
REGULAMIN ZAWODÓW DRIFT OPEN 2022
KLASYFIKACJA TEAMOWA

§1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin Zawodów Drift Open 2022 / Klasyfikacja Teamowa (zwany dalej
Regulaminem) jest dokumentem określającym warunki zgłoszeń, zasady rywalizacji i
punktowania w klasyfikacji zespołowej zawodów serii Drift Open.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie
później, niż na 7 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.

§2
ZGŁOSZENIE

1. Do udziału w zawodach Drift Open w klasyfikacji teamowej (zespołowej) dopuszczeni
są wszyscy zawodnicy, którzy zostali wcześniej zgłoszeni jako część teamu oraz
dokonali pełnej rejestracji na zawody Drift Open zgodnie z regulaminem zawodów
Drift Open w sezonie 2022.

2. Zgłoszenie teamu dotyczy jednego sezonu (2022 rok) i związane jest z jednorazową
opłatą w wysokości 1200zł brutto (dane do przelewu poniżej). Po uznaniu wpływu na
koncie Organizator wystawi zgłaszającemu FV.

3. W skład jednego teamu może wchodzić od 2 do 5 zawodników, w dowolnej
kombinacji klas Drift Open MASTERS / PRO / PRO AM.

4. Skład zgłoszonego teamu nie może ulec zmianie w trakcie sezonu 2022.



5. Zgłoszenie teamu odbywa się elektronicznie, poprzez przesłanie na adres
zgloszenia@driftopen.com wiadomości e-mail zawierającej:

a. Imię i nazwisko zgłaszającego.
b. Dane sponsora (nazwa firmy, dane kontaktowe)
c. Dane do faktury vat.
d. Nazwa teamu.
e. Logo teamu oraz logo sponsora teamu.
f. Lista zgłoszonych zawodników (imię i nazwisko).
g. Potwierdzenie / skan przelewu kwoty 1200 zł brutto na konto Organizatora:

Nitro Łukasz Baranowski
ul. Górna 23
41-608 Świętochłowice
numer konta: 14 1050 1373 1000 0092 0137 6630
kwota: 984 zł
tytuł płatności: Zgłoszenie teamowe Drift Open 2022

6. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.04.2022 włącznie. Możliwe późniejsze
dopuszczenie na warunkach specjalnych.

7. Zgłaszający udziela zgody Organizatorowi na wykorzystanie udostępnionych w
procesie zgłaszania materiałów graficznych do promowania serii Drift Open za
pośrednictwem oficjalnych profili serii DRIFT OPEN w portalach społecznościowych,
na stronie internetowej www.driftopen.com oraz podczas transmisji live w serwisie
Facebook i Youtube.

8. Zgłaszający oświadcza, że treści i materiały graficzne przekazane w procesie
zgłoszenia teamu są wolne od wad prawnych, posiada wszelkie niezbędne
zezwolenia i zgody na wykorzystanie ich wykorzystanie.

9. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń zgłoszonych
wobec Organizatora przez osoby trzecie, a wynikających z wykorzystania materiałów
graficznych i znaków towarowych dostarczonych przez Zgłaszającego.

10. W wypadku naruszenia obowiązującego prawa lub praw osób trzecich Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia. Zgłoszenia zawierające treści
obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji,
będą odrzucane.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

12. W wypadku odrzucenia zgłoszenia opłata za jego wniesienie podlega pełnemu
zwrotowi.

mailto:zgloszenia@driftopen.com
http://www.driftopen.com


§3
PUNKTACJA

1. Na każdej rundzie zawodów Drift Open w sezonie 2022, zgłoszony team zdobywa
punkty w klasyfikacji zespołowej.

2. Punkty do klasyfikacji zespołowej przyznawane są na podstawie sumy punktów
przyznanych w klasyfikacji rundy Drift Open dwóm najlepszym zawodnikom Teamu.

✓ Przykład:

TEAM ABC (czterech zawodników, dwóch najlepszych: zawodnik 1 i 2)
Zawodnik 1 - klasa PRO oraz Zawodnik 2 - klasa PRO AM

Zawodnik 1 zdobywa 6pkt w fazie grupowej i 6pkt w Top32 = 12pkt
Zawodnik 2 zdobywa 8pkt (80pkt) w kwalifikacjach i 10pkt w Top5 = 18pkt
W sumie team: 30pkt

3. Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej uwzględniane są punkty ze wszystkich rund.

4. Absencja na eliminacji uznawana jest za wynik zerowy.

5. Zwycięzcą klasyfikacji zespołowej Drift Open zostaje team, który uzyska największą
ilość punktów.

6. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu
decyduje większa ilość punktów przyznanych teamowi na poprzednich rundach
zawodów. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje kolejność zgłoszeń teamów.

§4
NAGRODY

1. Wręczenie pucharu dla najlepszego zespołu w sezonie 2022 odbędzie się po
zakończeniu sezonu zawodów, zgodnie z kalendarzem organizatora.


