
 

OGŁOSZENIE ORGANIZATORA 
I RUNDA HOT HATCH CUP 2020 

Termin: 29 marca 2020 

Miejsce: Tor Wyścigowy Silesia Ring (Kamień Śląski) 

Limit aut HHC i OPEN: max 100 aut (5 grupy sesyjne po 20 samochodów – 16-18min na sesje, 5 
sesji) 

Szacowana ilość km: ok. 150 km jazdy po torze 

Koszt Klasy HHC: 450,00 zł netto + 8% VAT (486,00 zł brutto) – udział w zawodach 
sportowych 
 
Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT 23% za usługę reklamową na 
torze. Faktura VAT na żądanie. 

Koszt Klasa OPEN: 480,00 zł netto + 8% VAT (518,40 zł brutto) – udział w zawodach 
sportowych 
 
Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT 23% za usługę reklamową na 
torze. Faktura VAT na żądanie. 

Obiad: Na miejscu będzie catering. Danie ok. 20zł płatne na miejscu. 

Aktualne atrakcje:  pełna nitka Toru Wyścigowego Silesia Ring 

 flagowi/obserwatorzy na trasie 

 pomiar czasu z prezentacją wyników on-line  

 klasyfikacja w konwencji 'Best 3' – do klasyfikacji liczone są 3 
najlepsze czasy Zawodnika zmierzone w trakcie całego dnia na torze 

 puchary za I, II, III miejsce w kategoriach HHC i OPEN 

 serwis kawowy w cenie - woda, herbata, kawa 

 zabezpieczenie medyczne – karetka 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe – straż pożarna 

 ekipa foto/wideo 

 serwis wulkanizacyjny 

 możliwość wynajęcia kasku na miejscu (ograniczona ilość) 
 

Organizacja dnia HHC 
i OPEN: 

07:00 - 08:30 - oświadczenia, badanie kontrolne, naklejki, chipy, pakiety 
09:00 - 09:30 - odprawa 
10:00 - 18:00 - jazda w sesjach po torze (8h) 
18:30 - 19:00 - rozdanie pucharów, zakończenie 

 

Współdzielenie auta 
zawodnicy 

HHC/OPEN: 

Jednym zgłoszonym autem startować może maksymalnie dwóch 
uczestników. Uwaga:  Jeździmy w sesjach – pętle!!! Planujemy 5 sesji. 
 
+ 150 zł netto współdzielony start - 2 zawodników (dzielicie się sesjami) 
+ 400 zł netto osobny start klasy HHC - 2 zawodników (każdy z Was ma 
pełną pulę sesji, jedna grupa sesyjna odstępu między Wami na wystudzenie  
+ 430 zł netto osobny start klasa OPEN - 2 zawodników (każdy z Was ma 
pełną pulę sesji, jedna grupa sesyjna odstępu między Wami na wystudzenie 



auta) 

Uwagi: 1. Żadnych spóźnień!!!! 
2. Przyjeżdżamy zatankowanymi autami. 
3. Przed odprawą uczestnik RUNDY zdaje w biurze zawodów wcześniej 

wypełnione i wydrukowane OŚWIADCZENIE (kierowca, pilot/pasażer)  
oraz KARTĘ BADANIA KONTROLNEGO (kierowca – HHC/OPEN)  
Dla zapominalskich organizator przygotuje puste oświadczenia, do 
wypełnienia na miejscu, kosztujące 20zł/szt !!! 

4. Kaski obowiązkowe – HHC/OPEN (kierowca, pilot/pasażer)   
 

Zapisy:  Aby wziąć udział w RUNDZIE należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy 
dostępny na stronie www.hothatchcup.pl   i uiścić w ciągu 3 dni opłatę 
startową zgodnie z instrukcją otrzymaną w e-mailu. 

 Po tym terminie nieopłacone zgłoszenia przesunięte zostaną na koniec 
kolejki listy rezerwowej, a na zwolnione miejsca wskoczą pierwsze 
osoby z listy rezerwowych. 

 Opłaconym miejscem dysponujecie według własnego uznania - jeśli nie 
będziecie mogli wystartować, możecie je odstąpić chętnym, którzy 
zadeklarują wolę uczestnictwa – należy poinformować Organizatora o 
tym fakcie. 

 Podana cena dotyczy 50 aut (HHC/OPEN), w przypadku nieosiągnięcia 
podanej ilości będzie pobierana dopłata na miejscu w wysokości 
50zł/auto HHC/OPEN. 
 

 

http://www.hothatchcup.pl/

