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1. Przepisy ogólne  

1.1. Cykl imprez „Zimowy Puchar Automobilklubu Radomskiego” rozgrywany jest w oparciu o 

zapisy:  

 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, 

 Aktualnego Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem 

 Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”, 

 Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, 

 Niniejszego Regulaminu Pucharu Zimowego Automobilklubu Radomskiego ‘2020 

1.2. Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Pucharu Zimowego 

Automobilklubu Radomskiego ‘2020 będą publikowane wyłącznie w numerowanych i 

datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora. 

1.3. Zimowy Puchar Automobilklubu Radomskiego to cykl imprez dla kierowców amatorów  

odbywający się pod patronatem Prezesa Automobilklubu Radomskiego. 

1.4. Organizatorem cyklu jest Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21 26-600 Radom. 

1.5. Biuro organizatora cyklu imprezy mieści się w Sekretariacie Automobilklubu Radomskiego, 

w pokoju nr 6. Lokalizacja biura podczas poszczególnych imprez zostanie podana w 

Regulaminie Uzupełniającym danej imprezy. 

1.6. Cykl będzie składa się z 3 rund (imprez), które wyłonią zwycięzców w poszczególnych 

klasach oraz klasyfikacji generalnej całego cyklu. 

1.7. Wynik osiągnięty w danej imprezie jest sumą czasów przejazdu wszystkich prób 

wchodzących w jej skład powiększoną o ewentualne kary. 

1.8. Trasa prób zostanie każdorazowo opublikowana na stronie organizatora dwa dni przed 

każdą z rund. 

1.9. Imprezy wchodzące w skład cyklu: 

Data imprezy Nazwa Organizator 

08.02.2020 I Zimowy SuperOES AK Radomski 

29.02.2020 II Zimowy SuperOES AK Radomski 

28.03.2020 III Zimowy SuperOES AK Radomski 

 

1.10. Komitet organizacyjny: 

 Gajewski Aleksander – przewodniczący komitetu 

 Domagała Agnieszka 

 Domagała Bartosz – dyrektor cyklu 

 Dziwirek Artur 

 Dziwirek Michał 

 Jabłońska Agnieszka 

 Lis Mateusz 

 Piątek Marcin 

 

2. Pojazdy dopuszczone i podział na klasy 

2.1. Do udziału w cyklu imprez „Puchar Zimowy Automobilklubu Radomskiego” dopuszcza się 

samochody osobowe w rozumieniu ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” lub osobowo-

towarowe  na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywno zamkniętym dachem, 

posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP 

i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz. załącznik nr 3 regulaminu ramowego KJS. 

2.2. Samochody dopuszczone do udziału w cyklu zostaną podzielone według pojemności 

skokowej silnika na następujące klasy: 



 Klasa 1 – samochody o pojemności do 1150 ccm włącznie, 

 Klasa 2 – samochody o pojemności powyżej 1150 ccm do 1400 ccm włącznie, 

 Klasa 3 – samochody o pojemności powyżej 1400 ccm do 1600 ccm włącznie, 

 Klasa 4 – samochody o pojemności powyżej 1600 ccm do 2000 ccm włącznie, 

 Klasa 5 – samochody o pojemności powyżej 2000 ccm. 

2.3. Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem dopuszcza się do startu w klasie 

pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika (podanej w 

ccm) przez odpowiedni współczynnik: 

 1,5 – dla silników o zapłonie samoczynnym (Diesel), 

 1,7 – dla silników o zapłonie iskrowym. 

2.4. Wszystkie samochody posiadające silnik z tłokiem obrotowym (Wankla) zostaną 

przydzielone do klasy 5. 

2.5. Organizator przewiduje możliwość stworzenia klasy „Gość” – dla kierowców 

posiadających licencję sportu samochodowego inną niż licencja kartingowa. 

2.6. Klasę stanowi dowolna ilość samochodów. 

2.7. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa danej imprezy, zatwierdzona przez 

Dyrektora Imprezy. 

3. Klasyfikacja w imprezach 

3.1. W imprezach wchodzących w skład Zimowego Pucharu Automobilklub Radomskiego będą 

prowadzone następujące klasyfikację: 

 Klasyfikacja generalna, 

 Klasyfikacja Klasy 1, 

 Klasyfikacja Klasy 2, 

 Klasyfikacja Klasy 3, 

 Klasyfikacja Klasy 4, 

 Klasyfikacja Klasy 5, 

 Klasyfikacja Klasa GOŚĆ. 

3.2. Kierowcy startujący w klasie GOŚĆ nie będą wliczani do klasyfikacji generalnej. 

4. Punktacja 

4.1. W klasyfikacji generalnej oraz klasach pojemnościowych zostanie zastosowana punktacja: 

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X Kolejne 

Punkty 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0 

5. Klasyfikacja końcowa cyklu 

5.1. Do klasyfikacji końcowej cyklu każdemu uczestnikowi zalicza się sumę punktów 

uzyskanych w maksymalnie 2 najlepszych imprezach. 

5.2. Klasyfikacja końcowa cyklu dotyczy klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji poszczególnych 

klas, bez klasy GOŚĆ. 

5.3. Klasyfikacji końcowej cyklu podlegać będą uczestnicy, którzy spełnią łącznie wymagania: 

 ukończą minimum 2 imprezy, 

 zdobędą co najmniej 1 punkt. 

5.4.  Zwycięzcą każdej klasyfikacji końcowej jest uczestnik, który uzyska najwyższą ilość 

punktów w danej klasie. Drugą pozycję zajmie uczestnik, który uzyskał kolejną mniejszą 

ilość punktów itd.. 

5.5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników takiej samej ilości punktów 

do klasyfikacji końcowej cyklu, o ich miejscach zadecyduje większa ilość lepszych miejsc. 

Przy dalszym braku rozstrzygnięcia klasyfikacji o kolejności zdecyduje lepsze miejsce 



uzyskane przez uczestników w ostatniej rundzie. Jeżeli nadal brak będzie rozstrzygnięcia 

to lepsze miejsce z przedostatniej rundy, itd..  

6. Nagrody w klasyfikacjach generalnych i klasyfikacjach pojemnościowych 

6.1. Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w poszczególnych imprezach – puchar/medal. 

6.2. Jeżeli podczas każdej z rundy, w klasie nie zbierze się 5 uczestników, puchary/medale za 

miejsca od 1 do 3 nie zostaną przyznane. 

6.3. Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w klasyfikacjach końcowych cyklu – Puchar Prezesa 

Automobilklub Radomskiego. 

6.4. Inne nagrody według komunikatu organizatora. 

7. Zgłoszenia 

7.1. Można dokonać zgłoszenia do całego cykl imprez lub zgłaszać się na pojedyncze imprezy 

wchodzące w skład cyklu.  

7.2. Zgłoszenia do całego cyklu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej 

Automobilklubu Radomskiego (www.automobiklub.radom.pl) lub bezpośrednio  pod 

linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/1csME9z95VhnlmxP5f7COAxKHJibrwHcAnwIHGaiQdpg

/edit?usp=sharing 

7.3. Zgłoszenie jednorazowe należy dokonać najpóźniej do końca dnia 24.01.2020. 

7.4. Zasada zgłoszenia osobnego na każdą z imprezę z cyklu będzie umieszczona każdorazowo 

w Regulaminie Uzupełniającym danej imprezy. 

7.5. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetycznego 

zachowania lub nieprawidłowego wypełniania zgłoszenia. Za zgłoszenie ważne uważa się 

zgłoszenie, które ma wypełnione w sposób prawidłowy wszystkie wymagane rubryki. 

7.6. Zarówno kierowca jak i ewentualnie startujący z nim pilot zobowiązany jest do podpisania 

zgłoszenia w dniu imprezy podczas Odbioru Administracyjnego w Biurze Imprezy. 

7.7. Przez sam fakt podpisania zgłoszenia, uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że 

startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do 

odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy, oraz ma obowiązek do stosowania się do 

zasad wymienionych w regulaminie korzystania z obiektu „KARTODROM – RADOM”. 

Zrzeczenie dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i 

innych uczestników. 

7.8. Maksymalna ilość startujących uczestników w poszczególnych imprezach: 50 (organizator 

zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości startujących). 

8. Wpisowe 

8.1. Wysokość wpisowego na cały cykl Pucharu Zimowego Automobilklubu Radomskiego  

wynosi: 240 zł , dla członków AR (ważna legitymacja członkowska) wynosi: 210 zł – należy 

dokonać zgłoszenia jednorazowego na cały cykl (najpóźniej do końca dnia 31.01.2020). 

8.2. Wysokość wpisowego na poszczególne imprezy z cyklu w I terminie wynosi: 100 zł, dla 

członków AR (ważna legitymacja członkowska) wynosi: 90 zł. 

8.3. Wysokość wpisowego na poszczególne imprezy z cyklu w II terminie wynosi: 150 zł. 

8.4. Terminy (data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora) 

Impreza I termin II termin 

I Zimowy SuperOES Do 31.01.2020 Po 31.01.2020 

II Zimowy SuperOES Do 21.02.2020 Po 21.02.2020 

III Zimowy SuperOES Do 20.03.2020 Po 20.03.2020 

8.5. Zwrot całości wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku 

nieprzyjęcia zgłoszenia. 

http://www.automobiklub.radom.pl/
https://docs.google.com/forms/d/1csME9z95VhnlmxP5f7COAxKHJibrwHcAnwIHGaiQdpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1csME9z95VhnlmxP5f7COAxKHJibrwHcAnwIHGaiQdpg/edit?usp=sharing


8.6. W przypadku odwołania którejś z eliminacji przez organizatora i dokonaniu przez 

uczestnika zgłoszenia do całego cyklu zostanie zwrócona 1/3 wpisowego (za każdą 

odwołaną eliminację 80 zł). 

8.7. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora: 

Alior Bank  73 2490 0005 0000 4530 1521 3800 

z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „Puchar Zimowy Automobilklubu Radomskiego + zgłoszenie 
na cały cykl”   

9. Załoga i jej obowiązki: 

9.1. Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot 

9.2. W przypadku startu kierowcy i pilota, pilot musi mieć ukończone 17 lat oraz podpisać 

zgłoszenie. 

9.3. W przypadku zgłoszenia jednorazowego na cały cykl i zmiany pilota należy podczas 

odbioru administracyjnego w dniu imprezy wypełnić odpowiedni druk. 

9.4. Do obowiązków załogi w szczególności należy:  

 Podpisanie zgłoszenia, 

 Obecność na odprawie uczestników, 

 Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku, 

 Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, w zapiętych kaskach 

ochronnych,  z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz 

zamkniętymi szybami i szyberdachem. 

9.5. Nieprzestrzeganie zapisów pkt. 9.4. pociągnie za sobą karę do dyskwalifikacji włącznie. 

10. Ubezpieczenie 

10.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

10.2. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW dla siebie i pilota (jeżeli zgłoszony) 

10.3. Zalecanie jest posiadanie ubezpieczenia AC od ryzyka w sporcie samochodowym 

11. Numery startowe i obowiązkowa reklama 

11.1. Numery startowe oraz reklamę obowiązkową, dostarczoną przez organizatora, 

kierowca ma obowiązek umieścić we własnym zakresie na przednich drzwiach bocznych 

samochodu. 

11.2. Brak obu numerów lub reklamy obowiązkowej podczas trwania imprezy spowoduje 

nałożenie kary finansowej. 

12. Punktacja w poszczególnych rundach 

12.1. 0,01 sek. czasu trwania próby – 0,01 pkt karnego. 

12.2. O zwycięstwie w  każdej z imprezie decyduje najmniejsza ilość punktów karnych. 

12.3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zliczania prób do klasyfikacji każdej 

imprezy zostaną podane podczas odprawy z uczestnikami. 

13. Kary w poszczególnych rundach 

13.1. Kary zgodnie z załącznikiem nr 1  niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Nagrody nieodebrane w dniu imprezy przepadają na rzecz organizatora. 

 

DYREKTOR CYKLU „PUCHAR ZIMOWY AUTOMOBILKUBU RADOMSKIEGO” 

Bartosz Domagała 

 

  



Zestaw kar regulaminowych 

1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut    Niedopuszczenie do 

       startu 

2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu     Niedopuszczenie do 

       startu 

3. Nieobecność na odprawie uczestników      Niedopuszczenie do 

       startu 

4. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych   Dyskwalifikacja 

5. Niesportowe zachowanie        Dyskwalifikacja 

6. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy  5 pkt. 

7. Za rozbicie szykany        10 pkt. 

8. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami     5 pkt. 

9. Za nieprzepisowy start (falstart)       5 pkt. 

10. Za cofanie na mecie próby        Dyskwalifikacja 

11. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut      Dyskwalifikacja 

12. Za Prowadzenia samochodu w czasie imprezy przez pilota    Dyskwalifikacja 

13. Za nieukończenie próby PS        Dyskwalifikacja 

14. Za nieprawidłowe przejechanie próby PS      Taryfa (150%  

       najlepszego w klasie) 


