
BMW M Power Club 

ul. Raszei 2a/78 

87-100 Toruń 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POKAZ MOCY” 
 

1. Konkurs „Pokaz Mocy” odbywa się na placu specjalnie wyznaczonym do tego celu. 

2. Wjazd na plac do „Pokazu Mocy” odbywa się wyłącznie przez bramę z napisem „wjazd”,  

        a wyjazd z placu tylko przez bramę z napisem „wyjazd”. 

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest poddać się badaniu alkomatem. Osoby będące 

pod wpływem alkoholu nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. 

4. W czasie trwania konkursu każdy jego uczestnik (poruszający się autem) musi mieć zapięte 

pasy bezpieczeństwa. 

5. Samochód musi posiadać wszystkie elementy nadwozia: drzwi, klapa, maska itp. 

6. Koła samochodu muszą być przykręcone wszystkimi śrubami. W innym przypadku auto może 

nie zostać dopuszczone do konkurencji. 

5. W czasie trwania konkursu w pojeździe może znajdować się tylko jego kierowca. 

6. W czasie trwania konkursu uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania pojazdu. 

7. Każdy uczestnik musi posiadać w pojeździe sprawną gaśnicę. 

8. W przypadku wylewania się paliwa ze zbiornika, lub zaistnienia innego zagrożenia uczestnik 

jest zobowiązany niezwłocznie opuścić plac konkursu. 

9. Uczestnik jest zobowiązany opuścić plac konkursu na każde wezwanie ochrony lub 

przedstawiciela organizatora imprezy. Niezastosowanie się do takiego wezwania spowoduje 

usunięcie uczestnika z terenu imprezy. 

10. Udział w konkursie mogą brać pojazdy posiadające opony, które: 

- nie są „dojazdówkami”, 

- mają widoczny bieżnik na całej powierzchni opony, 

- nie były moczone w olejach, 

- nie mają wystających drutów. 

11. Uczestnicy biorą udział w konkursie wg następujących kategorii: 

1. Street - auta seryjne nie przerabiane  

2. Profi - auta przystosowane do „Pokazu mocy” 

ocena i kategoryzacja aut odbywać się będzie przy zapisach do konkurencji.  
12. Czas przeznaczony na prezentację każdego z uczestników wynosi 5 minut. 

13. Oceniać konkurs będzie 3-5 sędziów, z których każdy może przyznać uczestnikowi  

      max.10 punktów. 

14. Ocenie podlegają: 

- ilość dymu, 

- czas potrzebny do pęknięcia opony, 

- ilość pękniętych opon, 

- bezpieczeństwo. 

15. Uczestnik może startować w konkursie tylko 1 raz. 

16. Jury może zadecydować o powtórzeniu próby w przypadku, gdy pierwsza próba została 

przerwana nie z winy uczestnika. 

17. Organizator  może zdecydować o przerwaniu próby, jeśli uczestnik podczas konkursu stwarza 

zagrożenie dla siebie i osób obserwujących pokaz. 

18. Po zakończeniu eliminacji Jury określi ilu uczestników weźmie udział w finale konkursu. 
 


