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WSTĘP 

V Zlot Plejad Subaru zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami 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 
 8.00 start pierwszej załogi 
 21.00 ogłoszenie wyników prób sportowych, rozdanie nagród 
 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 Subaru. 

1.3.  Lokalizacja Biura: 

Biuro znajdować się będzie w Hotelu Maria 
ul. Wrocławska 135 58-306 Wałbrzych 

1.4. Wpisowe 

Koszt wpisowego wynosi 150zł dla osoby dorosłej, 90zł dla klubowiczów oraz 65zł dla dzieci 
do lat 14. 



2.  ORGANIZACJA 

2.1. 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 

3.  ORGANIZACJA  

3.1. Impreza składa się z 5 odcinków drogowych. 

3.2. Odcinek drogowy składa się z trasy okrężnej oraz zadań turystyczno-krajoznawczych 
i sprawnościowych 

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 50m. 
Każda załoga przed startem 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 Uproszczonej Karcie Drogowej, 
potwierdzającej czas wjazdu. Załogi zobowiązane są do poruszania się wg notatek 
nawigacyjnych. 

3.6. Na Punktach Kontroli Czasu Załogi otrzymywać będą za: punktualność przyjazdu 
lub wyjazdu, umowną kwotę w walucie Zlotu - 150 SUBARAKÓW w specjalnych 
banknotach przygotowanych na czas trwania imprezy. 

3.7. Załogi za zrealizowanie każdego zadania na trasie otrzymywać będą „wynagrodzenie” 
w SUBARAKACH. 

4. KLASYFIKACJA 

4.1. W rundzie zostaną sklasyfikowane tylko te załogi, które oddadzą Kartę Drogową wraz ze 
zgromadzoną walutą Zlotu (SUBARAKI) na mecie Zlotu do godziny 20:00 w sobotę 
24 maja 2008 r. 

4.2. Za zwycięzców uznane zostaną załogi, które zgromadzą najwyższe wartości 
SUBARAKÓW. 

4.3. Klasyfikacji podlega cała załoga.  



5. WARUNKI TECHNICZNE 

5.1.  Do startu dopuszczone są pojazdy zarejestrowane, z ważnymi badaniami technicznymi 
i aktualną polisą OC i NW  

5.2.  Załogę stanowi kierowca i pilot. W samochodzie mogą znajdować się również osoby 
towarzyszące, które mogą brać udział w poszczególnych konkurencjach zdobywając 
punkty dla załogi.  

5.3.  Jeżeli kierowca ani pilot nie są posiadaczami i właścicielami pojazdu, należy przedłożyć 
u organizatorów rundy odpowiednią zgodę właściciela pojazdu, stosowne 
ubezpieczenia itp. Nie dotyczy samochodów w leasingu. 

5.4.  Załogi zobowiązane są do stawienia się na odprawę przed rozpoczęciem Trasy 
w terminie wyznaczonym przez organizatora. 

5.5.  Załogi zobowiązane są do przedstawienia sędziemu Karty Drogowej właściwej 
odcinkowi na mecie niezwłocznie po osiągnięciu mety danego odcinka. Wszelkie zabiegi 
dokonywane przy Karcie Drogowej niedozwolone w regulaminie karane będą 
wykluczeniem. 

5.6.  Na pojeździe dopuszczone mogą być dowolne reklamy i napisy zgodne z polskim 
prawem po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. 

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

6. PRZEPISY KOŃCOWE 

6.1. Na drogach publicznych zawodników obowiązują przepisy zawarte w ustawie „Prawo 
o Ruchu Drogowym" 

6.2.  Podczas trwania rundy 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). 

6.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia załogi za niesportowe zachowanie 
podczas trwania rundy. 

6.4.  W wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania 
udziału w rundzie jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia 
organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków. 



6.5.  W czasie całej rundy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń 
organizatorów i sędziów. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może 
spowodować konsekwencje od nałożenia kary po wykluczenie z rundy włącznie. 

6.6.  Uczestnicy są obowiązani do udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub 
innych niebezpiecznych sytuacji. 

6.7.  Protesty wszelkiego rodzaju muszą być przedstawione organizatorom imprezy najpóźniej 
l godzinę po zakończeniu próby. Protest zostanie rozstrzygnięty przez sędziów po 
wysłuchaniu zainteresowanych stron.  

6.8.  Uczestnik bierze udział w imprezie 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 imprezy, 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  

6.9.  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 lub zadania, zostanie wyznaczony limit SUBARAKÓW, 
który otrzyma Załoga za zrealizowanie poprawnie zadania. 
Jeżeli czas wykonywania próby przekroczy wyznaczony limit czasu to do 
kasy Załogi nic nie wpłynie. 

 

O miejscu w klasyfikacji decydować będzie łączna suma zgromadzonych 
przez załogę SUBARAKÓW  

 
 
 

KARY REGULAMINOWE 
Wpłata kary w SUBARAKACH 

na PKC 
  
Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 
Brak wpisu w karcie drogowej 100 
Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na PKC 5 
Za każda minutę późniejszego wjazdu na PKC 5 
Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej 100 
Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową 100 
Za spóźnienie na PKC powyżej 15 minut 100 

 


