REGULAMIN
Business Racing League
z dnia 4 marca 2017r.
Organizator
Organizatorem Business Racing League – Warszawskiej Ligi Wyścigowej, zwanej dalej BRL jest
firma Motorsport & More sp. j. Prowadząca działalność pod nazwą motorsport Capsule.
BRL
BRL jest prowadzona w oparciu o symulator mCapsule przy ul. Wilanowskiej 64 w
Konstancinie-Jeziornej. Business Racing League polega na współzawodnictwie Teamów w
wirtualnej lidze o tytuł Mistrza BRL. Teamy rywalizują w oparciu o kalendarz BRL i zasady
określone w niniejszym regulaminie. BRL jest podzielona na sezony. Każdy sezon podzielony
jest na rundy.
Uczestnicy
Uczestnikiem BRL może być Team zgłoszony przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, któremu Organizator wydał licencję. Każdy Team może składać się z dowolnej
ilości zawodników przy czym w jednej rundzie może wystartować maksymalnie 4 zawodników.
Każdy zawodnik może startować tylko w jednym Teamie. W trakcie sezonu zawodnik nie może
wystartować w dwóch różnych Teamach.
Licencja
Organizator wyda licencję dla każdego Teamu na podstawie zgłoszenia. Licencja może mieć
charakter jednorazowy lub stały. Licencja jednorazowa upoważnia do startu w jednej rundzie.
Licencja stała upoważnia do startu w całym sezonie. Warunkiem otrzymania Licencji jest
przesłanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego i zaksięgowanie
wpisowego na koncie Organizatora.
Runda BRL
Każda runda jest rozgrywana w okresie jednego miesiąca kalendarzowego. Dla każdej rundy
Organizator określa tor, samochód oraz rodzaj ustawień, które są identyczne dla wszystkich
Uczestników BRL. Każda runda podzielona jest na cztery sesje czasowe po 30 min każda. W
trakcie każdej sesji można pokonać dowolną ilość okrążeń toru na czas. Suma czterech
najszybszych okrążeń, po jednym z każdej sesji stanowi końcowy wynik uzyskany przez Team
w danej rundzie. Klasyfikacja danej rundy układana jest w oparciu o sumaryczne czasy
uzyskane przez Teamy, które wzięły w niej udział. Zwycięzcą danej rundy zostaje ten Team,
który uzyskał najkrótszy sumaryczny czas. Pomiar czasu dokonywany jest automatycznie na
zasadach przewidzianych przez producenta symulatora, na którym odbywają się zawody.
Przykładowo na platformie iRacing zaliczane są tylko czasy czystych przejazdów, „bez
gwiazdki”, która oznacza wyjechanie poza obręb toru.

Udział w Rundzie BRL
Do udziału w Rundzie BRL dopuszczeni są Uczestnicy posiadający ważną Licencję wydaną przez
Organizatora. W celu wystartowania w danej rundzie Uczestnik zobowiązany jest dokonać
rezerwacji kapsuły w trakcie trwania rundy. Rezerwacje będą przyjmowane według kolejności
zgłoszeń. Uczestnicy posiadający stałe Licencje mogą dokonać wcześniejszej rezerwacji na
wszystkie lub wybrane rundy. Rezerwacji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem 668.604.222,
- mailowo pod adresem: rezerwacje@gmail.com
- za pośrednictwem Messengera
Spory i sędziowanie
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem RBL sprawuje pracownik Organizatora, który jest
jednocześnie sędzią. W przypadku sporu Uczestnik może zgłosić protest do Organizatora.
Protest należy zgłosić drogą elektroniczną za pośrednictwem Messengera lub maila. Protest
zostanie rozpatrzony niezwłocznie przez Dyrektora Ligi. Postanowienia Dyrektora Ligi są
ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom.
Klasyfikacja punktowa BRL
Zwycięzcą BRL zostaje Team, który w danym sezonie zgromadzi największą liczbę punktów.
Punkty przyznawane są za każdą rundę według tych samych zasad niezależnie od ilości
Uczestników. Za pierwsze miejsce przyznawane jest 25 punktów, za drugie 24 punkty itd.
Wolne Treningi
Wolne treningi przed Zawodami w kapsule są ograniczone do maks. 1h na każdego zawodnika.
Ograniczenie dotyczy samochodu i toru wytypowanego przez Organizatora do poszczególnych
rund w sezonie. Wolne treningi są dodatkowo płatne wg cennika Organizatora.
Kalendarz
Runda 1 – kwiecień 2017
Runda 2 – maj 2017
Runda 3 – czerwiec 2017
Runda 4 – lipiec 2017
Runda 5 – sierpień 2017
Runda 6 – wrzesień 2017
Runda 7 – październik 2017
Runda 8 – listopad 2017
Poszczególne tory, samochody i warunki będą ogłaszane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem
każdej rundy za pośrednictwem FB.

Wpisowe
Licencja jednorazowa 550 zł brutto obejmuje:
- możliwość startu w jednej rundzie
- możliwość skorzystania z 4h wolnego treningu po jednej na każdego zawodnika z rabatem
10% od ceny określonej w cenniku
Licencja stała 3.950 zł brutto obejmuje:
- możliwość startu w całym sezonie 8 rund
- możliwość rezerwacji terminu startu i treningu na każdą rundę z góry na cały sezon
- możliwość skorzystania z 4h wolnego treningu po jednej na każdego zawodnika z rabatem
20% od ceny określonej w cenniku
- stały 10% rabat dla każdego zawodnika na dowolne treningi przez cały sezon BRL
Nagrody
W każdej rundzie Organizator ufundował 3 puchary za pierwsze 3 miejsca. Inne nagrody
zostaną ogłoszone w trakcie sezonu.
Wizerunek zawodników
Każdy Zawodnik uczestniczący w RBL wyraża zgodę do nieodpłatnego wykorzystywania
swojego wizerunku przez Organizatora w celach związanych z promocją RBL takich jak, choć
nie ograniczonych do: publikacji zdjęć, nagrań video z poszczególnych rund, ceremonii
wręczania nagród, prezentacji RBL w materiałach organizatora w tym na stronach
internetowych, w kanałach społecznościowych i innych mediach.
Informacje o RBL
Wszelkie aktualności, aktualna wersja niniejszego regulaminu, aktualne klasyfikacje i inne
informacje dostępne są na stronie ligi pod www.mcapsule.pl, a także na oficjalnych kanałach
społecznościowych FB, YOUTUBE.
Inne postanowienia
Każdy uczestnik przystępujący do RBL akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego regulaminu.
Organizator zrzeka się odpowiedzialności wynikającej z niniejszego regulaminu w przypadku
kiedy niemożliwość wykonania zobowiązań będzie wynikała z przyczyn, na które Organizator
nie ma wpływu lub są wynikiem działania siły wyższej.

