6 Wyścig Górski Magura Małastowska
1 i 2 runda Pucharu Południa w Jeździe na Regularność w Wyścigach Górskich
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Rundy Pucharu Południa organizowane i 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.

•

niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane
wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.
− Otwarcie listy zgłoszeń

02.06.2019

− Zamknięcie listy zgłoszeń

15.06.2019

− Publikacja listy zgłoszeń

17.06.2019

− Odbiór administracyjny

21.06.2019

godz. 11:30 – 12:00

− Badanie kontrolne BK 1

21.06.2019

godz. 11:45 – 12:30

− Pierwsze posiedzenie ZSS

21.06.2019

godz. 21:00

− Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu

21.06.2019

godz. 21:45

− Odprawa uczestników

22.06.2019

godz. 8:00

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1. Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2019 roku na terenie Powiatu Gorlickiego.
1.2. Nazwa i ranga imprezy
6. Wyścig Górski Magura Małastowska rozgrywany jest jako 1 i 2 runda Pucharu Południa w Jeździe na
Regularność w Wyścigach Górskich.
1.3. Numer wizy ZO PZM
Numer wizy: 13/JRWG/OKSS/190617 wydana przez OKSS PZM w Rzeszowie w dniu 17.06.2019 r.
1.4. Lokalizacja biura
Biuro znajdować się będzie do dnia 21.06.2019r. pod adresem 38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 3
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 533-384-400.
W dniu 21.06.2019r. pod adresem Pawilon Historia Miasta Gorlic, Rynek, 38-300 Gorlice w godzinach
od 11:00 do 18:00.
W dniach 22-23.06.2019r. pod adresem Gospoda Magurska, 38-307 Małastów, Małastów 135
w godzinach od 8:00 do 19:00.
1.5. Lokalizacja startu oraz mety
Start – Małastów
Meta – Gładyszów
1.6. Charakterystyka zawodów:
a) Liczba podjazdów treningowych:
Runda 1 (sobota) – 3
Runda 2 (niedziela) – 2
b) Liczba podjazdów wyścigowych:
Runda 1 (sobota) – 2
Runda 2 (niedziela) – 2
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1.7. Ukończenie/sklasyfikowanie w 6. Wyścig Górski Magura Małastowska nie uprawnia do uzyskania
licencji sportu samochodowego stopnia RN.

2. ORGANIZACJA
2.1. Nazwa organizatora
AUTOMOBILKLUB BIECKI
2.2. Adres
Ul. Tysiąclecia 3
38-340 Biecz
tel. 533-384-400
strona: www.autobiecz.pl

e-mail: klub@autobiecz.pl

2.3. Władze imprezy
2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych
Przewodniczący

Ireneusz Piątek

Członek

Andrzej Górski

Członek

Bogdan Pałka

2.3.2. Osoby oficjalne
Dyrektor Imprezy

Marek SITEK

Wicedyrektor ds. sportowych

Krzysztof SITEK

Wicedyrektor ds. organizacyjnych

Jolanta SITEK

Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa

Marcin WOJCIECHOWSKI

Asystent Dyrektora

Adam SZCZEPAŃSK

Kierownik CKW

Paweł OWCZYŃSKI

Kierownik biura

Małgorzata DYBCZYK

Kierownik komisji obliczeń

Łukasz WALTER

Kierownik badań kontrolnych

Mariola MAZUR

Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami

Mateusz KACPRZAK

Kierownik parku serwisowego

Bartłomiej ZIELIŃSKI

Kierownik pomiaru czasu

Bartłomiej KORZEŃ

3. ZGŁOSZENIA
3.1. Uczestnicy / Kierowcy
3.1.1. W zawodach 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.

3.2. Obowiązki uczestnika / kierowcy
Do obowiązków uczestnika / kierowcy należy:
3.2.1. Obecność na odprawie uczestników
3.2.3. Odbycie wszystkich przejazdów trasy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach
ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi
szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do
dyskwalifikacji włącznie.
3.3. Procedura zgłoszeń
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3.3.1. Zgłoszenie do 6. Wyścig Górski Magura Małastowska oraz przejęcie tego zgłoszenia przez
Organizatora jest zawarciem umowy cywilno-prawnej z Organizatorem. Obowiązek prawidłowego
wypełnienia zgłoszenia spoczywa na kierowcy. Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację klubową
(każdy kierowca członkiem klubu zrzeszonego w PZM ma obowiązek wskazania w zgłoszeniu
przynależności klubowej).
3.3.2. Uczestnik zamierzający wziąć udział w 6 Wyścigu Górskim Magura Małastowska musi do dnia
15.06.2019r. do godz. 24:00, wypełnić wyłącznie formularz zgłoszenia dostępny poprzez stronę
Wyścigu www.wyscigmagura.pl (zakładka „Zawodnicy”). Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia,
zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną do Organizatora na adres wyscigmagura@autobiecz.pl
3.3.3. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie
wpłaty pełnej kwoty wpisowego.
3.3.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na
własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas
imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie
i innych uczestników.
3.3.5. Każdy uczestnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego musi podać dane
do faktury w trakcie wypełniania elektronicznego formularza zgłoszenia. Po spełnieniu tego warunku,
zawodnik otrzyma fakturę VAT podczas OA.
3.3.6. Po upływie terminu zgłoszeń zmiany w zgłoszeniu będą możliwe jedynie w zakresie samochodu
oraz członków załogi, zgodnie z art. 21.2 oraz art. 21.4 Regulaminu Sportowego FIA. Będzie to
możliwe poprzez formularz aktualizacji zgłoszenia, który zostanie wysłany na wskazany przez
uczestnika w zgłoszeniu adres e-mail.
3.3.7. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne
zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.
3.4. Liczba załóg i klas
3.4.1. Pojemność trasy: 20 załóg
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 20 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu
zgłoszeń. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
3.5. Pojazdy dopuszczone
W Wyścigu 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.

3.6. Klasy
3.6.1. Podział na klasy:
H1 T/ H1 S

Samochody wyprodukowane do 31.12.1994 r

H2 T/ H2 S

Samochody wyprodukowane od 1994 . do 2000 r.

OPEN T/ OPEN S

Samochody wyprodukowane od 2000 r. do 2005 r.

3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS.
3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty
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3.7.1. Wysokość wpisowego wraz z reklamą dodatkową wynosi:
Uczestnik zrzeszony
w Klubie organizatora
Uczestnik zrzeszony w klubach
PZM

Za jedną rundę

Za podwójną rundę

100 zł

200 zł

150 zł

300 zł

Kierowca może zrezygnować z reklamy dodatkowej, co spowoduje zwiększenie wpisowego
o 50%.
Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

Nr konta organizatora:
Nr konta: PL 98 8627 0001 2027 3001 8887 0003
Swift: POLUPLPR
Bank: Bank Spółdzielczy w Bieczu
TYTUŁEM: imię i nazwisko – 5 WGMM Regularność
3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
3.7.3. Zwrot wpisowego
Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania wyścigu lub w przypadku nieprzyjęcia
zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE
4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników
i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nich w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w
stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
Organizator zawodów zapewni każdemu zawodnikowi zestaw numerów, które należy umieścić na
samochodzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Uzupełniającego. Samochody bez prawidłowych
numerów startowych nie będą dopuszczone do startu w wyścigu.

6. REKLAMA
6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami
zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana
w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy
dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem nr 1 niniejszego
regulaminu.
6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub
umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy
dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości
wpisowego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze, na
starcie i mecie, na terenie BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie wyścigu. Wszelka działalność
w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.
6.4. W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpić tylko na przydzielonej powierzchni
serwisowej. Każde stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w
wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN
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7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1. Miejsce i czas
21.06.2019r. - piątek

od godz. 11:30 do godz. 12:00

Biuro Wyścigu
Pawilon Historia Miasta Gorlic, Rynek, 38-300 Gorlice
7.2. Dokumenty do okazania
− prawo jazdy kierowcy kategorii B
− ubezpieczenia OC
− dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
− pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego
własnością kierowcy

8. BADANIA KONTROLNE
8.1. Miejsce i czas
Rynek, 38-300 Gorlice , 21.06.2019r. od godz. 11:45 do godz. 12:30.
Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje dyskwalifikację
uczestnika / kierowcy z Wyścigu.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia końcowego badania kontrolnego przy wjeździe
na Metę imprezy przez kierowcę.

9. OPONY
10.1. Opony używane podczas trwania zawodów muszą posiadać znak homologacji E.

10. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
10.1. Miejsce i czas
Rejon Startu - Gospoda Magurska, 38-307 Małastów, Małastów 135,
w dniu 22.06.2019r. godz. 08:00

11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1. 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
startujących w GSMP, w samochodach historycznych.

wymaganego

dla

zawodników/kierowców

11.2.Wyposażenie samochodu.
11.2.1. Każdy samochód startujący 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).
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11.3.Zaleca się stosowanie wyposażenia bezpieczeństwa wymaganego dla samochodów startujących
w GSMP, w grupie samochodów historycznych.

12. NAGRODY
Rozdanie nagród za 1 i 2 rundę dobędzie się w dniu 23.06.2018r. 45 minut po zakończeniu podjazdów
Wyścigowych Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

13. PROTESTY
Zawodnicy mają prawo do odwołania od decyzji ZSS, zgodnie z Art. 14.1 – 14.4 MKS FIA
Składanie protestów powinno odbywać się zgodnie z przepisami MKS FIA. Protest musi zostać złożony
na piśmie na ręce Dyrektora zawodów lub jego wicedyrektora lub w przypadku ich nie obecności na ręce
ZSS. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty kaucji.
Kaucja protestu wynosi: 100% właściwego wpisowego – płatna gotówką.
Wszelkie odwołania od decyzji ZSS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM w Rzeszowie. Od
decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań, zgodnie z MKS.
Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu
do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

14. INNE POSTANOWIENIA
9.1. Organizatorzy imprez sportu samochodowego są zobowiązani do zdecydowanego działania
zwalczającego wznoszenie przez kibiców okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej,
nacjonalistycznej, satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do waśni
i nienawiści a także za eksponowanie napisów i znaków o tej treści.
9.2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość dodatkowego odbioru
administracyjnego i badania kontrolnego po godzinie 7.00 w dniu 22.06.2019r. po wniesieniu opłaty
300 PLN.
9.3. Terminy i miejsce kolejnych posiedzeń ZSS zostaną ustalone podczas I posiedzenia i zostaną
opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń.
9.4. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie OKSS. Do kwestii nieujętych
w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy MKS wraz z jego załącznikami.
9.6 Przystąpienie do zgłoszeń na rundę Pucharu Południa w Jeździe na Regularność w Wyścigach
Górskich jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika/kierowcę zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych związanych z organizacją w/w rundy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach
internetowych PZM i organizatora rund. Uczestnik/kierowca ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w/w
rundzie.
Biecz, dn. 15.05.2019 r..
Dyrektor Zawodów
Marek Sitek
Zatwierdzono przez:

1. Okręgową Komisję Sportu Samochodowego PZM w Rzeszowie
Andrzej Makaran – Przewodniczący OKSS
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Załącznik nr 1
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