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1. Przepisy ogólne  

1.1. Niniejszy runda wchodząca w skład cyklu imprez „Puchar Zimowy Automobilklubu 

Radomskiego” rozgrywana 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, 

 Regulaminu Ramowego Zimowego Pucharu Automobilklubu Radomskiego ‘2020, 

 Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego  

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

będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych 

przez organizatora lub ZSS. 

1.3. Organizatorem rundy jest Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21 26-600 

Radom. 

1.4. Biuro imprezy mieści się w Sekretariacie Automobilklubu Radomskiego, w pokoju nr 6. 

Lokalizacja biura imprezy podczas trwania imprezy w dn. 08.02.2020 siedziba AR pokój 

nr 7.  

1.5. Runda  odbędzie się w dniu 08.02.2020 r. na torze „Kartodrom – Radom” w Radomiu 

przy ul. Warszawskiej 17/21 oraz na obiekcie Automobilklubu Radomskiego. 

1.6. Program imprezy: 

 Otwarcie listy zgłoszeń    22.01.2020 g. 00:00 

 Zamknięcie listy zgłoszeń - I termin  31.01.2020 g. 24:00 lub po 

      wyczerpaniu limitu miejsc 

 Zamknięcie listy zgłoszeń – II termin  08.02.2020 g. 08:00 lub po 

      wyczerpaniu limitu miejsc 

 Odbiór administracyjny    08.02.2020 g. 07:00 – 8:20 

 Badanie kontrolne BK    08.02.2020 g. 07:05 – 8:40 

 Publikacja listy startowej   08.02.2020 g. 09:00 

 Odprawa uczestników    08.02.2020 g. 09:05 

 Start pierwszego uczestnika   08.02.2020 g. 09:30 

 Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej 08.02.2020 15 minut po 

      ukończeniu ostatniego  

      przejazdu przez ostatniego 

      uczestnika 

 Opublikowanie klasyfikacji końcowej i  08.02.2020 30 minut po 

zakończenie imprezy    publikacji klasyfikacji 

      prowizorycznej  

         

1.7. Charakterystyka 

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z jednego 

etapu oraz z jednej sekcji. Na torze zlokalizowane będą 2 próby sprawnościowych. 

Elementem wyznaczającym trasę prób są pachołki drogowe oraz słupki z opon 

samochodowych. Długość każdej próby – około 1980 m. Nawierzchnia prób: asfalt. 

1.8. Wiza ZO PZM w Warszawie 

Nr wizy  OKSS/02/S/16/2020 wydana przez OKSS PZM w Warszawie w dniu 13.01.2020 r. 
 

1.9. Ukończenie/sklasyfikowanie w imprezie nie uprawnia do uzyskania licencji sportu 

samochodowego stopnia RN. 



 

2. Organizacja 

2.1. Nazwa i adres organizatora 

Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21 26 – 600 Radom 

2.2. Zespół Sędziów Sportowych 

Przewodniczący:    Jakub Mroczkowski, nr licencji I/ 

Sędzia ZSS:    Marcin Piątek, nr licencji II/14170 

Sędzia ZSS:    Michał Dziwirek, nr licencji II/14035 

2.3. Kierownictwo imprezy: 

Dyrektor Imprezy:    Mateusz Lis, nr licencji II/14086 

Kierownik trasy i bezpieczeństwa: Marcin Piątek, nr licencji II/14170 

Kierownik pomiaru czasu:  Michał Dziwirek, nr licencji II/14035 

Kierownik badań kontrolnych: Artur Dziwirek, nr licencji II/14034 

Kierownik biura:   Bartosz Domagała, nr licencji II/14033 

3. Zgłoszenia 

3.1. Wg procedury opisanej w Regulaminie Cyklu Pucharu Zimowego Automobilklubu 

Radomskiego ‘2020 

3.2. Termin I zgłoszeń: 31.01.2020 godzina 24:00 

3.3. Link do formularza zgłoszeniowego tylko na tą rundę: 

https://drive.google.com/open?id=1cChLywJgNkG0qO1EGbDGNcjhTSEArLmtI9siv5U6xO

k 

4. Pojazdy dopuszczone i podział na klasy 

4.1. Wg procedury opisanej w Regulaminie Cyklu Pucharu Zimowego Automobilklubu 

Radomskiego ‘2020 

5. Klasyfikacja w imprezie 

5.1. Wg procedury opisanej w Regulaminie Cyklu Pucharu Zimowego Automobilklubu 

Radomskiego ‘2020 

6. Nagrody w klasyfikacjach generalnych i klasyfikacjach pojemnościowych 

6.1. Wg procedury opisanej w Regulaminie Cyklu Pucharu Zimowego Automobilklubu 

Radomskiego ‘2020 

7. Wpisowe 

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

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

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

7.3. Termin (data wpłynięcia wpłaty na konto organizatora) 

Impreza I termin II termin 

I Zimowy SuperOES Do 31.01.2020 Do 08.02.2020 g. 08:00 

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

przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia. 

7.5. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora: 

Alior Bank  73 2490 0005 0000 4530 1521 3800 

z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „Puchar Zimowy Automobilklubu Radomskiego + data imprezy” 
7.6. W przypadku zgłoszenia w II terminie wpisowe można uiścić w biurze zawodów. 
7.7. W przypadku zgłoszenia w II terminie i dokonania płatności przelewem należy dostarczyć 

podczas odbioru administracyjnego dowód wpłaty (wydrukowane potwierdzenie 
przelewu) na konto organizatora. 

8. Załoga i jej obowiązki: 

8.1. Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot 

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

zgłoszenie. 

https://drive.google.com/open?id=1cChLywJgNkG0qO1EGbDGNcjhTSEArLmtI9siv5U6xOk
https://drive.google.com/open?id=1cChLywJgNkG0qO1EGbDGNcjhTSEArLmtI9siv5U6xOk


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

odbioru administracyjnego w dniu imprezy wypełnić odpowiedni druk. 

8.4. 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. 

8.5. Nieprzestrzeganie zapisów pkt. 8.4. pociągnie za sobą karę do dyskwalifikacji włącznie. 

9. Ubezpieczenie 

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

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

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

10. Numery startowe i obowiązkowa reklama 

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

kierowca ma obowiązek umieścić we własnym zakresie na przednich drzwiach bocznych 

samochodu. 

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

nałożenie kary do uznania ZSS. 

11. Punktacja w rundzie 

11.1. 0,01 sek. czasu trwania próby – 0,01 pkt karnego. 

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

11.3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zliczania prób do klasyfikacji każdej 

imprezy zostaną podane podczas odprawy z uczestnikami. 

12. Kary w poszczególnych rundach 

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

13. Protesty 

13.1. Każdy protest musi być kierowany do ZSS za pośrednictwem Dyrektora Imprezy i 

złożony na piśmie w biurze zawodów. 

13.2. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 200 zł. 

13.3. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu. 

13.4. Protesty dotyczące przebiegu imprezy muszą być składane nie później niż 30 minut od 

ogłoszenia wyników prowizorycznych. 

13.5. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS muszą być składane przez uczestników do OKSS 

PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań 

zgodnie z MKS. 

13.6. Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do OKSS wynosi 

500 zł. Odwołanie od decyzji OKSS do GKSS wynosi 2500 zł. 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Organizator zastrzega sobie prawidłowo do właściwej interpretacji niniejszego 

regulaminu, wydawania informacji oraz komunikatów, stanowiących integralną część 

Regulaminu, jak również do całkowitego odwołania każdej z imprez. 

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

DYREKTOR IMPREZY 

Mateusz Lis 

 

 



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) 


