 

2.4. Pilotem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat. 

2.5. Każdy z zawodników, zarówno kierowca, jak i pilot zobowiązani są do 

podpisania oświadczenia uczestnictwa w zawodach. 

2.6. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w imprezie zobowiązana jest do 

podpisania oświadczenia, iż znane jest jej ryzyko związane z uczestnictwem w 

zawodach. Podczas zawodów samochody  bezpośrednio zderzają się ze sobą, co 

może wpłynąć na odniesienie obrażeń. Ewentualne szkody wyrządzone na zdrowiu i 

życiu uczestnika nie ponosi organizator.  

2.7. Osoby biorące udział w zawodach zobowiązani są do podpisania oświadczenia, 

iż ponoszą pełną odpowiedzialność za swój pojazd oraz ewentualne szkody 

wyrządzone innym uczestnikom lub kibicom. Odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody rzeczowe z winy zawodnika ponosi zawodnik. 

2.8. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie 

zostaną dopuszczeni do zawodów. W przypadku wykrycia w trakcie imprezy, że 

uczestnik jest pod wpływem alkoholu zostaje zdyskwalifikowany i nie może brać 

udziału w kolejnych etapach zawodów. Organizator ma prawo, w każdym momencie 

trwania imprezy, dokonać kontroli trzeźwości zawodników przy użyciu alkomatu. 

2.9. Wszyscy zawodnicy (zarówno kierowca, jak i pilot) zobowiązani są do 

posiadania kasku ochronnego podczas jazdy, właściwie zapiętego na głowie. Za jazdę 

bez kasku grozi dyskwalifikacja. 

2.10. Zarówno kierowca, jak i pilot podczas jazdy samochodem muszą mieć zapięte 

pasy bezpieczeństwa. 

 

3. Wymogi dotyczące samochodów biorących udział w zawodach 

 

3.1. W zawodach mogą brać udział samochody osobowe o dowolnej pojemności 

skokowej silnika, dowolnej marce oraz dowolnej mocy silnika, oryginalnej dla 

danego pojazdu, których wartość nie przekracza 1000 zł. 

3.2. W przypadku, gdy Organizator uzna, że wartość pojazdu przekracza 1000 zł, 

samochód może nie zostać dopuszczony do zawodów. W takim przypadku wpisowe 

nie będzie zwracane.  

3.3. Do zawodów nie zostaną dopuszczone pojazdy z napędem 4x4, auta terenowe, 

SUV-y, busy oraz Fiat126p i trabant. 



3.4. W zawodach nie mogą brać udziału samochody zasilane LPG. W przypadku 

posiadania instalacji LPG butla na gaz musi być wymontowana. 

3.5 Do zawodów nie zostaną dopuszczone pojazdy typu kabriolet i baggy. 

Samochody muszą mieć zamknięte nadwozie. 

3.6 Do zawodów dopuszczane będą pojazdy ze sprawnym układem kierowniczym, 

hamulcowym i paliwowym. W przypadku, gdy podczas zawodów wystąpi awaria, 

niemożliwa do naprawy, pojazd nie może kontynuować udziału w wyścigu.  

3.7. Samochody nie mogą być wyposażone w hak holowniczy. 

3.8. Pojazdy biorące udział w zawodach nie muszą posiadać aktualnego 

ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC oraz przeglądu technicznego. 

3.9. Szyby boczne przednie muszą być opuszczone podczas jazdy. 

3.10. Przednie reflektory muszą zostać wymontowane. 

3.11. W pojeździe musi być sprawna przynajmniej jedna lampa stopu. 

3.12. Zaleca się, by samochód został wyposażony w klatki bezpieczeństwa, systemy 

gaśnicze oraz pasy szelkowe zwiększające bezpieczeństwo zawodników. 

3.13. W kabinie nie mogą znajdować się elementy nie przymocowane, takie jak: 

narzędzia, koło zapasowe czy gaśnica itp.  

3.14. Dopuszczane jest wymontowanie elementów wyposażenia wnętrz pojazdu, 

takich jak: tylne siedzenia, boczki drzwi, elementy tapicerki, lusterka itp. 

3.15. Zabrania się stosowania opon terenowych czy typu jodełka. Dopuszcza się 

nacinanie opon. 

3.16. Zabrania się stosowania wzmocnień w zderzakach, wspawania taranów czy 

stosowania nadmiernego „orurowania” wzmocnień oraz innych elementów nadwozia 

poza standardowymi, chyba że oryginalne skorodowało. 

3.17. W pojazdach muszą zostać zdemontowane tablice rejestracyjne oraz kołpaki, 

jeżeli samochód takie posiada. 

3.18. Poduszki powietrzne oraz kurtyny kierowcy i pilota muszą zostać 

zdemontowane. 

3.19. Akumulator musi być solidnie zamocowany. Do zawodów nie będą 

dopuszczane pojazdy z luźno zamocowanym akumulatorem. Zalecamy zastosowanie 

stalowej opaski lub pasa transportowego. 



3.20. Zbiornik paliwa tylko i wyłącznie oryginalny. Nie dopuszcza się żadnych 

innych zbiorników paliwa w pojeździe czy przerabiania układów paliwowych. 

Przewody paliwowe szczelne, zabezpieczone metalowymi opaskami. 

3.21. Pojazd nie musi mieć zamontowanej pokrywy silnika. 

3.22. Zabrania się montowania chłodnicy w innym miejscu niż oryginalne. 

3.23. Zalecamy posiadanie sprawnego układu do spryskiwacza przedniej szyby. 

Dopuszcza się zamontowanie zbiornika płynu spryskiwacza w innym miejscu, niż 

oryginalnie. 

3.24. Zachęcamy do udekorowania, oklejenia czy pomalowania pojazdu według 

inwencji twórczej zawodnika. Pojazd, który według organizatora będzie najbardziej 

wyróżniać się na tle innych zostanie nagrodzony. 

3.25. Obowiązkiem każdego uczestnika jest naklejenie wszystkich naklejek 

dostarczonych przez organizatora w wyznaczonych przez organizatora miejscach. 

3.26. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

nakazów, sygnałów organizatora oraz flag sygnalizacyjnych. Wszelkie zasady i 

znaczenie sygnałów zostaną przedstawione zawodnikom przed rozpoczęciem 

zawodów. 

3.27. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu i braku możliwości dalszego 

poruszania się zarówno kierowca, jak i pilot zobowiązani są do bezwzględnego 

pozostania w samochodzie do momentu pojawienia się personelu i zepchnięcia 

samochodu na pobocze pojazdem do tego przeznaczonym. 

3.28. Samochody mogą poruszać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez 

organizatora. Poza torem wyścigu pojazdy nie mogą poruszać się z większą 

prędkością niż 5km/h. Zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz bezpośrednio 

wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników oraz 

kibiców. W miejscach poza terenami prób sportowych zabrania się wszelkich działań 

powodujących nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nieuzasadnione 

zwiększenie obrotów silnika. 

3.29. Osoby, które nie będą stosować się do regulaminu mogą zostać wykluczone z 

imprezy przez organizatora. 

3.30. Organizator umożliwia dostarczenie samochodu przez zawodnika na teren 

imprezy w terminie wcześniejszym niż dzień zawodów po wcześniejszym 

skontaktowaniu się pod numerem telefonu: 519 766 206 – samochody muszą być 

pozostawione w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 



3.31. Istnieje możliwość wypożyczenia pojazdu od organizatora, koszt pojazdu: 600 

zł. Pojazd będzie przygotowany do jazdy. Osoby chcące wynająć samochód proszone 

są o wcześniejszą rezerwację pod numerem: 519 766 206. 

 

4. Wymogi dotyczące serwisu pojazdów  

 

4.1. Podczas zawodów zostanie wyznaczona strefa serwisowa, gdzie zawodnicy 

mogą serwisować swoje pojazdy. Absolutnie zabrania się naprawiania samochodów 

na torze zawodów. 

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione w strefie 

serwisowej. 

4.3. Załoga odpowiedzialna jest za utrzymanie i pozostawienie porządku w strefie 

serwisu, w której przebywała. Worki na śmieci dostępne są w Biurze Zawodów. 

 

5. Wymogi dotyczące klasyfikacji i nagród 

 

5.1. Ustawienie na starcie do biegów kwalifikacyjnych odbywać się będzie zgodnie z 

numerami startowymi, od najmniejszego do największego. Numery dostępne będą w 

Biurze Zawodów i przyznawane będą poprzez losowanie. 

5.2. Zawody będą składać się z trzech etapów: bieg eliminacyjny, półfinałowy oraz 

finał. 

5.3. Biegi półfinałowe oraz finałowe będą odbywały się w odwrotnej kolejności – 

czyli od największego numeru do najmniejszego, żeby wszyscy mieli w miarę równe 

szanse. 

5.4. W przypadku, gdy zostanie wyczytany numer zawodnika, a ten nie podjedzie w 

wyznaczonym czasie na pole startowe, dany zawodnik zostanie ustawiony na końcu 

stawki. 

5.5. W przypadku tej samej ilości okrążeń, drugim kryterium kwalifikacyjnym będzie 

kolejność wjazdu danej załogi na metę zawodów. 

5.6 Każdy bieg półfinałowy i finałowy będzie nagrywany i może posłużyć 

organizatorowi do weryfikacji kwestii spornych. 

5.7. Nagrody przyznawane są w postaci pucharów za pierwsze trzy miejsca. Puchar 

„Super Wrak” otrzyma właściciel najbardziej oryginalnie udekorowanego pojazdu 

według organizatora imprezy.  Wszyscy zawodnicy otrzymają medale pamiątkowe. 



5.8 W przypadku nie zastosowania się do któregokolwiek punktu regulaminu i tym 

samym odmówienia przez organizatora uczestnictwa zawodnika w zawodach, 

wpisowe nie będzie zwracane. 

 

6. Program imprezy 

6.1. Zawody „Wrak Race Silverado” rozpoczynają się o godz. 13:00 

6.2. Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w miejsce Biura Zawodów 

najpóźniej o godz. 10:00 

6.3 Wjazd dla zawodników dostępny będzie od godz. 08:00 

6.4. W dniu zawodów na terenie miasteczka westernowego „Silverado City” 

odbywać się będą również pokazy westernowe oraz dostępne będą rozmaite atrakcje 

westernowe zarówno dla zawodników, jak i kibiców. 

 Pełen program dnia dostępny będzie na stronie organizatora: 

https://www.silveradocity.pl/articles/wrak-race  oraz w wydarzeniu na Facebooku: 

https://www.facebook.com/events/467209664217667/ 

6.5. Na terenie Silverado City dostępne są dwie restauracje  

 

DANE ORGANIZATORA: 

Organizatorem imprezy „Wrak Race Silverado” jest Silverado Sp. z o.o. z, której 

siedzibą jest: 

Miasteczko Westernowe SILVERADO CITY 

Bożejewiczki, ul. Cerekwicka 8 

88-400 Żnin 

KONTAKT: 

Sebastian -519 766 206 (sprawy dotyczące regulaminu, spraw technicznych) 

Ania – 725 959 606 (sprawy dotyczące rejestracji, wpisowego) 
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