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RAJD BARBÓRKA WARSZAWSKA
Warszawa, 11 – 17 stycznia 2017, 1 - 7 luty 2017
Ogólnopolskie Wirtualne Kryterium Asów 2016

•

Lista Zgłoszeń

Otwarcie: czwartek, 29 grudnia 2017, godz. 10:00
Zamknięcie: wtorek, 10 stycznia 2017, godz. 10:00

•

Termin Rajdu

Część zasadnicza (OS 1-6): 11 – 17 stycznia 2017
Kryterium Karowa: 1 - 7 luty 2017

•

Itinerer Rajdu

Itinerer Rajdu Warszawska Barbórka zostanie opublikowany na portalu ERAJDY.PL w sekcji Aktualny Rajd na 24 godziny przed rozpoczęciem Rajdu.

•

Regulamin Rajdu
•

Rajd ma formę otwartą dla każdego zawodnika z Polski posiadającego
konto w serwisie RBRCzech, co oznacza że do zgłoszenia się nie jest
wymagane posiadanie licencji WRSMP, a jedynie zwykłej - domyślnej
licencji RBR Czech. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia
zgłoszenia w przypadku wątpliwości co do narodowości, a także
zgłoszeń od zawodników uznanych za persona non grata.

•

Rajd nie jest zaliczany do cyklu WRSMP 2014 ani żadnych innych
Mistrzostw.

•

Rejestracja na liście startowej części zasadniczej rajdu Barbórka
Warszawska odbywa się za pomocą funkcji "ENROLL", widocznej w
specyfikacji rajdu na RBRCzech. Lista zgłoszeń do rajdu zostanie
zamknięta na 24 godziny przed jego startem, po czym opublikowana
zostanie lista startowa.

•

Do rajdu zostają dopuszczone wszystkie samochody i klasy dostępne
do gry przez plugin RBRCzech.

•

Wszyscy uczestnicy którzy zostaną dopuszczeni i wystartują do
Kryterium Karowa są zobowiązani wysłać powtórki (replay) z tego
odcinka, za pomocą interfejsu „Send replay” na stronie RBRCzech
nawet w przypadku ukończenia odcinka dzięki SupeRally. Powtórki
należy wysłać do 8 marca 2015 roku do godz. 12:00.
Brak powtórki na serwerze będzie traktowany jako braki w
dokumentacji na BK2, co skutkuje przyznaniem kary czasowej 10
minut w klasyfikacji odcinka Karowa.

•

Kryterium Karowa należy przejechać zgodnie z filmem instruktażowym
(link).

•

Wszystkie przejazdy Kryterium Karowa zostaną zweryfikowane przez
ZSS pod względem przejazdu zgodnego z książką drogową.

•

Kryterium Karowa należy przejechać tym samym samochodem co
zasadniczą część rajdu. W przypadku przejazdu innym pojazdem
zawodnik zostanie wykluczony.

•

Za błędny przejazd Kryterium Karowa (pomylenie trasy, brak
prawidłowego objechania beczki) zawodnik zostanie ukarany taryfą.

•

Taryfa jest to 150% czasu najlepszego zawodnika w danej klasie.

•

Zabroniony jest start na więcej niż jednym koncie (profilu na RBR
Czech). Każdy ujawniony przypadek złamania powyższego
postanowienia będzie karany odrzuceniem zgłoszenia do WRSMP 2015
oraz dodatkowymi konsekwencjami w postaci zgłoszenia faktu do
administracji RBR Czech z wnioskiem o zablokowanie kont.

•

E-RAJDY.PL umożliwia zawodnikom nie posiadającym licencji WRSMP
umieszczenie do 3 screenów w galerii, jednak odbędzie się to za
pośrednictwem moderatora do którego należy wysłać swoje obrazki na
adres: screeny@e-rajdy.pl. W mailu należy wpisać swój nick zgodny z
tym na RBR Czech.

•

Zawodnicy z licencją WRSMP wstawiają screeny sami, za pomocą

interfejsu galerii tak jak dotychczas.

•

Zawodnicy nie posiadający licencji WRSMP mogą zarezerwować sobie
nr startowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednim temacie
na forum (link).

•

Rozłączenie się z pluginem podczas rajdu z jakichkolwiek powodów
technicznych lub losowych będzie traktowane jako "awaria". W
przypadku rozpoznania sytuacji przez plugin jako: „Crashed on
stage...”, lub „Did not arrive to time control on SS...” zawodnik kończy
rywalizację.

•

W przypadku, gdy na liście graczy, którzy nie ukończyli rajdu przy
Nicku pojawi się komunikat „Did not start to SS..” zawodnikowi
przysługuje prawo do wysłania requesta (prośby o kontynuację od
miejsca przerwania rajdu).

•

Zarówno Rajd, jak i Kryterium Karowa zostaną rozegrane przy użyciu
systemu SupeRally, co oznacza, że zawodnicy, którzy nie ukończą
zawodów na skutek wypadku lub awarii zostaną sklasyfikowani z karą
3 min za każdy nieukończony odcinek.

•

Każdy z zawodników ma prawo do nieograniczonej ilości requestów, z
zastrzeżeniem powyższego punktu.

•

Kryterium Karowa
•

Do Kryterium Karowa zostanie dopuszczonych min 80 załóg według
następującego klucza:

•

Mistrzowie, I oraz II Wicemistrzowie WRSMP 2016 w poszczególnych
klasach (o ile wystartowali w części zasadniczej rajdu),

•

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca w swoich klasach w
zasadniczej części Rajdu Barbórka Warszawska 2016,

•

zawodnicy z priorytetem A, B i C z listy zgłoszeń WRSMP 2016 (link),

•

załogi wybrane przez Organizatora.

•

Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Kryterium
Karowa zawodnika nie uczestniczącego w części zasadniczej Rajdu
Barbórka Warszawska.

•

Kryterium Karowa zostanie rozegrane jako oddzielny turniej
zabezpieczony hasłem. Zawodnikom zakwalifikowanym do udziału w
Kryterium Karowej hasło do turnieju zostanie przesłane za pomocą PW
przez RBRCzech.

•

•

•

Lista startowa do Kryterium Karowa zostanie opublikowana 30 stycznia
2016 w Biurze Rajdu oraz w sekcji Aktualny Rajd.

Klasyfikacje
•

Po zakończeniu rajdu zostaną opublikowane oddzielne niezależne
klasyfikacje Rajdu Barbórka oraz Kryterium Asów Karowa.

•

W klasyfikacji Kryterium Asów Karowa, ujęci zostaną wszyscy
zawodnicy, którzy ukończyli Kryterium (także ci którzy pojawili się na
Karowej jako zaproszeni goście, lub ukończyli Kryterium z karą
SupeRally).

Linki

Wszystkie niezbędne informacje oraz itinerer zostaną opublikowane w Biurze
Rajdu.

