
REGULAMIN IMPREZY „SuperOes WOŚP Rzeszów – Galeria Nowy Świat” - Rzeszów 11.01.2015 r. 
 
WSTĘP  
Impreza „SuperOes WOŚP Rzeszów” zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego 

Kodeksu Sportowego, w części niedotyczącej sportu kwalifikowanego, Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy 
Samochodowej, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP” i niniejszego regulaminu.  
 

PROGRAM IMPREZY  
Otwarcie biura 11.01.2015 r. godz. 08:00  
Zamknięcie listy zgłoszeń 11.01.2015 r. godz. 9:00  
Badanie kontrolne 11.01.2015 r. godz. 8.40 – 9.30  
Publikacja listy startowej 11.01.2015 r. godz. 9.40  
Odprawa uczestników 11.01.2015 r. godz. 9.50  
Start pierwszego uczestnika 11.01.2015 r. godz. 10.00  
Meta ostatniego uczestnika 11.01.2015 r. godz. 13.00  
Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców 11.01.2015 r. godz. 13.30  
Wolne przejazdy 11.01.2015 r. godz.13:00-14:00  
Rozdanie pucharów 11.01.2015 r. godz. 15:00 
 

1. USTALENIA OGÓLNE  
 

1.1 Miejsce i termin imprezy  

Impreza odbędzie się w dniu 11.01.2015 r.  
Start – godz. 8:00 Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20 (parking dolny)  
Meta – godz.14:00 Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20 (parking dolny).  
 

1.2 Nazwa i ranga imprezy  
Impreza „SuperOes WOŚP Rzeszów”  
 

1.3 Numer wizy ZO PZM  
Numer wizy: 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. 
 

1.4 Lokalizacja Biura  

Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20.  
 

1.5 Charakterystyka  

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednej próby sprawnościowej, przejeżdżanej trzy 
razy z czego do wyniku będzie się liczyć suma dwóch najlepszych przejazdów. 
 

2. ORGANIZACJA  
 

2.1 Nazwa organizatora  
AUTOMOBILKLUB RZESZOWSKI, 35–111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2  
 

2.2 Zespół Sędziów Sportowych  
Przewodniczący - Maciej Świeca  
Członek ZSS – Mirosław Jaremcio 
Członek ZSS - Tomasz Święch  
 

2.3 Osoby oficjalne  
Dyrektor imprezy – Marcin Barłoga  
Z-ca Dyrektora ds. sportowych – Łukasz Gwiazda  
Biuro - Magdalena Chruszczyk  
Komisja obliczeń - Mateusz Jędrzejko  
Badania kontrolne - Michał Żyradzki  
Kierownik próby - Robert Miazga  
Kierownik parku serwisowego - Andrzej Jaremcio  
 

3. ZGŁOSZENIA 
  

3.1 Załoga  

3.1.1 Załogę stanowi kierowca, który musi mieć prawo jazdy kat. B. Dopuszczalny jest udział pilota, który musi mieć 
ukończone 17 lat.  

 

3.2 Obowiązki załogi  

Do obowiązków załogi należy:  
3.2.1  Obecność na odprawie uczestników  
3.2.2  Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z opisem.  
3.2.3 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych z założonymi kaskami w zapiętych pasach bezpieczeństwa,  

z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za 
sobą karę do wykluczenia włącznie.  

 

3.3 Procedura zgłoszeń  

3.3.1  Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy tj. 11.01.2015 r. do godz. 8.00 w biurze imprezy lub drogą 
elektroniczną na adres oes.rzeszow@gmail.com  

3.3.2  Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia, nie podając przyczyny.  
3.3.3  Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną 

dpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to 
dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.  



3.4 Maksymalna ilość uczestników  

3.4.1 Maksymalna liczba startujących załóg: 40  
3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 40 uczestników o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.  
 

Zestaw kar regulaminowych  
1. Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu  
2. Odbycie próby w nie zapiętych pasach Wykluczenie  
3. Niesportowe zachowanie Wykluczenie  
4. Za nieprzepisowy start (falstart) 5 sek.  
5. Za cofanie na mecie próby Wykluczenie  
6. Za spóźnienie na Start powyżej 10 minut Wykluczenie  
7. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota Wykluczenie  
8. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby Limit 150% czasu najlepszego uczestnika w klasie  
 

4. POJAZDY DOPUSZCZONE DO STARTU W IMPREZIE  
4.1  Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się 

po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie 
samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia 
samochodu osobowego.  

 

4.2  Zabrania się stosowania gałki na kierownicy pod karą niedopuszczenia do udziału w KJS lub wykluczenia.  
 

5. PODZIAŁ NA KLASY  
 

5.1  Podział na klasy:  

klasa 1 do 1600 cm3  
klasa 2 powyżej 1600 cm3;  
klasa 3 auta z napędem 4x4  

 

5.2  Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej  

z pomnożenia nominalnej pojemności silnika  
- z zapłonem ZI x współczynnik 1,7;  
- z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5.  
 

5.3  Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów.  
 

6. WPISOWE – WPŁATY - ZWROTY  

Wpisowe wynosi minimum 20 zł - dochód z imprezy zostanie przekazany na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.  
 

7. UBEZPIECZENIE.  
 

7.1  Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.  
 

7.2  Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i strat w stosunku do uczestników i ich sprzętu, 

jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich  
i ich mienia.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji 
dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część tego regulaminu jak również do całkowitego odwołania 
„SuperOes WOŚP Rzeszów”  

 
 
 
 

Rzeszów,  2 stycznia 2015 r. 
 

  
Dyrektor SuperOes WOŚP 

Rzeszów – Galeria Nowy Świat 
Marcin Barłoga 

 

 
 
 
Zatwierdzono przez:  

1.  Przedstawiciela Automobilklubu – Organizatora Imprezy  
Maciej Świeca – Lic. Kl. I Nr 165/12 - Przewodniczący Komisji Sportu Samochodowego 
Automobilklubu Rzeszowskiego 

 
2.  Okręgową Komisję Sportu Samochodowego 

Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie 
Andrzej Makaran – Przewodniczący OKSS PZM 

 


