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INFORMACJE OGÓLNE 
 

Puchar DM Racing Simulators Cup (DMRS Cup) to cykl wirtualnych rozgrywek stworzony przez firmę 

DM Racing Simulators, w ramach kalendarza siedmiu rund sezonu 2023 (według harmonogramu, 

który stanowi załącznik 1 niniejszego regulaminu). Miejscem prowadzenia rozgrywek będzie siedziba 

centrum simracingu DM Racing Simulators (tj. ul Bielska 612, Jaworze), na symulatorach Evolve 

Motion Simulator - Ultimate 6DOF Simracing (dostępnych w parku maszyn DM Racing Simulators).  

 

Dodatkowo, planowana jest jedna runda przeprowadzona na torze kartingowym, 

w ramach której uczestnicy wezmą udział w zawodach kartingowych organizowanych przez DM 

Racing Simulators. 

 

Środowiskiem rywalizacji w DMRS Cup będzie symulator Assetto Corsa stworzony przez firmę Kunos 

Simulazioni – w wersji PRO, do użytku komercyjnego. 

 

Cykl składa się z 7 rund rozplanowanych w terminie od 2 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 roku. W 

ramach każdej rundy będzie prowadzona odrębna klasyfikacja, która stanowić będzie składową 

klasyfikacji generalnej. Zwycięzcą rundy rozgrywanych na symulatorze będzie zarejestrowany 

uczestnik, który w okresie trwania danej rundy, w ramach wykupionego czasu użytkowania 

symulatora, osiągnie najlepszy wynik. Na ten wynik składać się będzie suma dwóch najlepszych 

czasów okrążenia – osiągniętych na torze, w pojeździe przypisanym do danej rundy (ustalonej przez 

organizatora do dnia rozpoczęcia rundy).  

 

Regulamin rundy kartingowej zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, jednak nie później niż 30 

dni przed terminem rozegrania tej rundy. 

 

W trakcie jazdy, której wyniki mają być wliczone do klasyfikacji pucharu, urządzenie musi być 

skonfigurowane tak, żeby siła pracy symulatora była nie mniejsza niż 40%. 

 

Ilość godzin użytkowania symulatora, czas spędzony na torze i liczba okrążeni jest nieograniczona, 

ale zależna od wykupionego pakietu. 

 

Do końcowego wyniku w klasyfikacji generalnej wliczane będą wyniki pięciu najlepszych, spośród 

siedmiu rund. Warunkiem sklasyfikowania w pucharze DMRS w klasyfikacji końcowej jest 

ukończenie 3 rund. 

 

W sezonie 2023 obok klasy PRO, została wprowadzona odrębna klasa GOŚĆ.  

 

Rywalizacja odbywać się będzie na tej samej trasie i w identycznym samochodzie, ale zawodnicy 

zgłoszeni w klasie GOŚĆ będą mogły skorzystać z asyst w postaci: 

• linii wyścigowej 

• ABS 

• kontroli trakcji 

• stabilizacji toru jazdy (do max 40%) 

• automatycznego wyrównania obrotów przy redukcji 

 

Klasa GOŚĆ nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Zawodnik ma możliwość tylko raz 

na sezon wybrać klasę, w której chce zdobywać punkty. Zmiana klasy w trakcie trwania sezonu jest 
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zabroniona.  

 

Wszystko, co niniejszym regulaminem, nie jest dopuszczone w zasadach rywalizacji, jest 

jednoznacznie zabronione.  

 
Zwycięzca Pucharu otrzymuje oficjalny tytuł zdobywcy pucharu DMRS Cup. 

 

Nadzór nad przebiegiem DMRS Cup sprawuje firma DM Racing Simulators, która zastrzega sobie 

prawo interpretacji niniejszego regulaminu i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, 

które mogą powstać przy jego stosowaniu.  

 

Organizatorem i promotorem cyklu jest DM Racing Simulators. Partnerami cyklu są Automobilklub 

Beskidzki oraz Buchti.pl Promotion.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Organizator Pucharu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu, najpóźniej na 48 

godzin przed startem wybranej rundy. Wszelkie informacje i aktualizacje będą publikowane na 

stronie: www.dmsimulators.com oraz na oficjalnych profilach social media. 

 

Kanały komunikacji: 

• e-mail: biuro@dmsimulators.com; 

• www: dmsimulators.com 

• Facebook: @dmsimulators 

• Instagram: dm_racing_simulators 

 
Zgłoszenie Kierowcy do udziału w Pucharze następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie centrum simracingu DM Racing Simulators, ul Bielska 612, 

Jaworze. Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 

przez Kierowców i potwierdzeniem, iż Kierowcy spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do 

udziału w Pucharze. Wymogiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie imienia, nazwiska oraz daty 

urodzenia.  

 

Zgłaszający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Wydarzenia. Każdy z Kierowców 

zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do niniejszych regulaminów. 

 

 

ORGANIZATOR 
 

Gestor / Usługodawca / DM Simulators sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Żabia 9, 
NIP PL9372744026; e-mail: biuro@dmsimulators.com; telefon: +48 501 290 291; 

 
 

OŚWIADCZENIE ZGODY 
 

Każdy Kierowca biorący udział w DMRS Cup wyraża zgodę na użycie jego danych osobowych oraz 

wizerunku przez Organizatora w każdej aktywności marketingowej i medialnej realizowanej 

http://www.dmsimulators.com/
mailto:biuro@dmsimulators.com;
http://www.dmsimulators.com/
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w ramach promocji rozgrywek: poprzedzających wydarzenie, w jego trakcie oraz po zakończeniu 

(grafiki, zdjęcia, informacje prasowe, powtórki przejazdów zarejestrowane w grze, relacje 

z wyścigów, transmisje online oraz informacje zamieszczane w mediach społecznościowych). 

 
W przypadku osoby niepełnoletniej (nie młodszej niż 12 lat) niezbędne jest wypełnienie 

i podpisanie zgody rodzicielskiej na udział w Pucharze przez pełnoprawnego opiekuna (dokument: 

dostępny w siedzibie DM Racing Simulators).  

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem danych osobowych (ADO), podanych w formularzu zgłoszeniowym, jest DM 
Simulators sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Żabia 9, NIP PL9372744026; e-
mail: biuro@dmsimulators.com; telefon: +48 501 290 291; 
 
Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w Pucharze, a ich brak to 
uniemożliwi. W celu przeprowadzenia Pucharu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, 
data urodzenia oraz dane kontaktowe: adres e-mail i telefon. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• udziału w Pucharze oraz klasyfikowania w wynikach; 

• publikacji wyników w kanałach komunikacji i informacjach prasowych 

• promowania cyklu  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie 
niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych 
z przyjęciem jej zgłoszenia i możliwością udziału w Pucharze, jak również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda 
osoby, której dane dotyczą (m.in. na publikację zdjęć lub wizerunku w transmisji w internecie i telewizji), 
którą ma prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych.  

Wycofanie udzielonej zgody na jakimkolwiek etapie Pucharu uniemożliwia dalszy w nim udział. 
 

 Odbiorcą danych osobowych będą partnerzy medialni Organizatora oraz media, użytkownicy stron 
internetowych i mediów społecznościowych, na których publikowane będą materiały 
promocyjne cyklu. w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć, filmów i 
transmisji z Pucharu. 
 
DM Simulators sp. z o.o. w organizacji, w ramach działań promocyjnych, będzie przechowywać 
dane osobowe przez okres roku od zakończenia danej edycji Pucharu. Dane o wynikach, zdjęcia i 
materiały  opublikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych będą 
przechowywane bezterminowo. 
 
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to: 

• żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak 

również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

• żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich 
przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

• żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku 

komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu 

administratorowi; 
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• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych 

osobowych przez ADO. 

 
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do Inspektora 

Ochrony Danych DM Racing Simulators na adres e-mail: biuro@dmsimulators.com 
 

 

NAGRODY 

 
 W ramach rywalizacji w poszczególnych rundach, zostaną przyznane medale, odpowiednio, 
za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacji GOŚĆ. 

Zawodnicy w klasyfikacji generalnej będą brali udział w nagrodach za cały sezon. 

 

Na zakończenie sezonu zostaną przyznane puchary za zdobycie 1, 2 oraz 3 miejsca w klasyfikacji 
generalnej. Dodatkowo zdobywcy pierwszych 3 miejsc w klasyfikacji generalnej otrzymają: 

1. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł 
2. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł 

3. miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł 

 

Klasyfikacja GOŚĆ nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji generalnej – nie będzie brała udziału 
w rywalizacji o nagrody główne całego sezonu. Na zakończenie sezonu zostaną przyznane puchary 
za zdobycie 1, 2 oraz 3 miejsca w klasyfikacji GOŚĆ. 

 

Dla klasy GOŚĆ organizator przewidział nagrody za poszczególne rundy. Lista przewidzianych 
nagród, będzie publikowana odrębnie na każdą rundę – za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Organizatora i Partnerów cyklu. 
 

Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród drogą mailową lub telefonicznie, na dane 

zawarte w formularzu zgłoszeniowym do pucharu oraz podane informacje do dostępu ogólnego 

przez media społecznościowe. 

 
 

ZASADY UDZIAŁU 
 

Aby wziąć udział w DMRS Cup należy zaakceptować Regulamin, wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Każdy Kierowca zobowiązany jest do podania autentycznych danych osobowych (imię, nazwisko, 

data urodzenia). 

 
Jeśli Kierowca nie jest pełnoletni, wymagane jest przedłożenie Organizatorowi pisemnej zgody 

rodzicielskiej / przedstawicieli ustawowych na udział w pucharze na właściwym formularzu.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@dmsimulators.com
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KALENDARZ DMRS CUP 2023 
 

Runda Początek Koniec Samochód Tor 

Runda #1 
02.01.2023 r. 

godz. 13:00 

31.01.2023 r. 

godz. 21:00 
Porsche 911 GT2 RS MR 

Nordschleife 
Okayama International 

Circuit 

Runda #2 
01.02.2023 r. 
godz. 13:00 

28.02.2023 r. 
godz. 21:00 

Fiat 126p Grupa 2 
Tor Poznań (pętla 

kartingowa) 

Runda #3 01.03.2023 r. 31.03.2023 r. TBA TBA 

Runda #4 01.04.2023 r. 30.04.2023 r. TBA TBA 

Runda #5 TBA TBA TBA TBA 

Runda #6 TBA TBA TBA TBA 

Runda #7 01.06.2023 r. 30.06.2023 r. TBA TBA 
 

 
 

PUNKTACJA RUND DMRS CUP 2023 
 

Miejsce Punkty 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 
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PUNKTACJA BONUSOWA: 
 

W ramach każdej z rund rozgrywanych na symulatorze (poza rundą kartingową) każdy 
z uczestników będzie miał szansę na zdobycie dodatkowych punktów zaliczanych do klasyfikacji 
– w ramach następującego klucza: 

• 3 punkty - za najlepszy czas pojedynczego okrążenia 

• 2 punkty - za największą liczba czystych okrążeń 

• 1 punkt - za największą liczbę okrążeń 

 
WYNIKI 

 
Prowizoryczne wyniki i punktacja rundy zostaną opublikowane najpóźniej 2 dnia następnego 

miesiąca (do 48 godzin po zakończeniu rundy), za pośrednictwem mediów społecznościowych 

i materiałów prasowych. 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU DMRS CUP 2023 
 

Do końcowego wyniku indywidualnej klasyfikacji generalnej Pucharu brane są pod uwagę wyniki  

z 5 najlepszych rund każdego Uczestnika – na 7 zaplanowanych, w ramach których Uczestnik może 

zdobywać punkty. 

 
W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez Uczestników, o pozycji 

w klasyfikacji generalnej Pucharu decydują w następującej kolejności: 

a) liczba zwycięstw w rundach 

b) liczba drugich miejsc w wynikach rund; 

c) liczba trzecich miejsc w wynikach rund; 

d) suma wszystkich czasów wliczanych do klasyfikacji   
 

 

KLASYFIKACJA GOŚĆ PUCHARU DMRS CUP 2023 
 

Do końcowego wyniku indywidualnej klasyfikacji GOŚĆ Pucharu brane są pod uwagę wyniki  

z 5 najlepszych rund każdego Uczestnika – na 7 zaplanowanych, w ramach których Uczestnik może 

zdobywać punkty. 

 
W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez Uczestników, o pozycji 

w klasyfikacji generalnej Pucharu decydują w następującej kolejności: 

a) liczba zwycięstw w rundach 

b) liczba drugich miejsc w wynikach rund; 

c) liczba trzecich miejsc w wynikach rund; 

d) suma wszystkich czasów wliczanych do klasyfikacji   
 

 

Wszystko, co niniejszym regulaminem, nie jest dopuszczone w zasadach rywalizacji, jest 

jednoznacznie zabronione.  
 

 


