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1. USTALENIA OGÓLNE
1.1. Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS PZM) wprowadza możliwość
organizowania jazdy na regularność w wyścigach górskich, rozgrywanej w ramach Górskich
Samochodowych Mistrzostw Polski i opartej na regulaminie ramowym GSMP.
1.2. Jazdy na regularność w wyścigach górskich może być rozgrywana dla różnych grup
samochodów, na zasadach tworzenia rozgrywek pucharowych.
Zostają utworzone następujące rozgrywki pucharowe:
 Puchar Samochodów Elektrycznych (zwany dalej PSE),
 Puchar Samochodów Historycznych (zwany dalej PSH).
1.3. Zorganizowanie w/w Pucharów ma na celu:
 stworzenie możliwości zademonstrowania szerokiej rzeszy kibiców i mediom samochodów o
napędzie elektrycznym oraz unikalnych samochodów historycznych,
 umożliwienie uczestnikom/kierowcom kontaktu z nową formą rywalizacji rozgrywanych w
ramach rund GSMP organizowanych przez automobilkluby zrzeszone w PZM.
1.4. Konkurencja jazdy na regularność jest przewidziana tylko dla osób, które nie posiadają
licencji zawodnika/kierowcy.
1.5. PSE i PSH są własnością Polskiego Związku Motorowego (PZM) i są konkurencją otwartą. Warunkiem udziału uczestnika/kierowcy jest przesłanie druku obowiązującego
zgłoszenia oraz znajomość i spełnienie wymogów niniejszego regulaminu.
1.6. Polski Związek Motorowy (PZM) sprawuje nadzór nad przebiegiem Pucharów. Główna
Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS) zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do:
 rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu
i interpretacji niniejszego regulaminu oraz innych przywołanych przepisów,
 podejmowania decyzji.
1.7. Rundy PSE i PSH rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy:
 Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA (MKS), wraz z załącznikami;
 Przepisy ogólne obowiązujące w Międzynarodowych Wyścigach Górskich FIA;
 Regulamin ramowy GSMP wraz z załącznikami i komunikatami GKSS;
 Regulamin uzupełniający wyścigu zatwierdzony przez GKSS;
 Wymagania techniczne i bezpieczeństwa ZTiT PZM (z załącznikami), dotyczące
okazjonalnych tras samochodowych, na których rozgrywane są GSMP (projektowanie,
budowa, eksploatacja oraz procedura homologacyjna);
 Regulamin Ochrony Środowiska PZM.
1.8. Rundy PSE i PSH rozgrywane są na zamkniętej trasie, wyłączonej z ruchu drogowego
w oparciu o obowiązującą homologację PZM i przepisy określające wykorzystanie dróg
w sposób szczególny art. 65 Prawo o ruchu drogowym. Podczas podjazdów zapoznawczych,
treningowych i wyścigowych nie obowiązują pozostałe przepisy Prawa o ruchu drogowym.
1.9. Organizator powinien zadbać o odpowiednią oprawę, godną imprezy o randze Mistrzostw
Polski i maksymalne rozpropagowanie Pucharów w regionie.
1.10. Organizator powinien wydać i szeroko kolportować program Pucharów – informator dla
widzów, w którym będą także zawarte zalecenia dotyczące właściwego zachowania się
i zasady bezpiecznego oglądania wyścigu.
2. ORGANIZACJA I KALENDARZ PUCHARÓW
2.1.
Puchary
będą
organizowane
podczas
rund
GSMP,
z
wyłączeniem
rundy połączonej z zawodami międzynarodowymi np. ME (wg decyzji organizatora).
2.2. PSE i PSH będą rozgrywane zgodnie z kalendarzem GSMP.
3. ZASADY RYWALIZACJI
3.1. W startującym samochodzie może znajdować się tylko uczestnik/kierowca.
3.2. Rywalizacja pomiędzy startującymi uczestnikami/kierowcami polega na uzyskaniu dwóch
najbardziej zbliżonych czasów przejazdów trasy wyścigu w odniesieniu do czasu podanego i
wymaganego przez organizatora zawodów.
3.3. Podczas rozgrywania Pucharu kierowca/uczestnik musi ukończyć:
 przynajmniej jeden podjazd treningowy aby mógł zostać dopuszczony do podjazdów
konkursowych,
 wszystkie zaplanowane podjazdy konkursowe.
3.4. O wynikach uzyskanych przez uczestników/kierowców w podjazdach konkursowych
decyduje najmniejsza różnica pomiędzy wymaganym czasem (prędkością) podanym przez
organizatora a wyliczoną średnią wartością czasów podjazdów (prędkości) konkursowych.
3.5. Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością minimum do 1/100 sekundy. W
przypadku wyników ex-equo o zajętym miejscu decydować będzie wynik najlepszego
podjazdu. W przypadku wystąpienia braku dalszej możliwości rozstrzygnięcia zwycięstwo
osiągnie uczestnik/kierowca, który:
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 startował starszym samochodem,
 startował samochodem z silnikiem o mniejszej pojemności skokowej.

W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia przyznane zostaną punkty, puchary lub tytuły np. dla
dwóch uczestników/kierowców.
3.6. Każdy organizator określi wymagany czas—prędkość przejazdu uwzględniając
charakterystykę trasy oraz osiągi startujących samochodów. Wymagany czas przejazdu musi
zapewniać, że średnia prędkość przejazdu nie przekroczy 70 km/h.
4. DOPUSZCZENI UCZESTNICY/KIEROWCY, WYMAGANIA, WPISOWE
4.1. W zawodach PSE i PSH może startować uczestnik/kierowca , który spełnia następujące
warunki:
 posiada ważne prawo jazdy, minimum kategorii B,
 jest członkiem automobilklubu zrzeszonego w PZM lub innej federacji zrzeszonej w FIA,
 prześle do organizatora w wymaganym terminie prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz
wpisowe.
4.2. Wpisowe.
Wysokość wpisowego wynosi:
 300,- PLN, za dwie rundy,
 150,- PLN, za jedną lub pojedynczą rundę.
4.2.1. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej zapewniającej ochronę w zakresie
Odpowiedzialności Cywilnej (OC) uczestników, personelu uczestników oraz osób
towarzyszących uczestników wobec osób trzecich oraz zapewniającej ochronę w zakresie
Następstw
Nieszczęśliwych
Wypadków
(NNW)
personelu
uczestników
oraz
osób
towarzyszących uczestników.
4.2.2 Warunkiem startu w Pucharach jest posiadanie przez każdego uczestnika/kierowcę
polisy NNW i OC samochodu (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych DU 124 poz. 1152 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
4.2.3 Dla samochodów zgłoszonych w grupie SH-II organizator zapewni ubezpieczenie
samochodu w ramach rozszerzenia polisy OC zawodów. Uczestnik/kierowca jest zobowiązany
do posiadania osobistego ubezpieczenia NNW.
4.2.4.Zaleca się uczestnikom/kierowcą posiadanie ubezpieczenia samochodu w zakresie AC z
rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych.
4.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik/kierowca zrzeka się wszelkich praw do
odszkodowań w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas wyścigu i treningu
GSMP. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych uczestników
i zawodników.
4.4. Szkody spowodowane przez zidentyfikowanych uczestników wyścigu pokrywane są z ich
polis ubezpieczeniowych.
5. DOPUSZCZONE SAMOCHODY - WYMAGANIA
5.1. W Pucharze PSH mogą startować tylko samochody, które:
 zostały wyprodukowane w okresie od 01.01.1931 do 31.12.1990,
 zbudowane są zgodnie z oryginalną dokumentacją fabryczną lub homologacją sportową FIA.
Zalecane jest posiadanie dokumentów technicznych oraz posiadanie jeden z paszportów
historycznych FIA lub jednego z krajowych paszportów samochodu historycznego,
 posiadają zamontowany oryginalny zestaw wskaźników,
 w samochodzie nie może być zamontowane żadne dodatkowe urządzenie rejestrujące czas,
drogę lub prędkość.
5.2. W Pucharze PSE mogą startować tylko samochody spełniające następujące warunki:
- posiadają ważny dowód rejestracyjny wydany przez uprawniony urząd kraju UE lub w
przypadku samochodów prototypowych posiadają paszport techniczny wydany przez ASN,
 posiadają zamontowany oryginalny zestaw wskaźników. Samochód, w którym
sygnalizowana będzie na zestawie wskaźników jakakolwiek informacja o nieprawidłowości,
awarii lub usterce NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO STARTU,
 w samochodzie nie może być zamontowane żadne dodatkowe urządzenie rejestrujące czas,
drogę lub prędkość,
 uczestnik/kierowca przygotuje i dostarczy niezbędny dla służb ratunkowych i technicznych
opis techniczny zawierający informacje o rozmieszczeniu i rodzaju/typie zastosowanych
akumulatorów, o wysokości napięć i rodzaju prądu.
5.3. Zezwala się na stosowanie dowolnych opon. Grzanie opon jest zabronione.
5.4. Weryfikacja i dopuszczenie każdego samochodu będzie się odbywać na podstawie analizy
dokumentów wymienionych w pkt 5.1 lub 5.2 oraz pozytywnego wyniku BK 1.
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6. MINIMALNE WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
6.1. Wyposażenie uczestnika/kierowcy.
 kask z aktualnej listy technicznej FIA nr 33, 41, 49 lub z utraconą homologacją np. British
Standard (czerwona naklejka),
 odzież zewnętrzna z długimi rękawami oraz nogawkami,
 obuwie pełne, typu sportowego lub skórzane.
Zaleca się stosowanie wyposażenia bezpieczeństwa wymaganego dla zawodników/kierowców
startujących w GSMP, w samochodach historycznych.
6.2. Wyposażenie samochodu.
6.2.1. Każdy samochód startujący w PSE musi być wyposażony:
 w gaśnicę zamontowaną wewnątrz kabiny i zgodną w zakresie pojemności oraz
zamocowania z Zał. J FIA z 2016,
 w sprawne pasy bezpieczeństwa (właściwie wyregulowane i zapięcie),
 dodatkowe znaki ostrzegające „UWAGA WYSOKIE NAPIECIE” umieszczone na osłonach lub
obudowach wyposażenia lub urządzeń elektrycznych. Znak ostrzegający musi być zgodny z
normą ISO 7010 tj. żółty trójkąt z symbolem czarnej błyskawicy o długości boków min. 120
mm (dopuszcza się mniejsze wymiary dopasowane wielkością dla małych części).
6.2.2. Każdy samochód startujący w PSH musi być wyposażony:
 w gaśnicę zamontowaną wewnątrz kabiny i zgodną w zakresie pojemności oraz
zamocowania z Zał. J FIA z 2016,
 w sprawne pasy bezpieczeństwa (właściwie wyregulowane i zapięcie).
6.3. Zaleca się stosowanie wyposażenia bezpieczeństwa wymaganego dla samochodów
startujących w GSMP, w grupie samochodach historycznych.
7. PODZIAŁ NA GRUPY I KLASY
7.1. PSH - podział na grupy:
 grupa SH-I, do której włączone zostaną samochody kat. I (tzw. samochody zamknięte).
Nie dopuszcza się samochodów typu kabriolet z tzw. miękkim dachem.
 grupa SH-II, do której włączone zostaną samochody kat. II (tzw. „formuły” - samochody
sportowe otwarte).
Nie przewiduje się podziałów na klasy wg pojemności skokowej silników, kategorii wiekowych
lub innych.
7.2. PSE – bez podziału na grupy lub klasy.
8. ZASADY PUNKTACJI, PUCHARY, TYTUŁY, NAGRODY
8.1. Punktacja za każdą rundę - 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6 ,4, 2, 1, tj. wg art. 16 regulaminu
ramowego GSMP.
8.2. Puchary będą przydzielane za zwycięstwo tj. po zsumowaniu wyników z dwóch rund.
8.3. Klasyfikacja roczna będzie prowadzona zgodnie z art. 16 obowiązującego regulaminu
ramowego GSMP.
8.4. Tytuł Zwycięzcy Pucharu uzyska uczestnik/kierowca, który uzyska największą ilość
punktów w sezonie, po odliczeniu wyników z jednej najgorszej rundy, wg poniższych zasad.
8.4.1 Puchar PSE za IO miejsce tytuł Zdobywcy Pucharu, przy sklasyfikowaniu minimum 3
uczestników/kierowców,
8.4.2 Puchar PSH
 grupa SH-I
za I miejsce tytuł Zdobywcy Pucharu, przy sklasyfikowaniu minimum 3 uczestników/kierowców,
 grupa SH-II
za I miejsce tytuł Zdobywcy Pucharu, przy sklasyfikowaniu minimum 3 uczestników/kierowców,
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Każdy uczestnik/kierowca bierze udział w Pucharach na własną odpowiedzialność.
9.2. W niniejszym regulaminie zostały podane tylko przepisy podstawowe oraz różnicowe w
stosunku do przepisów zawartych w regulaminie ramowym GSMP. Dla wszystkich pozostałych
spraw dotyczących głównie zasad bezpieczeństwa, zachowania się podczas Pucharów
obowiązujące są przepisy regulaminu ramowego GSMP.
9.3. GKSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany
będą publikowane w formie komunikatów.

Zatwierdzono wraz z załącznikami przez GKSS w dniu 9 stycznia 2018 r.
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