Sokołów Małopolski, 05.05.2019

REGULAMIN
IMPREZY
Organizator
Automobilklub Rzeszowski
ul. Wyspiańskiego 2
35-111 Rzeszów
Wiza PZM: 8/KJS/OKSS/190403

DRIFT CHALLENGE SOKOŁÓW 2019
Drift Challenge Sokołów 2019
zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
- Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA 2019,
- Regulaminu Sportowego PZM 2019,
- Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
- niniejszego Regulaminu Imprezy.
Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu, jak również dodatkowe ustalenia, zostaną
podane do wiadomości uczestników tak szybko, jak tylko jest to możliwe, w formie
komunikatów ustnych i/lub pisemnych, które należy traktować jako integralną część
Regulaminu Imprezy.
PROGRAM IMPREZY:
Otwarcie listy zgłoszeń
Zamknięcie listy zgłoszeń
Odbiór Administracyjny
Badanie kontrolne
Publikacja listy uczestników dopuszczonych do startu
Odprawa uczestników
Zapoznanie z trasą
Start Zawody I
Meta Zawody I
Start Zawody II
Meta Zawody II
Rozdanie nagród

01.04.2019
25.04.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
5.05.2019
05.05.2019
05.05.2019

00:00
24:00
08:00 – 09:15
08:15 – 09:30
09:30
09:35 – 09:45
09:45 – 10:15
10:30
15:50
16:00
16:50
17:00

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie, tak przed
imprezą, jak i w jej trakcie. O ewentualnych zmianach uczestnicy informowani będą
poprzez komunikaty.
1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniu 05.05.2019
na terenie Miasta Sokołów Małopolski.
1.2. Nazwa imprezy
Drift Challenge Sokołów 2019
1.3. Numer wizy ZO PZM
Numer wizy: 8/KJS/OKSS/190403 – wydana przez OKSS PZM w Rzeszowie
w dniu 03.04.2019 r.
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1.3. Lokalizacja biura
- 05.05.2019 – niedziela, od godz. 8:00 – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy
ul. Sienkiewicza

1.4. Lokalizacja próby sprawnościowej
Sokołów Młp.– Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza
1.5. Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się
będzie z 1 próby sprawnościowej (czterokrotny przejazd).
Nawierzchnia próby: asfalt.
2. ORGANIZACJA
2.1. Nazwa organizatora: Automobilklub Rzeszowski
2.2. Adres:
ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów
tel. +48 17 853 31 39
www: www.automobilrzesz.pl
e-mail: zgloszenia.rzeszow.kjs@gmail.com
2.3. Władze Imprezy
Dyrektor Imprezy: Dawid Draus
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych: Wojciech Furman
Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa: Robert Miazga
Sędzia Techniczny: Robert Miazga
Kierownik Biura: Katarzyna Kułak-Jakubowska
Kierownik Próby: Andrzej Jaremcio
3.1. Uczestnicy
3.1.1. Od uczestników imprezy wymaga się umiejętności prowadzenia
samochodu w poślizgu.
3.1.2. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Dopuszcza się,
aby na prawym fotelu przewożeni byli pasażerowie wg uznania
zawodnika. Jednak fakt ten należy zgłosić przed startem do próby
sprawnościowej, a przewożona osoba musi podpisać formularz
zrzeczenia się odpowiedzialności organizatora.
3.1.3. Nikt poza kierowcą zgłoszonym do imprezy nie może prowadzić
samochodu w czasie jej trwania. W przypadku stwierdzenia
prowadzenia samochodu przez osobę inną niż zgłoszony kierowca,
uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
3.2. Obowiązki uczestnika/kierowcy
Do obowiązków uczestnika należy:
▪
odebranie dokumentów w czasie podanym w regulaminie,
▪
obecność
▪
na odprawie uczestników,
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zgłoszenie się na Badanie Kontrolne,
▪
przejechanie prób sprawnościowych w podanej przez
organizatora kolejności oraz zgodnie z przebiegiem trasy,
▪
wjechanie do strefy startowej tylko i wyłącznie w pełnej
gotowości do rozpoczęcia przejazdu, tj. w zapiętych pasach
bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi
światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz
zamkniętymi szybami i szyberdachem i odbycia w ten sposób prób
sprawnościowych,
▪
stosowania się w trakcie imprezy do poleceń sędziów.
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę
do dyskwalifikacji włącznie.
3.3. Procedura zgłoszeń
3.3.1. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpisowego będą
przyjmowane do dnia 25.04.2019 drogą elektroniczną, na adres
zgloszenia.rzeszow.kjs@gmail.com za pomocą formularza zgłoszeń
opublikowanego na stronie internetowej www.automobilrzesz.pl.
3.3.2.Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik potwierdza znajomość
i podporządkowanie się regulaminom, a także decyzjom władz
i kierownictwa imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że startuje
w imprezie na własną odpowiedzialność i rezygnuje z dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej lub
innej niż ustalona przepisami sportowymi. Ewentualne szkody
wyrządzone przez kierowcę pokryte zostaną z jego polisy OC.
3.3.3. Przystąpienie do zgłoszeń na Drift Challenge Sokołów 2019 jest
jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika/kierowcę zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją
imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronie
organizatora imprezy. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania
swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w imprezie.
3.4. Liczba uczestników
3.4.1. Pojemność trasy: 30 uczestników
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 30 uczestników o przyjęciu
decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. Zgłoszenia bez
wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
3.5. Pojazdy dopuszczone
Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu
Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, ze sztywnym zamkniętym dachem,
i napędem na koła tylne (RWD), posiadające ważne dokumenty
uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.
▪

DRIFT CHALLENGE SOKOŁÓW 2019
3.6. Podział na klasy
Impreza rozgrywana będzie w formule OPEN i podział na klasy nie
będzie stosowany.
3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty
3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi 80 zł.
* Dla członków A. Rzeszowskiego z opłaconymi składkami za bieżący rok
- Zniżka -50%
Termin zgłoszeń: od 01.04.2019, godz. 00:00 do 25.04.2019, godz. 24:00
Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto
Organizatora.
Numer konta:
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
nr 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001
Tytuł przelewu: Wpisowe Drift 2019 [Imię i Nazwisko kierowcy]
3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC
uczestnika wobec osób trzecich.
3.7.3. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy
lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.
4. UBEZPIECZENIE
4.1. Zaleca się aby uczestnicy w imprezie posiadali ubezpieczenie OC oraz
NNW dla kierowcy, ew. pasażera/ów.
4.2. 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 IDENTYFIKACYJNE
Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie
musi umieścić na przednich drzwiach. Brak obu numerów podczas trwania
imprezy spowoduje karę nałożoną przez organizatora.
6. REKLAMA
Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich
reklam w biurze imprezy, na starcie i mecie imprezy, na terenie Badania
Kontrolnego oraz na całej trasie imprezy. Wszelka działalność w zakresie
reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.
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7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1. Miejsce i czas
05.05.2019 – niedziela, od godz. 08:00
Biuro Imprezy – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza
7.2. Dokumenty do okazania
- prawo jazdy kierowcy kategorii B,
- ubezpieczenia (OC, NNW) opcjonalnie
- pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania
z samochodu nie będącego własnością kierowcy,
8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
8.1. Zapoznanie z trasą rajdu odbywać się będzie w dniu 05.05.2019 –
niedziela, w godz. 09:45 – 10:15. Każda załoga ma prawo do
jednokrotnego przejazdu próby.
8.2. W czasie zapoznania z trasą obowiązuje ograniczenie prędkości do 30
km/h. Każde wykroczenie stwierdzone przez obsługę próby
sprawnościowej zostanie odnotowane i zostanie nałożona na załogę kara
do dyskwalifikacji włącznie.
9. BADANIA KONTROLNE
9.1. Miejsce i czas
05.05.2019 – niedziela, od godz. 08:15 – Park Maszyn – Sokołów Młp. –
Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza
9.2. Badania kontrolnego dokonuje Sędzia Techniczny, który weryfikuje
spełnienie przez samochód wymogów technicznych i przepisów
dotyczących bezpieczeństwa, określonych w Załączniku nr 1.
9.3. Sędzia Techniczny ma prawo dokonywać oględzin samochodów w każdym
miejscu i czasie zawodów. Samochód musi odpowiadać przepisom
technicznym i bezpieczeństwa w każdym czasie trwania imprezy tzn.
począwszy od BK do rozdania nagród.
9.4. Niezgodność z przepisami technicznymi powoduje:
- podczas badania kontrolnego przed zawodami – niedopuszczenie do
zawodów;
- po badaniu kontrolnym – wniosek do Dyrektora Imprezy o nałożenie
kary do dyskwalifikacji włącznie.
9.5. Sędzia Techniczny może warunkowo dopuścić do udziału pojazd
posiadający drobne odstępstwa od przepisów technicznych, pod
warunkiem że nie wpływają one na bezpieczeństwo.
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9.6. Samochód, który uległ kolizji w trakcie imprezy, może brać udział w dalszej
części imprezy wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Sędziego
Technicznego. Obowiązek zgłoszenia spoczywa na uczestniku.
10. OPONY
10.1. Zezwala się na stosowanie opon bieżnikowanych posiadających
dopuszczenie do ruchu. Stosowanie opon typu slick i jest zabronione.
10.2. Rozmiar kół nie musi odpowiadać rozmiarowi kół fabrycznych.
10.3. Zabrania się grzania opon w miejscu oraz palenia gumy pod rygorem kary
finansowej 100 zł.
11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
11.1. Miejsce i czas
05.05.2019 – niedziela, godz. 09:35 – 09:45
Biuro Imprezy – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza
12. PRZEBIEG IMPREZY
12.1. Czas i miejsce opublikowania listy uczestników dopuszczonych do
startu
05.05.2019 – niedziela, godz. 09:30 – Oficjalna tablica ogłoszeń
Biuro Imprezy – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza
12.2. Oficjalny start – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza –
05.05.2019, godz. 10:30
12.3. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie wyznaczonego zespołu
zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez kibiców w głosowaniu,
które zostanie przeprowadzone na profilu Automobilklubu
Rzeszowskiego, na portalu Facebook.
12.4. Przejazdy próby sprawnościowej będą odbywać się w parach, w których
jeden uczestnik „goni”, a drugi „ucieka”. Uczestnicy muszą jechać obok
siebie w tempie wyznaczanym przez uczestnika, który w danym
przejeździe pierwszy wjedzie na trasę.
12.5. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do czterokrotnego
przejechania próby sprawnościowej.
12.6. Sygnał do startu daje Sędzia Startowy za pomocą sygnalizacji ręcznej. Nie
stosowanie się do sygnałów wydawanych przez Sędziego Startowego
grozi dyskwalifikacją z imprezy.
12.7. Kierownik Próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed
uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.
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13. PARK MASZYN
13.1. W każdym momencie imprezy, kierowcy biorący udział mogą parkować
pojazdy jedynie w specjalnie do tego celu wyznaczonym Parku Maszyn
i poruszać się nimi tylko i wyłącznie po strefach do tego wyznaczonych
i/lub odcinkach dojazdowych z zachowaniem szczególnej ostrożności.
13.2. Upoważnione do wjazdu do Parku Maszyn są wyłącznie samochody
biorące udział w imprezie.
13.3. Dokonywanie napraw samochodów biorących udział w imprezie
dopuszczalne jest wyłącznie w Parku Maszyn.
13.4. W przypadku dokonywania napraw w Parku Maszyn obowiązkiem
uczestnika imprezy jest używanie mat chroniących grunt w miejscach
serwisu pojazdów. Wymiary maty ekologicznej muszą być nie mniejsze
niż długość i szerokość samochodu. Stwierdzone przypadki serwisu bez
użycia mat będą karane dyskwalifikacją.
13.5. Na terenie imprezy zabrania się tankowania paliwa.
14. BEZPIECZEŃSTWO
14.1. W trakcie przejazdu próby kierowcy, ew. pasażerowie, muszą mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa i kaski ochronne, włączone światła mijania lub
światła do jazdy dziennej oraz zamknięte wszystkie szyby i szyberdach.
14.2. Uczestnicy muszą liczyć się z możliwością wykluczenia z imprezy
w każdym momencie jej trwania, jeśli w opinii będą stwarzać zagrożenie dla
siebie, innych uczestników lub kibiców. Kwota wpisowego nie ulega wówczas
zwrotowi.
15. NAGRODY
15.1. Zwycięzcą imprezy zostanie uczestnik, który zbierze największą liczbę
głosów za najefektowniejsze przejazdy podczas głosowania
internetowego, które zostanie przeprowadzone na profilu
Automobilklubu Rzeszowskiego na portalu Facebook. W analogiczny
sposób wyłonieni zostaną uczestnicy, którzy zajmą kolejne miejsca 1, 2,
3, a 4 najlepszych zawodników przechodzi do finały o Puchar Burmistrza
który odbędzie się systemem pucharowym.
15.2. Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu przejazdów, w Biurze
Imprezy – Sokołów Młp. – Plac Targowy przy ul. Sienkiewicza.
15.3. Wykaz nagród: Puchary.
15.4. Organizator zobowiązany jest zapewnić:
▪
za 1, 2, 3 miejsce po 1 pucharze.
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16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16.1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego
regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów,
stanowiących integralną część regulaminu imprezy, jak również do
całkowitego odwołania imprezy.
Dyrektor Imprezy
Dawid Draus

Zatwierdzono przez:
1. Przedstawiciela Automobilklubu – Organizatora imprezy
Damian Dobrowolski – Wiceprezes Automobilklubu Rzeszowskiego – Lic. Kl. I Nr 167/12

2. Okręgową Komisję Sportu Samochodowego
Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie
Andrzej Makaran – Przewodniczący OKSS
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Załącznik nr 1 – Badanie Kontrolne
Każdy samochód zostanie poddany przed startem do imprezy badaniu kontrolnemu,
którego celem jest ustalenie, czy samochód jest zgodny z wymogami technicznymi
i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Samochód przedstawiony do badania
kontrolnego musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Kierowca
obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty — prawo jazdy
kategorii B, dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczeniem
OC.
Obowiązkowe wyposażenie samochodu:
1. Pasy bezpieczeństwa, dla kierowcy, ew. pasażera muszą być*:
− oryginalne/seryjne, zgodne z homologacją producenta samochodu (w tym
przypadku można używać tylko oryginalne fotele),
− stosowane w sporcie samochodowym, z aktualną lub utraconą homologacją FIA,
− z homologacją producenta "E".
2. Fotel kierowcy i pilota musi być:
− oryginalny/seryjny, zgodny z homologacją producenta samochodu (w tym
przypadku można używać tylko oryginalne pasy bezpieczeństwa),
− typu kubełkowego (zalecane z listy technicznej FIA nr 12),
− montaż foteli zgodny z art. 253-16 Zał. J.
3. Sprawna gaśnica zamocowana na stałe w łatwo dostępnym miejscu (na gaśnicy
musza być umieszczone następujące informacje: pojemność, rodzaj środka
gaśniczego, masa lub objętość środka gaśniczego, data wymaganego przeglądu lub
data ważności).
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. Światła stopu, oraz awaryjne muszą być sprawne.
3. Posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
4. Nie może posiadać odsłoniętych ostrych krawędzi, które mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa.
5. Wszelkiego rodzaju wycieki płynów są niedopuszczalne. Samochód, z którego
w czasie imprezy wycieka olej lub inna substancja, musi natychmiast zjechać na
pobocze toru. Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do Parku
Maszyn lub strefy serwisowej.
6. Wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane.
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Organizator może nie dopuścić do startu w imprezie lub zdyskwalifikować w trakcie
imprezy każdy samochód, który Sędzia Techniczny uzna za zagrażający
bezpieczeństwu.
* W przypadku zamocowania innych pasów bezpieczeństwa niż oryginalne (seryjne), muszą być one
zamontowane do nadwozia samochodu zgodnie z instrukcją producenta pasów lub zgodnie z przepisami art.
253-6 Zał. J do MKS. W przypadku mocowania pasów zgodnie z instrukcją producenta uczestnik musi
przedstawić tę instrukcję podczas BK.

