
                                                                                                                                                                                                                                                                

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 
 

Rallysprint Niepodległości 2014 

o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Grójec 
 

Słomczyn, 11.11.2014r. 
 

WSTĘP 

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami  Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 
FIA, Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, Regulaminu Konkursowej 
Jazdy Samochodem, Regulaminu Ramowego Pucharu Toru Słomczyn 2014 w części dotyczącej sposobu 
rozegrania imprezy, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM,  Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” i 
niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. 
Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane 
wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora. 
 
PROGRAM IMPREZY 

Otwarcie listy zgłoszeń     – 30.10.2014r., godz. 08.00 
Zamknięcie listy zgłoszeń  – 06.11.2014r., godz. 15.00  
lub po   wyczerpaniu limitu 
Publikacja listy z opłaconym wpisowym  – 07.11.2014r.,godz.  15.00 
Odbiór administracyjny     – 11.11.2014r., godz. 7.00 do 8.45 
Badanie kontrolne BK      – 11.11.2014r., godz. 7.00 do 9.00  
Publikacja listy dopuszczonych do startu   – 11.11.2014r., godz. 9.15 
Odprawa uczestników      – 11.11.2014r., godz. 9.30 
Przejazd zapoznawczy      – 11.11.2014r., godz. 9.45 
Start pierwszego uczestnika     – 11.11.2014r., godz. 10.30 
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  – 11.11.2014r., godz. 15.30 
Rozdanie nagród      – 11.11.2014r., godz. 16.00 
 
1. USTALENIA OGÓLNE 

1.1. Miejsce i termin imprezy 
Impreza odbędzie się w dniu 11. 11. 2014r. na obiekcie Słomczyn k/ Grójca 
1.2. Lokalizacja Biura 
Do dnia 07.11.2014r. Biuro Imprezy znajdować się będzie w siedzibie A. Rzemieślnik w Warszawie, 
ul.Żytnia 46, tel. 22 632 81 49, fax 22 631 96 13 e-mail:  monika@ak-rzemieslnik.pl w dniu imprezy, tj. 
11.11.2014r., od godz. 7.00 – „BIURO ZAWODÓW”  – Tor Słomczyn. 
1.3. Charakterystyka 
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z dwóch prób 
sprawnościowo-zręcznościowych (Tor Słomczyn i Giełda + Mazowsze) przejeżdżanych trzykrotnie. 
Elementem wyznaczającym trasę są słupki drogowe, opony, beczki plastikowe, bariery ochronne, bariery 
ziemne, taśma ostrzegawcza. Taśma jest elementem wspomagającym wyznaczenie trasy, jej zerwanie 
się lub jej brak nie zwalnia uczestnika od prawidłowego przejazdu po trasie  próby. Nawierzchnia  prób: 
przewaga szutru, fragmenty betonowe i asfaltowe. 
 
2. ORGANIZACJA 

2.1. Nazwa i adres organizatora 
Automobilklub Rzemieślnik, ul. Żytnia 46, 01 198 Warszawa 

2.2. Osoby oficjalne 

Dyrektor Imprezy      Krzysztof Gawroński I 008/12  
Kierownik BK                  Piotr Sankiewicz II 536/99  
Kom. Obliczeń       Jakub Mroczkowski I  019/12 
Biuro        Monika Miałkowska-Firlej 
 
3. ZGŁOSZENIA 

3.1. Procedura zgłoszeń 
3.1.1. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej:   
 www.ak-rzemieslnik.pl  do dnia 06.11.2014r. lub osobiście w dniu imprezy na Torze Słomczyn – jeżeli 
potwierdzona ilość uczestników nie przekroczy limitu – za zgodą Dyrektora Imprezy (2-gi termin – 
wpisowe 150 PLN). 



3.1.2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 
3.1.3. Zarówno kierowca jak i ewentualnie startujący z nim pilot (start pilota nie jest obowiązkowy) 
zobowiązani są do podpisania zgłoszenia, przez co przyjmują do wiadomości, że startują w imprezie na 
własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas 
imprezy. Zrzeczenie dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych 
uczestników. 
3.2. Maksymalna ilość uczestników 
Maksymalna liczba startujących załóg: 60 ( organizator ma prawo do zwiększenia ilości uczestników ) 
3.3. Pojazdy dopuszczone 
Zgodnie z Regulaminem Ramowym Pucharu Toru Słomczyn 2014. 
3.4. Podział na klasy 
Zgodny z Regulaminem Ramowym Pucharu Toru Słomczyn 2014. 
3.5. Wpisowe, wpłaty, zwroty 
Wysokość wpisowego: 100 zł. (dla członków A. Rzemieślnik : 80 zł) Wpłaty wpisowego przyjmowane 
będą na konto Automobilklubu Rzemieślnik: 

Bank BPH SA O/Warszawa 39 1060 0076 0000 3200 0133 6275 
z zaznaczeniem w tytule wpłaty:  Rallysprint Niepodległości 2014, 11.11.2014r.  
Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do dnia 06. 11. 2014r. 
 Zwrot wpisowego może nastąpić tylko w przypadku odwołania imprezy lub nie przyjęcia zgłoszenia. 
 
4. UBEZPIECZENIE 

Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC  i NNW.  
 
5. NUMERY STARTOWE ORAZ REKLAMA OBOWIĄZKOWA 

Numery startowe  dostarczone przez organizatora kierowca ma obowiązek umieścić we własnym zakresie 
za lewą tylną szybą samochodu. Brak  numeru  podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia 
włącznie. Ewentualną reklamę obowiązkową należy umieścić wg dostarczonego schematu. 
 
6. ODBIÓR  ADMINISTRACYJNY 

6.1. Miejsce i czas 
„BIURO ZAWODÓW” Tor Słomczyn, Słomczyn K/Grójca, od godz. 7.00  
6.2. Dokumenty do okazania 
 prawo jazdy kierowcy, 
 ubezpieczenie OC i NNW, 
 dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi (lub Książkę Samochodu 

Sportowego) 
 pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy. 
 
7. BADANIA KONTROLNE 

Tor Słomczyn – wiata BK, godz. 7.00 do 9.00. Spóźnienie na BK powyżej 30 minut powoduje wykluczenie 
z imprezy. 
 
8. NAGRODY 

W klasyfikacji generalnej puchary dla pierwszych trzech kierowców ufundowane przez Burmistrza miasta 
Grójec. 
Trzem pierwszym kierowcom w poszczególnych klasach  przyznane zostaną puchary. Ponadto przyznaje 
się nagrody za uzyskanie najlepszego wyniku w klasie FWD i RWD 
 
9. PROTESTY 

Składanie protestów zgodne z Regulaminem Ramowym Pucharu Toru Słomczyn 2014. 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania 
instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu Uzupełniającego, 
jak również do całkowitego odwołania imprezy. 
 
Zatwierdzono Klub: K. Gawroński 
 
 
Zatwierdzono: OKSS ZO PZM Warszawa 
Wiza: S/186/2014r z dn. 27.10.2014r.         
                             DYREKTOR IMPREZY 

 

Krzysztof Gawroński 

 



      


