REGULAMIN POLISH CUSTOM SHOW 2020
MISTRZOSTW POLSKI W BUDOWIE MOTOCYKLI CUSTOMOWYCH
1.

Motocykle rywalizują w następujących kategoriach:
FREESTYLE - motocykle bez ograniczeń co do bazy, ani użytych podzespołów, zbudowane od
podstaw, własnoręcznie.
MODIFIED HARLEY - rama i silnik muszą pochodzić z dowolnego modelu i rocznika HD. Zarówno silnik
jak i rama mogą być modyfikowane. W silniku muszą być zachowane oryginalne kartery.
OLD SCHOOL - motocykle przerobione w stylu lat 50. 60 i 70. na bazie dowolnej marki, ale
modelu wyprodukowanego przed 1985 rokiem, lub motocykle zbudowane w tym stylu przy użyciu
współczesnych replik dawnych podzespołów (np. silnik S&S typu Panhead).
CHOPPER/CRUISER - motocykle w stylu chopperowym, bazujące na maszynach lub podzespołach
dowolnej marki.
STREET BIKE - wszelkie zmodyfikowane motocykle o sportowym charakterze
(np.: sportowo-turystyczne, supersport, streetfighter, enduro) bez ograniczeń marki i roku produkcji.
CAFE RACER/SCRAMBLER – sportowe motocykle utrzymane w tradycyjnym stylu lat 50. i 60. bez
ograniczeń marki, modelu i rocznika.
TRIKE - pojazdy trójkołowe, trójśladowe, bez ograniczeń co do użytych podzespołów.
GWIAZDY PRL – motocykle zmodyfikowane w dowolnym stylu ale zbudowane na bazie dowolnego
modelu dowolnej marki wyprodukowanego w latach 1946-1989 w krajach byłego bloku wschodniego.
Kategorię przyznaje organizator na podstawie zgłoszenia (zdjęć i opisu).
2.

Dodatkowo zostanie przyznana nagroda BEST PAINTING – to konkurs na najciekawiej pomalowany
motocykl.

3.

Jeden uczestnik może wystawić kilka motocykli.

4.

Ostateczny termin zgłaszania motocykli do Mistrzostw to 19.02.2020.

5.

Motocykle będą eksponowane w hali C na terenie PTAK WARSAW EXPO w trakcie imprezy WARSAW
MOTORCYCLE SHOW 2020.

6.

Motocykle należy dostarczyć w czwartek 05.03.2020 w godzinach 12.00-20.00

7.

Motocykle można odebrać z hali w niedzielę 08.03.2020 w godzinach 18.00-20.00.

8.

Mistrzostwa odbywają się w piątek 06.03.2020 w godz. 10.00-18.00 (VIP DAY), w sobotę
07.03.2020 w godz. 10.00-18.00 oraz w niedzielę 08.03.2020 w godz. 10.00-18.00

9.

Nie są dozwolone żadne rekwizyty poprawiające wygląd motocykla jak tablice, znaki, loga, oświetlenie,
plakaty, podłogi (z wyjątkiem wizytówek i ulotek max A4).

10. Najlepsze motocykle wybierze specjalnie wyselekcjonowane jury, składające się z wybitnych specjalistów w
dziedzinie budowy motocykli customowych.
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 07.03.2020 i w niedzielę 08.03.2020
(godzina i miejsce jest jeszcze ustalana). Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany być w tym czasie
na terenie hali w pobliżu sceny.
12. Za wszelkie szkody spowodowane
poszkodowanego.

przez wystawcę

odpowiada

on finansowo

wobec

13. Organizatorzy podejmą wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo wystawianych motocykli, ale w
żaden sposób nie mogą przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe podczas
imprezy.
14. Udział w Mistrzostwach jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Życzymy dobrej zabawy i niech wygra najlepszy!
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