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2. Runda Mistrzostw Motul HRSMP Digital 2020 

Komunikat Dyrektora nr 1  
 

 
Data: 16 maja 2020  Czas: 8:00 

Temat: Komunikat Dyrektora Rajdu                                                 Dokument nr  2.1 
Od: Dyrektor Rajdu                                                      Liczba stron: 3 
DO: Wszystkich zawodników / Członków załóg Załączniki :     2 

        
1. 2. rundą Mistrzostw Motul HRSMP Digital jest Rajd Fińskie Szutry, który odbędzie 
się w terminie : 21-27 maja 2020 

2. Zamknięcie listy zgłoszeń na rajd oraz publikacja listy zgłoszeń:  19 maja 2020 
godzina 24:00 

3. Publikacja trasy rajdu, książki drogowej oraz wydawanie dokumentów rajdowych , 
identyfikatorów : 20 maja 2020 ( Zgłoszeni zawodnicy otrzymają mailem). 

4.  Karta drogową zawodnika jest zdjęcie z mety każdego odcinka, wskazujące nazwę 
zawodnika, nazwę odcinka oraz osiągnięty wynik czasowy.    

5. Termin składania kart drogowych wszystkich odcinków na adres: 
motul.hrsmp@digitalrally.pl :  27 maja 2020 godzina 24:00 ( dopuszcza się 
spóźnienie tego terminu nie większe niż 10 godzin).  

6. Publikacja wyników prowizorycznych: 28 maja 2020 godzina 24:00 

7. Termin składania protestów: 30 maja godzina 24:00 

8. Termin ogłoszenia wyników oficjalnych: 1 czerwca 2020 godzina 12:00  

9. Termin ceremonii rozdania nagród: 1 czerwca 2020 godzina 20:00 

10. Reklama obowiązkowa: logo Motul HRSMP Digital oraz PZM na zdjęciach i filmach 
z rundy lub jako zdjęcia załączone do postów, haschtagi: #motulhrsmp, #pzmpl, 
#zostanwdomu; #digitalrally.pl, #motulpolska  w postach w mediach 
społecznościowych.     

11. Organizator zwraca się jednocześnie do zawodników o zamieszczania logo akcji 
Wyprzedamy Nowotwory oraz hashtagu #wyprzedzamynowotwor. 

 

Zachęca się zawodników do zamieszczania relacji z rajdu, poszczególnych jego 
odcinków oraz wywiadów z kierowcą przed, w trakcie oraz po rajdzie. Relacje do 
publikacji na FB i stronie rajdu prosimy przesyłać na adres mailowy organizatora 
motul.hrsmp@digitalrally.pl        

 

Organizator /-/   
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Załącznik nr 1 : 
 
 Logo Motul HRSMP Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo PZM   
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Zał nr 2  

Logo akcji Wyprzedzamy Nowotwory  

(Wersja png do pobrania ze strony www.hrsmp.pl ) 

 

 

 

 

 


