
                                                                                        
 

 

                                                         Regulamin uzupełniający 

 

 Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki  

+ 2 eliminacja WRT EXTREME CUP 

 

Świątniki Górne 13 lipiec 2014 r. 

 

WSTĘP  
Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki  

zostanie rozegrany zgodnie z postanowieniami: 

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, 

Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, 

Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2014, 

Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, 

Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP” 

Niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą 

publikowane wyłącznie w postaci komunikatów ogłaszanych przez organizatora lub ZSS. 

 

 

Program imprezy: 
Otwarcie listy zgłoszeń 1.07.2014r Godz. 00:00  
Zamknięcie listy zgłoszeń 13.07.2014r. Do godz. 9.00 
Odbiór administracyjny 13.07.2014r. Godz. 8.00 – 9.30 
Badania kontrolne 13.07.2014r. Godz. 8.00 – 9.30 
Zapoznanie z trasą 13.07.2014r. Godz. 8.00 – 10.00 
Pierwsze posiedzenie ZSS 13.07.2014r. Godz. 10.10 

Odprawa uczestników 13.07.2014r. Godz. 10.45 
Opublikowanie listy startowej 13.07.2014r. Godz. 10.55 
Start 13.07.2014r. Godz. 11.15 
Meta 13.07.2014r. Godz. 17.00 
Opublikowanie wyników 

prowizorycznych 
13.07.2014r. Godz. 17.30  

Rozdanie nagród 13.07.2014r. Godz.18.15 

 

 

1. Ustalenia Ogólne 

 

1.1 Miejsce i termin imprezy: 

Impreza odbędzie się 13 lipca 2014 roku na terenie Gminy Świątniki Górne i Wieliczki. 

Próba sportowa zostanie rozegrana na odcinku drogi gminnej w Podstolicach i Rzeszotarach.  

 



 

1.2 Nazwa i ranga imprezy 

Rajdowy Samochodowy Puchar Burmistrza Świątnik Górnych i Burmistrza Wieliczki  

stanowiący także drugą eliminację WRT EXTEME CUP jest imprezą ogólnodostępną, 

w której udział nie daje punktów do licencji rajdowej żadnego stopnia. 
 

1.3 Numer wizy 

 
Numer wizy 12/OKSS/klub/2014 zatwierdzona przez OKSS PZM w dniu 01.06.2014r. 

 

1.4 Lokalizacja biura: 
Biuro imprezy znajdować się będzie w dniu 13 lipca 2014r. od godziny 8.00 do 18.15 na 

terenie Boiska Sportowego LKS Pasternik w miejscowości Ochojno.  

  

1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego  
Start – Ochojno, Boisko Sportowe LKS Pasternik godz. 11.15 

Meta – Ochojno, Boisko Sportowe LKS Pasternik  godz.17.00 

Park zamknięty - Organizator nie przewiduje parku zamkniętego. 

 

1.6 Charakterystyka   

Impreza zostanie przeprowadzone w ciągu jednego dnia, i składać się będzie z jednej próby 

sportowej przejeżdżanej trzykrotnie. 

Do klasyfikacji końcowej będą wliczane sumy wszystkich przejazdów. 

Nawierzchnia tras prób sportowych: asfalt. 

Długość próby sportowej: 1,2 km 

Łączna długość prób sportowych: 3,6 km 

 

 

1.7  Na terenie całej Gminy Świątniki Górne i Gminy Wieliczka, poza Próbą Sportową 

wprowadza się restrykcyjne ograniczenia zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

Jakiekolwiek treningi, grzanie opon etc. są zabronione. Na każdą załogę łamiącą ten 

przepis zostanie nałożona kara – do wykluczenia włącznie.   

 

2. Organizacja 

2.1 Nazwa Organizatora: 

Automobilklub Południowy. 

2.2 Adres: 

32-040 Świątniki Górne ul Graniczna 7. 

 

 

2.3 Zespół Sędziów Sportowych: (skład zostanie opublikowany komunikatem) 

Przewodniczący  

Członek 

Członek 

 

2.4 Osoby Oficjalne: 

Dyrektor Imprezy:  Maciej Nawłoka 

Kierownik BK: Konrad Giergiel 

Kierownik próby: Marek Rzepień 

Kierownik Zabezpieczenia: Anna de Lorme 



3. Zgłoszenia 

3.1 Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby określane jako kierowca i pilot. 

Kierowca musi posiadać ważne Prawo Jazdy kat. B, a pilot ukończone 17 lat. 

3.2 Do obowiązków załogi należy: 

3.2.1 Obecność na odprawie. 

3.2.2 Przejazd trasy próby w wyznaczonym kierunku. Odbycie wszystkich prób w zapiętych 

pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub 

światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. 

 

 

Nie przestrzeganie któregokolwiek z przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia 

włącznie.  

3.3 Procedura zgłoszeń: 

3.3.1 Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres: redakcja@poludniowy.eu 

od 1 lipca 2014 roku do 13 lipca 2014 roku do godziny 9.00 Formularz zgłoszeniowy 

dostępny będzie na stronie: www.poludniowy.eu 

3.3.2 Wpisowe wynosi: 

100 zł dla członków Automobilklubu Południowego z ważną składką członkowską na 2014r. 

130 zł dla pozostałych 

150 zł dla zgłoszonych w drugim terminie 

 

Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe: 

                                              Automobilklub Południowy 

                            mBank, numer rachunku:  42 1140 2004 0000 3402 6589 6005  

tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko + „Puchar Świątnik i Wieliczki”  

 

Tylko zgłoszenia z opłaconym wpisowym będą przyjmowane przez organizatora. 

1 termin zamknięcia listy zgłoszeń upływa 10. 07. 2014 - z wpłaconym wpisowym na w/w 

konto. 

2 termin - od 11.07.2014  – z wpłaconym wpisowym na w/w konto (z wydrukowanym 

potwierdzeniem przelewu) lub płatnym na miejscu w dniu imprezy. 

 

3.3.3 Zwrot wpisowego może nastąpić tylko w przypadku odwołania imprezy lub w 

przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 

 

3.3.4 Przez sam fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w 

imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty 

wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatorów, osób oficjalnych 

uczestniczących w imprezie, osób pomagających w organizacji imprezy oraz innych 

uczestników imprezy. 

3.3.5 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: 

nieetyczne zachowanie lub niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia. 

3.3.6 Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w 

biurze zawodów.  

3.4 Maksymalna ilość uczestników w imprezie wynosi 60 załóg. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

3.5 Pojazdy dopuszczone: 

3,5.1 Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe o nadwoziu zamkniętym w 

rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia 

mailto:redakcja@poludniowy.eu
http://www.poludniowy.eu/


samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po 

drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. 

 

3.5.2 Samochody z  „odchudzonymi” drzwiami nie zostaną dopuszczone do startu.  

3.6  Podział na klasy: 

klasa 1 – do 903 cm3 

klasa 2 – od 904 cm3 do 1300cm3 

klasa 3 – 1301 cm3 do 1600 cm3 

klasa 4 – 1601 cm3 do 2000 cm3 

klasa 5 – powyżej 2000 cm3 

Dodatkowo obowiązywać będzie klasa RWD dla wszystkich samochodów 

z tylnym napędem z wyłączeniem Fiatów 126p. 

 

3.6.1Samochody posiadające silniki turbodoładowane zostaną dopuszczone w klasie 

pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika  

- Z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 

- Z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 ( diesel ) 

3.6.2 Klasę stanowi każda ilość zgłoszonych samochodów. 

3.6.3  Ostateczny podział na klasy określa lista startowa imprezy, zatwierdzona przez ZSS. 

 

4. Ubezpieczenie 

Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz 

NNW. 

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg 

i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni 

szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

 

5. Numery startowe 

Numery startowe dostarczone przez Organizatora należy umieścić na przednich bocznych 

drzwiach samochodu lub na tylnych bocznych szybach. Brak numerów podczas trwania 

imprezy spowoduje nałożenie kary czasowej nałożonej przez ZSS.  

Stare numery startowe z poprzednich imprez muszą być usunięte lub zaklejone. 

W przypadku startu dwóch uczestników jednym samochodem, podczas przejazdu próby 

sportowej widoczny musi być tylko aktualny numer startowy, pozostały musi być zaklejony. 

Niedopełnienie tego wymogu przez uczestników spowoduje karę nałożoną przez ZSS do 

wykluczenia włącznie. 

 

6. Karta Identyfikacyjna 

Podczas imprezy wewnątrz pojazdu obowiązkowo musi znajdować się Karta Identyfikacyjna. 

Musi ona być widoczna przez prawą boczną tylną szybę, musi zawierać numer startowy, 

imiona i nazwiska członków załogi, oraz ich aktualne fotografie i podpisy. 

Brak prawidłowo wypełnionej karty spowoduje nałożenie przez ZSS kary – do wykluczenia 

włącznie. 

 

7. Odbiór Administracyjny 

7.1 Odbiór Administracyjny odbędzie się na terenie Boiska Sportowego LKS Pasternik w 

Ochojnie w godzinach 8.00 – 9.30 w dniu imprezy. 

7.2 Dokumenty do okazania: 

- prawo jazdy kierowcy 

- ubezpieczenie OC oraz NNW 



- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi 

- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością 

kierowcy. 

- dokument identyfikacyjny pilota. 

 

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje niedopuszczenie załogi do startu. 

7.3 Uczestnik lub członek zespołu zgłaszający się do Odbioru Administracyjnego musi 

posiadać przygotowane do sprawdzenia wszystkie wymagane dokumenty - w innym 

przypadku zostanie poproszony o przepuszczenie następnej osoby, i ponowne zgłoszenie się 

do OA po przygotowaniu dokumentów. 

 

8. Badanie Kontrolne 

8.1 Badanie Kontrolne odbędzie się na terenie Boiska Sportowego LKS Pasternik w Ochojnie  

w dniu imprezy w godzinach 8.00  – 9.30 

8.2 Zgłoszone do imprezy samochody muszą być podstawione do BK1 w miejscu i czasie 

podanym przez organizatora ( miejsce to zostanie oznaczone tablicą z napisem BK ). 

8.3 Spóźnienie na BK1 powyżej 10 minut powoduje wykluczenie załogi z imprezy. 

8.4 Samochód podstawiony do BK1 musi być oznakowany numerami startowymi oraz 

posiadać wymaganą reklamę organizatora jeśli taka występuje. 

Załoga musi przedstawić wypełnioną kartę BK. 

8.5 Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja załogi mogą być przeprowadzone w 

każdym czasie trwania imprezy. 

8.6 Warunki jakim musi odpowiadać samochód uczestniczący w imprezie są zawarte w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8.7 Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia obowiązkowych naklejek na 

samochodach uczestników. 

 

9. Dopuszcza się start tylko na oponach zgodnych z „Prawem o Ruchu Drogowym” ze 

znakiem homologacji E. 

 

10.Zapoznanie z trasą 

10.1 Zapoznanie z trasą indywidualne w otwartym ruchu drogowym. 

10.2 Zapoznanie jest ograniczone do 3 przejazdów dla każdej z załóg. 

10.3 Na zapoznaniu obowiązuje prędkość do 30km/h. 

 

11. Odprawa uczestników 

11.1 Miejsce i czas 

Odprawa uczestników odbędzie się na terenie Boiska Sportowego LKS Pasternik w Ochojnie   

o godzinie  10.45 

 

12. Przebieg Imprezy 

12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej: Biuro imprezy, 13.07.2014r. 

o godz. 10.55 

12.2 Zapoznanie z trasą indywidualne odbywać się będzie w godzinach 8.00 – 10.00 zgodnie 

z przepisami ruchu drogowego. 

12.3 Oficjalny start nastąpi według numerów startowych z terenu Boiska Sportowego LKS 

Pasternik w Ochojnie. Start na każdej próbie za kolejnością numerów startowych. 

12.4 Pomiar czasu próbie sprawnościowej będzie dokonywany z dokładnością do 0,1 s na 

mecie lotnej próby. Start do prób odliczany będzie ręcznie przez sędziego sportowego. Przy 

podaniu sygnału do startu z tzw. „ręki” ustala się obowiązującą procedurę: samochód będzie 



ustawiony przed linią startu na tzw. „obrys”, następnie Starter głośno odlicza 5, 4, 3, 2, 1 i 

ręką podaje sygnał startu 

12.5 Sędziowie faktu zostaną wyznaczeni na próbie sportowej  w celu poprawności przejazdu. 

Kary za nieprawidłowy przejazd zostaną naliczone przez komisję obliczeń na podstawie 

odrębnych protokołów sędziego faktu. 

12.6 Czas i miejsce opublikowania wyników prowizorycznych: Biuro imprezy, 13.07.2014r. 

 o godz. 17.30 

 

13. BK 2 

Organizator nie przewiduje BK 2.   

 

14. Protesty: 

Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora imprezy. Do protestu musi być 

dołączona kaucja w wysokości 100% wartości wpisowego. Kaucja zostanie zwrócona w 

przypadku, gdy protest uznany zostanie jako słuszny. 

Terminy składania protestów: 

W sprawie wykroczeń regulaminowych – 30 minut od wywieszenia wyników 

prowizorycznych. Protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 

W sprawach potrącenia przeszkody lub przemieszczenia jej podstawy oraz braku 

udokumentowania tego zdarzenia na materiałach Video/Foto niepodważalny i ostateczny jest 

protokół sędziego faktu. 

 

15. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, 

wydawania instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu 

uzupełniającego, jak również do całkowitego odwołania imprezy.    

 

 

 

                                                                                            Dyrektor 

28,05,2014 Kraków 

                                                                                      Maciej Nawłoka 

 

 

Zestawienie kar: 

 

 1 Samochód niespełniający podstawowych wymogów 

bezpieczeństwa 

Niedopuszczenie do startu 

 2 Brak numerów startowych podczas trwania imprezy Kara 5 sekund 

 3 Złamanie postanowień pkt. 3.2.2. wykluczenie 

 4 Niesportowe zachowanie Wykluczenie 

 5 Potrącenie opony, słupka, beczki lub przemieszczenie jej 

podstawy 

Kara 5 sekund 

 6 Nieprawidłowe przejechanie wyznaczonej trasy oraz jej 

nieukończenie 

TARYFA = 150% czasu 

najlepszego w klasie 

7 Niezatrzymanie się na MECIE STOP Kara do wykluczenia 

włącznie 

 8 Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 

 Jakiekolwiek treningi, grzanie opon itd. na terenie na Kara do wykluczenia 



9 którym odbywa się impreza oraz na terenie 

bezpośrednio przyległym 

włącznie 

10 Nieukończenie wszystkich przejazdów Niesklasyfikowanie 

11 Brak Karty Identyfikacyjnej Kara do wykluczenia 

włącznie 

12 Brak reklamy, naklejek (jeśli występują) dostarczonych 

przez Organizatora  

Niedopuszczenie do imprezy 

13 Nieobecność na BK i na odprawie  Niedopuszczenie do imprezy 

14 Za nieprawidłowy start ( falstart)  Kara 5 sekund 

15 Za start do próby poza kolejnością numerów startowych  Kara 10 sekund 

 

 

 

Załącznik nr. 1 

 

Sprawdzenie przygotowania i wyposażenia samochodów zgodnie 
z prawem o ruchu drogowym i regulaminem imprezy 
Każdy samochód zostanie poddany przed startem badaniu kontrolnemu BK 1, którego celem 

jest ustalenie, czy samochód jest zgodny z regulaminem imprezy wraz z jego załącznikami. 

Samochód przedstawiony do badania musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 

Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty (prawo jazdy, 

dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczeniem OC i NNW). 

Organizator może zarządzić dodatkowe Badania Kontrolne w czasie trwania imprezy oraz 

końcowe badanie kontrolne po imprezie, które odbędzie się bezpośrednio po przybyciu 

uczestników na metę. 

Dopuszczone samochody: 
Do startu w imprezie dopuszczone będą samochody zgodne z homologacją producenta oraz 

rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego.  

Samochody niezgodne z homologacją producenta muszą być zgodne z rozporządzeniem 

właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu, a zakres wykonanych przeróbek 

musi być zgodny z Zał. J do MKS, w szczególności dotyczy to układu hamulcowego i 

paliwowego oraz wyposażenia bezpieczeństwa — klatka bezpieczeństwa, fotele, pasy 

bezpieczeństwa. 

 
Obowiązkowe wyposażenie samochodu: 
1. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota.  

2. Zagłówki fotela dla kierowcy i pilota.  

3. Minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi).  

4. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym.  

5. Zderzak przedni i tylny.  

6. Numery startowe i obowiązkowa reklama organizatora.  

 
Ponadto każdy samochód musi spełnić następujące wymogi:  
1. Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi.  

2. Wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane.  

3. Dodatkowe punkty świetlne – zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.  

4. Nie wolno stosować na oponach żadnych elementów przeciwpoślizgowych, zarówno 

mechanicznych jak i chemicznych.  

5. Dopuszcza się używanie tylko opon handlowych, posiadające znak homologacji E  

6. W czasie trwania próby sprawnościowej szyby i szyberdach muszą być zamknięte.  



 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które muszą być 

ogłoszone komunikatem przed imprezą.  

Organizator może nie dopuścić do startu w imprezie lub wykluczyć w trakcie imprezy każdy 

samochód, który sędziowie techniczni uznają za zagrażający bezpieczeństwu.  

 

 

 

 


