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Zmienia się zapisy regulaminu uzupełniającego w pkt., które otrzymują brzmienie:
8.2 Zapoznanie z trasą możliwe będzie w dniu 09.06.2018 r. Zapoznanie odbywać się będzie w trakcie
normalnego ruchu drogowego. W przypadku Prologu PS 1/2 oraz próby PS 3/6/9/12 „Premiery” ze
względu na konfigurację trasy zapoznanie odbywać się będzie wyłącznie na piechotę. W trakcie
zapoznania z pozostałymi próbami załogi mają prawo maksymalnie do dwukrotnego przejazdu
trasy prób sprawnościowych. W ramach zapoznania z trasą w dniu 09.06.2018r. organizator
udostępni on-boardy w biurze imprezy. Pod groźbą dyskwalifikacji z KJS zakazuje się treningu na
trasach prób PS. Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznania z trasą próby, a uczestnicy
zobowiązani są do stosowania się do poleceń i instrukcji wydawanych przez przedstawicieli
organizatora. Przed okresem przewidzianym dla zapoznania się z trasą będą prowadzone kontrole.
Każdy członek załogi biorący udział lub zamierzający wziąć udział w KJS 49 Rajd Festiwalowy, którego
obecność zostanie stwierdzona na trasie próby poza terminem wyznaczonym do zapoznania z trasą
KJS, będzie uważany za przeprowadzającego niedozwolone zapoznanie z trasą. Za każde stwierdzone
nielegalne zapoznanie z trasą zostanie nałożona kara przez ZSS – dyskwalifikacja z KJS bez możliwości
zwrotu wpisowego.
8.3 Podczas zapoznania z trasą próby PS uczestnicy muszą zatrzymać się na starcie i mecie próby PS w
celu okazania karty zapoznania z trasą i uzyskania wiz uprawniających do przejazdu przez trasę próby.
Kartę zapoznania z trasą należy zwrócić w biurze KJS do godz. 17:00.
Za niezwrócenie karty zapoznania z trasą grozi kara niedopuszczenia do startu.
11.1. Miejsce i czas 09.06.2018r. godz. 17:15 Okolice biura 49 Rajdu Festiwalowego
12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej 09.06.2018r. – sobota godz. 17:15
Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro 49 Rajdu Festiwalowego
12.3. Start Oficjalny 09.06.2018r. godz.17:45- domEXPO, Opole ul. Kępska 8
Start Honorowy do KJS 09.06.2018r. godz. 17:55, Opole Rynek - Punkt Kontroli Przejazdu

Dyrektor KJS
Michał Czapko
Zatwierdzono przez OKSS w Opolu dn. 07.06.2018r.
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