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Regulamin Surfer Classic 2022 
by AMK Wrocławski GRS Team 

 
1. Informacje 

Cykl wirtualnych mistrzostw pod nazwą Surfer Classic w sezonie 2022 

przeznaczony jest dla zawodników rywalizujących na platformie Richard Burns Rally 

z wykorzystaniem węgierskiego pluginu RSF oraz wszystkich niezbędnych dodatków 

tj. samochodów, tras, fizyk itp. 

 Organizatorem Surfer Classic w sezonie 2022 jest Grupa Rajdowa Surfer 

przy współpracy z Auto Moto Klubem Wrocławskim. 

AMK Wrocławski: http://amkwroclawski.pl/ 

Grupa Rajdowa Surfer: https://www.facebook.com/grsurfer/ 

 Każdy z poszczególnych rajdów zaliczanych do cyklu Surfer Classic 2022 

będzie wzorowany na realnych odpowiednikach, a elementami wiążącymi będą 

warunki pogodowe, harmonogramy, nazewnictwo odcinków, nawierzchnia. 

 Każdą rundę stanowić będzie turniej utworzony na węgierskim pluginie, który 

zostanie podzielony na dwa etapy (legi). Poszczególne rundy będą odbywać się 

od poniedziałku (godz. 1:01) do niedzieli (godz. 23:59) zgodnie z kalendarzem 

cyklu.  

 

2. Zawodnicy i zgłoszenia 

2.1 Zawodnicy. 

Do startu w cyklu Surfer Classic 2022 zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający 

konto na węgierskim pluginie rallysimfans.hu. 

 Organizator informuje, że do poszczególnych klasyfikacji będą liczyli się 

zawodnicy, którzy w polu Username lub Real name posiadają imię i 

nazwisko. Zawodnicy nie posiadający imienia i nazwiska w polu Username lub 

Real name nie będą brani pod uwagę podczas przyznawania punktów. 

 

2.2 Zgłoszenia i numery startowe. 

 W sezonie Surfer Classic 2022 organizator nie wprowadza systemu zgłoszeń do 

poszczególnych rund. Oznacza to, że każdy zawodnik może wystartować w 

konkretnej rundzie cyklu, wybierając ją z listy w grze w czasie jej trwania. 

 W sezonie Surfer Classic 2022 numery startowe zostaną nadane zawodnikom z 

listy priorytetowej, która składa się z TOP3 każdej z klas Surfer Classic 2021. 

Lista priorytetowa zostanie opublikowana przed rozpoczęciem pierwszej rundy.  



   

 2 

 Zawodnicy, których nazwiska nie pojawią się na liście priorytetowej, mogą 

nakleić na swoje samochody dowolny numer większy od ostatniego numeru 

startowego na w/w liście.  

 ZABRANIA SIĘ startowania w zawodach z wykorzystaniem więcej niż 

jednego konta!  

 Start w danej klasie podczas pierwszej rundy nie jest wiążący. Nie ma 

obowiązku startowania jednym samochodem / w jednej klasie przez cały sezon. 

Wyjątek stanowi klasa SURFER. 

 Starty w rundach zaliczanych do Surfer Classic 2021 nie wymagają ŻADNEJ 

płatnej licencji.  

 

3. Kalendarz zawodów 

Runda 1 Rajd Lotos Baltic Cup 21-27 luty 2022 

Runda 2 Rajd Subaru 11-17 kwietnia 2022 

Runda 3 Rajd Polski 20-26 czerwca 2022 

Runda 4 Rajd Preem 5-11 września 2022 

Runda 5 Rajd Podlaski 
17-23 października 

2022 

Runda 6 
Rajd Cieszyńska 

Barbórka 

28 listopada- 

4 grudnia 2022 

 

 

4. Klasy 

4.1 Podział na klasy. 

Rywalizacja podczas Surfer Classic 2022 będzie odbywać się w poniżej 

przedstawionych klasach, dla których będą prowadzone klasyfikacje. Ponadto 

prowadzona będzie również klasyfikacja generalna.  

 Klasa A-2WD  (Gr.A 2WD z wyłączeniem KitCarów) 

 Klasa A-4WD  (Gr.A 4WD) 

 Klasa R4+S2000  (Samochody R4 oraz S2000) 

 Klasa R2   (Samochody klasy R2) 

 Rally3 Cup   (Puchar Forda Fiesty Rally3) 

 SURFER   (Klasa wewnętrzna dla członków Grupy Rajdowej Surfer) 
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5. Punktacja 

5.1 Punktacja na mecie. 

Punktacja w klasyfikacji generalnej oraz dla każdej z poszczególnych klas będzie 

prowadzona według poniższego klucza: 

 1 miejsce – 10 pkt 

 2 miejsce – 8 pkt 

 3 miejsce – 6 pkt  

 4 miejsce – 5 pkt 

 5 miejsce – 4 pkt 

 6 miejsce – 3 pkt 

 7 miejsce – 2 pkt 

 8 miejsce – 1 pkt  

 

5.2  Punktacja na Power Stage. 
Ostatni odcinek specjalny rajdu będzie rozgrywany na zasadzie Power Stage.  

Dla czołowej piątki zawodników w klasyfikacji generalnej zostaną przyznane 

dodatkowe punkty wg klucza: 5-4-3-2-1. Bonusowe punkty będą przyznawane także w 

klasach. 

 

5.3 Decyzje w sprawie takiej samej ilości punktów. 
W przypadku takich samych wyników punktowych o ostatecznej pozycji 

Zawodników w klasyfikacji decyduje liczba wyższych miejsc na mecie w trakcie 

sezonu. 

 

6. Weryfikacja powtórek 

6.1 Kontrola czystości przejazdu. 

 Organizator za pośrednictwem strony Surfer Classic – RBR Championship na 

Facebooku może poprosić zawodników o udostępnienie powtórek z danego 

odcinka specjalnego w celu weryfikacji czystości przejazdu.  

 Zawodnicy wytypowani przez ZSS do weryfikacji zostaną poinformowani 

przez organizatora stosownym komunikatem opublikowanym na w/w stronie 

oraz grupie Surfer Classic by Grupa Rajdowa Surfer. 

 

6.2 Weryfikacja powtórki. 

Weryfikacja powtórki odbywać się będzie na podstawie: 

- nagrania video, opublikowanego w serwisie YouTube zawierającego 

informacje o powtórce (widoczna nazwa OS, nazwa rajdu); 

- przesłanej powtórki, dostarczonej do organizatora poprzez adres mailowy:  

surferclassicrbr@gmail.com 
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6.3 Brak powtórki lub dostarczenie po terminie. 

W przypadku nie dostarczenia powtórki lub przesłania jej po wymaganym 

terminie, na zawodnika zostanie nałożona kara czasowa (patrz punkt 7.2). 

 

6.4 Nieprawidłowości podczas przejazdu odcinka specjalnego. 

W przypadku stwierdzenia na podstawie powtórki, iż zawodnik pokonał odcinek 

specjalny w sposób niewłaściwy (np. niedozwolone skróty) lub niesportowy  

(np. pokonywanie zakrętów „po barierkach”, omijanie przeszkód stałych bądź szykan), 

ZSS ma prawo do nałożenia na zawodnika stosownej kary czasowej (patrz punkt 7.3). 

 

7. Kary 

7.1 Nieetyczne zachowanie. 

Nieetyczne zachowanie (słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne lub 

jakiekolwiek obrażanie innych zawodników) w komentarzach – 1 minuta kary za 

każdy ujawniony przypadek doliczana do czasu osiągniętego przez zawodnika w danej 

rundzie. 
 

7.2 Brak powtórki lub dostarczenie po terminie. 

Brak dostarczonej powtórki w określonym terminie (w związku z punktem 6.3 

Regulaminu ) – 3 minuty kary za każdą niedostarczoną powtórkę, doliczone do 

ogólnego czasu osiągniętego w rajdzie przez zawodnika. 
 

7.3 Stwierdzenie nieprawidłowego lub niesportowego przejazdu odcinka. 

Stwierdzenie nieprawidłowego lub niesportowego przejazdu odcinka na podstawie 

powtórki dostarczonej przez zawodnika (w związku z punktem 6.4 Regulaminu )  

– 3 minuty kary doliczone do czasu osiągniętego przez Zawodnika na weryfikowanym 

odcinku. 
 

7.4 Brak powtórki zawodnika niesklasyfikowanego bądź korzystającego 

z systemu SR. 

W przypadku nie dotrzymania obowiązku wysłania powtórki przez zawodnika, 

który ukończył zawody z SR bądź nie został sklasyfikowany, Organizator zastrzega 

sobie możliwość ukarania zawodnika zgodnie z punktem 7.5 Regulaminu. 
 

7.5 Inne wykroczenia nie zawarte w Regulaminie bądź dotychczas nie 

wykryte. 

Wykroczenia powyżej nie wymienione będą rozpatrywane indywidualnie. 
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8. Protesty 
8.1 Odwołanie od decyzji sędziów. 

Zawodnikom ukaranym przysługuje prawo odwołania się od decyzji organizatorów 

w odpowiednio do tego wyznaczonym terminie 48h po ogłoszeniu decyzji.  

 

8.2 Warunki uznania protestu. 

Protest może zostać uznany jedynie w przypadku, gdy weryfikacja powtórki 

wykaże w 100% poprawny przejazd odcinka przez zawodnika. 

 

8.3 Brak modyfikacji kar w określonych przypadkach. 

ZSS nie modyfikuje kar nałożonych przez plugin w związku z:  

 falstartem, 

 „czerwonym ekranem”. 

 Protesty dotyczące tego rodzaju kar są odrzucane bez rozpatrzenia. 

 

9. Postanowienia końcowe 

9.1 Zmiany w regulaminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie rozgrywek. Jednocześnie 

zapewnia, że wszelkie modyfikacje regulaminu będą się odbywać z zachowaniem 

ducha fair-play. O wszystkich zmianach organizator powiadomi komunikatem 

opublikowanym na stronie cyklu na Facebooku. Obowiązkiem zawodnika jest 

zapoznanie się ze zmianami. 

 

9.2 Akceptacja regulaminu. 

Każdy z uczestników, który bierze udział w mistrzostwach deklaruje, że zapoznał 

się z regulaminem, akceptuje go i nie będzie rościł żadnych pretensji. 

 

9.3 Stwarzanie niezdrowej atmosfery. 

Wszelkiego rodzaju: prowokacje, domniemania, oczerniania, a także 

nieuzasadnione informacje - nie poparte dowodami - nie będą przez Organizatora 

rozpatrywane, a na zawodnika który będzie takie informacje upubliczniał może zostać 

nałożona kara zgodnie z punktem 7.5 Regulaminu. 

 

9.4 W sprawach nieujętych w regulaminie, głos decydujący ma Organizator. 

 

 

 

 


