
Jelenia Góra, dn. 23.05.2012

PRYWATNE TESTY DLA ZAWODNIKÓW PRZED RAJDEM KARKONOSKIM

Firma „KONMET” zaprasza wszystkich zawodników RSMP chętnych do odbycia testów przed
Rajdem Karkonoskim w dniu 01 CZERWCA 2012 w godzinach 13:00 – 16:00 na odcinku
Nielestno – Czernica o długości 2,78 km.
Podczas udziału w Odcinku Testowym organizowanym przez firmę „KONMET” każda załoga
biorąca w nich udział musi zachować wymogi bezpieczeństwa:
- Podczas przebywania w samochodzie na trasie Odcinka Specjalnego każdy członek 
załogi
pod rygorem wykluczenia musi mieć na głowie zapięty kask ochronny (lista techniczna 
FIA
nr 25) i musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa (lista techniczna FIA nr 24). opisane w
punkcie 12.1 i 12.2 niniejszego regulaminu. W samochodzie mogą znajdować się tylko
osoby zgłoszone do rajdu lub na miejscu pilota inżynier serwisu. Inżynier serwisu
znajdujący się w samochodzie, musi podpisać zrzeczenie się dotyczące 
odpowiedzialności
Organizatora.
- Ponadto, każdy członek załogi musi być ubrany w: homologowany kombinezon
ognioodporny, długą bieliznę, balaklawę, skarpety, buty i rękawice (nie dotyczy pilotów)
zgodne z homologacją FIA Standard 8856-2000 (lista techniczna FIA nr 27)
Noszenie przez każdego członka załogi systemu bezpieczeństwa ograniczającego ruch 
głowy
do przodu FHR (lista techniczna FIA nr 29) jest obowiązkowe łącznie z kaskami tak, jak
podano w Rozdziale III Zał. L-MKS.
- Systemy gaśnicze (z listy technicznej FIA nr 16) muszą mieć możliwość 
natychmiastowego
uruchomienia ich zarówno wewnątrz kabiny jak i na zewnątrz samochodu.

Zgłoszenia do Odcinka Testowego organizowanego przez firmę „KONMET” będzie można
dokonać w dniu Odbioru Administracyjnego na stanowisku przedstawiciela firmy KONMET.
Koszt udziału w odcinku testowym:
KLASY 2, 3, 4 , OPEN (według regulaminu ramowego RSMP 2012)
- 300 zł / netto
KLASY 5, 6, 7, 8, 9, 10, HR, P (według regulaminu ramowego RSMP 2012)
- 200 zł / netto

UWAGA: PODCZAS TESTÓW NIE BĘDZIE POMIARU CZASU.
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