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Wałbrzych 23-25 maj 2008r 
 
 
WSTĘP 
V Zlot Plejad Subaru na trasie terenowej (KJST) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP” i niniejszego 

regulaminu uzupełniającego. 

PROGRAM ZAWODÓW 
Zamknięcie listy zgłoszeń  23.04.2008 godz. 24.00 

Piątek, 23 maj 
- 12.00 otwarcie Biura Zlotu 

 odbiór numerów startowych, wydawanie wyprawek, identyfikatorów. 

- 20.30 odprawa i szkolenie dla pilotów  

- 22.00 zamknięcie Biura Zlotu 

Sobota 24 maj: 
- 7.30 otwarcie Biura Zlotu 

- 9.00 start pierwszej załogi 

- 21.00  ogłoszenie wyników prób sportowych i innych konkurencji, rozdanie nagród 

(obowiązują identyfikatory!) 

- 22.00 zamknięcia Biura Zlotu 

Niedziela 25 maj: 
- 11.00 niespodzianka dla zwycięskiej załogi 
Zakończenie imprezy. 
 

1. USTALENIA OGÓLNE 
1.1 Miejsce i termin imprezy 
impreza odbędzie się w dniach 23 - 25.05.2008r. w Wałbrzychu i okolicach 
1.2 Nazwa imprezy 
V Zlot Plejad   

Konkursowa Jazda Samochodem Terenowym (KJST) 
 1.3 Lokalizacja Biura 
Biuro znajdować się będzie w Hotelu Maria 

ul. Wrocławska 135 58-306 Wałbrzych 

1.4 Lokalizacja startu / mety. 
Start i meta znajduje się w Wałbrzychu, Hotel Maria ul. Wrocławska 135 58-306 Wałbrzych 

 
2. ORGANIZACJA 
2.1 Nazwa organizatora 
Automobilklub Wałbrzyski. 

Subaru Import Polska sp. z o.o. 

2.2 Adres, kontakt 
Subaru Import Polska sp. z o.o. 
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków 

www.zlot.subaru.pl e-mail: zlot@subaru.pl 

 
Władze zawodów  
Zespół Sędziów Sportowych:  

Przewodniczący  Ryszard Krawczyk 

Członkowie  Joanna Madej, Andrzej Skrzypczyński 

 

2.3 Osoby oficjalne   
Komandor ds. Sportowych  Mirosław Szymański  

Komandor ds. Organizacyjnych  Marcin Szewczak 



Komandor ds. Trasy    Zbigniew Gnypek 

   

 

3. ORGANIZACJA TRASY TERENOWEJ (KJST) ZLOTU PLEJAD. 
3.1   Impreza składa się z 6 odcinków drogowych. 

3.2.  Odcinek drogowy składa się z trasy okrężnej oraz prób sprawnościowych i     

        zręcznościowych. 

3.3.  Jazda na trasie okrężnej i na próbach odbywa się wg Książki Drogowej 

3.4.  Odległości podane w Książce Drogowej są podawane  z dokładnością do 50 m. Każda 

załoga przed startem do zlotu otrzymuje Książkę Drogową i Kartę Drogową. 

3.5.  Na końcu każdego odcinka drogowego znajdują się punkty kontroli czasu (PKC). Załogi 

zobowiązane są do wjazdu na PKC o czasie i w kolejności podanej w Książce Drogowej. 

Jako zaliczenie PKC  uznaje się uzyskanie wizy w Karcie Drogowej, potwierdzającej czas 

wjazdu. Załogi zobowiązane są do poruszania się ściśle wg notatek nawigacyjnych. 

3.6. Próba sprawnościowa (Szt) 

O charakterze i sposobie wykonania próby załoga zostanie poinstruowana na starcie do próby 

przez kompetentnego sędziego. Każda załoga jest zobowiązana do pobrania wizy w Karcie 

Drogowej, potwierdzającej zaliczenie próby. 

 
4. UBEZPIECZENIE 
4.1 Kierowcy uczestniczący w Zawodach muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i 

NW. 

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. KLASYFIKACJA. 
4.1. W rundzie zostaną sklasyfikowane tylko te załogi, które oddadzą Kartę Drogową na mecie   

       do czasu zamknięcia trasy. 

4.2  Klasyfikacji podlega cała załoga.  

 
6. SAMOCHÓD. 
W trakcie KJST organizator nie dopuszcza możliwości zmiany samochodu, ani zmiany załogi.  

7. WARUNKI TECHNICZNE 
7.1.Do startu dopuszczone są pojazdy zarejestrowane, z ważnymi badaniami technicznymi i 

aktualną polisą OC i NW  

7.2.Załogę stanowi kierowca i pilot. W samochodzie mogą znajdować się również osoby 

towarzyszące, które mogą brać udział w poszczególnych konkurencjach zdobywając punkty 

dla załogi. Jedynie na czas prób sportowych w samochodzie zostają wyłącznie kierowca i 

pilot. 

7.3.Jeżeli kierowca ani pilot nie są posiadaczami i właścicielami pojazdu, należy przedłożyć u 

organizatorów Zlotu rundy odpowiednią zgodę właściciela pojazdu, stosowne ubezpieczenia 

itp. 

7.4. Załogi zobowiązane są do stawienia się na odprawę przed rozpoczęciem Zlotu w terminie 

wyznaczonym przez organizatora. 

7.5.Załogi zobowiązane są do przedstawienia  sędziemu Karty Drogowej właściwej odcinkowi 

niezwłocznie po osiągnięciu mety danego odcinka. Wszelkie zabiegi dokonywane przy Karcie 

Drogowej niedozwolone w regulaminie karane będą wykluczeniem. 

7.6. Na pojeździe dopuszczone mogą być dowolne reklamy i napisy zgodne z polskim prawem 

po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. 



7.7.Każdy pojazd otrzyma dwie naklejki z numerami startowymi i tablicę zlotu. Znaki muszą być 

umieszczone na drzwiach przednich i tylnej szybie.  

 

8.PRZEPISY KOŃCOWE 
8.1.Na drogach publicznych zawodników obowiązują przepisy zawarte w ustawie „Prawo o 

Ruchu Drogowym" 

8.2.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). 

8.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia załogi za nie sportowe zachowanie 

podczas trwania Zlotu. 

8.4.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. 

8.5.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. 

8.6.Uczestnicy są obowiązani do udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub innych 

niebezpiecznych sytuacji. 

8.7.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.  

8.8.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  

8.9.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         

  
 Zatwierdzono        

 Ryszard Krawczyk         

 

 

 

 

 



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 nie spełniający 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. 

Nie sportowe 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 rajdu 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  

 


