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WSTĘP 

Piąty Zlot Plejad Subaru na trasie szosowej (Konkursowa Jazda Samochodem) zostanie przeprowadzona zgodnie 
z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy 
Samochodowej na rok 2008, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP” i niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

PROGRAM ZAWODÓW 

Zamknięcie listy zgłoszeń  23.04.2008 godz. 24:00 
Odbiór administracyjny  23.05.2008 godz. 20:00 
Badanie kontrolne BK-1  23.05.2008 godz. 16:00 – 20:00 
 24.05.2008 godz.   7:45 
Pierwsze posiedzenie ZSS                          23.05.2008 godz. 23:00 
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 23.05.2008 godz. 12:00 
Odprawa zawodników 23.05.2008 godz. 20:30 
Start 24.05.2008 godz.   8:00 
Meta 24.05.2008 godz. 18:00 
Badanie kontrolne BK-2 24.05.2008 godz. 18:10 
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  24.05.2008 godz. 21:00 
Rozdanie nagród  24.05.2008 godz. 21:00 

1. USTALENIA OGÓLNE 

1.1 Miejsce i termin zawodów 
Zawody odbędą się w dniu 24 MAJA 2008 r. 
Start – godz.    8:00 
Meta – godz.  18:00 

1.2 Nazwa zawodów 
Zlot Plejad – Trasa Szosowa (Konkursowa Jazda Samochodem SUBARU). 

1.4  Lokalizacja Biura 
Biuro do dnia 25.05.2008 znajdować się będzie w Hotelu Maria  
Wałbrzych, ul. Wrocławska 131 

1.5  Lokalizacja startu, mety  
Start  - Wałbrzych, hotel Maria  
Meta -  Wałbrzych, hotel Maria 

1.6 Charakterystyka zawodów 
Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia i składają się z jednego etapu oraz z trzech sekcji. 
Na trasie zlokalizowanych będzie 13 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC oraz próby towarzyskie 
i zręcznościowe. 
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt. 
Długość trasy: 185 km. 
Trasa zawodów jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.   

2. ORGANIZACJA 

2.1 Nazwa organizatora 
Automobilklub Dolny Śląsk 

2.2 Adres  
Malczyce, ul. Szkolna 5 

2.3 Zespół Sędziów Sportowych   
Przewodniczący Ryszard Krawczyk 1 

Członek Witold Rogalski 2 

Członek Joanna Madej 2 

2.4 Osoby oficjalne 
Dyrektor Trasy Szosowej Zlotu Bogdan Hurlak 1 

Asystent Dyrektora ds. organizacyjnych Krystyna Iwanowska 1 

Asystent Dyrektora ds. sportowych Piotr Starczukowski 1 

Komisja obliczeń Jerzy Głuśniewski  
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Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Krzysztof Watała 1 

Kierownicy prób: Michał Kmita 2 

 Łukasz Szabat 1 

 Piotr Starczukowski  2 
 Karol Watała 1 

 Leszek Stupecki  1 
 Grzegorz Tor  

3. ZGŁOSZENIA 

3.1 Załoga 
3.1.1 Załogę stanowią minimum dwie osoby, określane jako kierowca i pilot oraz ewentualne osoby 

towarzyszące. Kierowca musi mieć ukończone 18 lat, a pilot 16. 
3.1.2 Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek „licencji kierowcy” w rozumieniu przepisów Polskiego 

Związku Motorowego. 
3.1.3 Pilot i osoby towarzyszące nie mogą prowadzić samochodu podczas zawodów. W przypadku 

stwierdzenia prowadzenia samochodu przez nich, załoga zostanie wykluczona. 
3.1.4 W próbach zręcznościowych wykonywanych samochodem uczestniczą tylko: kierowca i pilot. 

3.2 Obowiązki załogi 
Do obowiązków załogi należy: 
3.2.1 Obecność na odprawie zawodników 
3.2.2 Przejazd trasy Zlotu z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i 

kierunku zgodnym z książką drogową. 
3.2.3 Umieszczenie znaków identyfikacyjnych dostarczonych przez organizatora. 
3.2.4 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i zapiętych kaskach 

ochronnych, 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 pocztą elektroniczną do dnia 30.04.2008 do godz. 16:00. 
3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 
3.3.3 Przez zgłoszenie załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną 

odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas Zlotu 
(KJS). Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie 
oraz innych uczestników. 

3.4 Maksymalna ilość uczestników  
3.4.1 Maksymalna liczba startujących załóg: 70 
3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 70 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu 

zgłoszeń do Organizatora. 

3.5 Pojazdy dopuszczone do Trasy Szosowej Zlotu Plejad (KJS) 
Wszystkie samochody zgłoszone do Trasy Szosowej muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do 
poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe Zlotu, tj.: do udziału w dopuszcza 
się wyłącznie samochody osobowe marki Subaru w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym. 

3.6 Podział  na klasy 
3.6.1 Podział na klasy będzie obowiązywał następująco: 

klasa 1 samochody z silnikiem wolnossącym
 

klasa 2 samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem 
Outlaw samochody niezgodne z homologacją (wg badań BK-1) 

3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty 
3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi 150zł, 90zł dla klubowicza i 65zł dla dziecka do lat 14. 

4. UBEZPIECZENIE 

4.1 Kierowcy uczestniczący w Zawodach muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC 
i NW. 
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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 ich mienia. 

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 

5.1 Każdy pojazd otrzyma dwie naklejki z numerami startowymi i tablicę zlotu. Znaki muszą być 
umieszczone na drzwiach przednich i tylnej szybie. 

  

6. BADANIA ADMINISTRACYJNE 

6.1 Miejsce  i czas 
Wałbrzych, hotel Maria godz. 20:00 w dniu 23.05.2008 

6.2 Dokumenty do okazania 
- prawo jazdy kierowcy 
- ubezpieczenia OC i NW 
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi 
- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani 

pilota. 

7. BADANIA KONTROLNE 

7.1 Miejsce  i czas  
Wałbrzych, hotel Maria. 23.05.2008 godz. 16:00 – 20:00, 24.05.2008 7:45 - 9:15.  
Brak badania BK-1 powoduje wykluczenie załogi. 

7.2 Wymagania dodatkowe 
7.2.1 Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota. 
7.2.2 Minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi). 
7.2.3 Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym( zalecane). 
7.2.4 Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym. 
7.2.5 Zderzaki: przedni i tylny. 
7.2.6 Oznakowanie i dodatkowa reklama organizatora zawodów. 
7.2.7 Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi. 

8. ODPRAWA ZAWODNIKÓW 

8.1 Miejsce  i czas  
Wałbrzych, hotel Maria godz. 20:30 w dniu 23.05.2008 

9. START ZAWODÓW 

9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej   
Wałbrzych, hotel Maria godz. 21:30 w dniu 23.05.2008 
 

9.2 Oficjalny start 
Wałbrzych, hotel Maria godz. 8:00 
Start załóg wg listy startowej w odstępach dwuminutowych. 

10. PRZEBIEG ZAWODÓW 

10.1 Wymiana kart drogowych 
Karta drogowa na sekcję1 wydawana będzie w PKC 0 
 

10.2 Wcześniejszy wjazd na zakończenie etapu 
Nie zezwala się na wcześniejszy wjazd na metę etapu. 
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11. NAGRODY 

11.1 Rozdanie nagród  
Wałbrzych, Hotel Maria – godzina 21:00 

12. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE 

Bezpośrednio po osiągnięciu mety załoga ma obowiązek stawić się na Badanie Kontrolne BK-2 mające na 
celu identyfikację załogi, samochodu i sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. 

13. PROTESTY 

13.1 Termin składania 
Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora Trasy 
Szosowej Zlotu wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników 
prowizorycznych. 
Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane. 

13.2 Odwołanie 
Wszelkie odwołania od decyzji ZSS Zlotu Plejad Trasy Szosowej (KJS) nie będą rozpatrywane. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

14.1.Na drogach publicznych zawodników obowiązują przepisy zawarte w ustawie „Prawo o Ruchu 
Drogowym" 
14.2.Podczas trwania Zlotu załogi nie mogą być pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w trakcie trwania zawodów badania na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu przy pomocy urządzenia elektronicznego (alkomatu). 
14.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia załogi za nie sportowe zachowanie podczas trwania 
Zlotu. 
14.4.W wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w Zlocie jest 
on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych mu środków. 
14.5.W czasie całego Zlotu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów i 
sędziów. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować konsekwencje od nałożenia kary 
po wykluczenie ze Zlotu włącznie. 
14.6.Uczestnicy są obowiązani do udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub innych 
niebezpiecznych sytuacji. 
14.7.Protesty wszelkiego rodzaju muszą być przedstawione organizatorom imprezy najpóźniej l godzinę po 
zakończeniu odcinka. Protest musi być złożony na piśmie. Protest zostanie rozstrzygnięty przez sędziów po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron.  
14.8.Uczestnik bierze udział w Zlocie na własne ryzyko. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność 
cywilną i karną za jakiekolwiek i wszelkie straty jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. 
Składając swój podpis uczestnicy zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych 
lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i 
pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym 
z organizacją Zlotu w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą chyba, 
że wypadek lub strata były zamierzone lub wyniknęły z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w 
życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza zgłoszeniowego oraz złożeniu 
podpisu  
14.9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w 
imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to 
konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty. 

 
 
 Wałbrzych  20.04.2008     Dyrektor Zlotu Plejad Trasa Szosowa (KJS)  
  
 Zatwierdzono       Bogdan Hurlak 
 Ryszard Krawczyk         
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Załącznik 1 

Zasady liczenia wyników i kary regulaminowe. 

 
Dla każdej próby zręcznościowej, wykonywanej samochodem, 
zostanie wyznaczony limit czasowy, od którego zostanie odjęty 
uzyskany przez załogę rezultat. 
 
Przykład: limit czasu na wykonanie próby wynosi 180 sekund. 
Załoga przejechała bezbłędnie próbę w czasie 65 sekund. Do karty 
drogowej załogi zostanie wpisany czas: 180-65 = 115  
 
Jeżeli czas wykonywania próby przekroczy wyznaczony limit do 
karty załogi zostaną wpisane punkt ujemne.  
 
Przykład: Limit czasu na wykonanie próby wynosi 120 sekund. 
Załoga przejechała bezbłędnie próbę w czasie 140 sekund. Do 
karty załogi zostanie wpisany czas: 120 – 140= - 20  

Każda jedna sekunda 
trwania próby to 1 pkt. 

Dla każdej próby sprawnościowej zostanie wyznaczony limit 
punktów do zdobycia.  

 

O miejscu w klasyfikacji decydować będzie łączny (zsumowany) 
rezultat prób zręcznościowych i sprawnościowych.   

 

Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut Minus 100 pkt. 
Samochód niespełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 
Przejazd trasy niezgodny z książką drogowa Minus 100 pkt. 
Brak wpisu w karcie drogowej Minus 100 pkt. 
Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Minus 100 pkt. 
Niesportowe zachowanie Minus 100 pkt. 
Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC Minus 60 pkt. 
Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC Minus 10 pkt. 
Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie opony Minus   5 pkt. 
Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami (za każdą linię) Minus   5 pkt. 
Za nieprzepisowy start (falstart) Minus   5 pkt. 
Za cofanie na mecie próby  Minus 100 pkt. 
Za spóźnienie na start powyżej 15 minut Minus 100 pkt. 
Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej Minus 100 pkt. 
Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową Minus 100 pkt. 
Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut Minus 100 pkt. 
Za sumę spóźnień na końcu sekcji lub Zlotu powyżej 30 minut Minus 100 pkt. 
Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania zawodów przez 
pilota lub osoby towarzyszące 

Minus 100 pkt. 

Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych  Kara pieniężna -mandat 
Za drugie przekroczenie przepisów drogowych Minus 300 pkt 
Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych Minus 1000 pkt. 
Za nie podstawienie samochodu lub spóźnienie powyżej 5 minut na 
badania BK 2 

 
Minus 100 pkt. 

Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby  Limit 150% punktów 
karnych najlepszego 
zawodnika w klasie  

  


