
 

 

Oświadczenie 

Zarząd Automobilklubu Bieckiego w dniu 23.06.2012 roku podjął decyzję w 

sprawie Magurskiego Super OeS-u który ma się odbyć 

w dniu 8 lipca 2012 roku. 

 

Po konsultacji z przedstawicielem Głównej Komisji Sportów Samochodowych 
PZM w Warszawie, oświadcza że w dniu dzisiejszym wysłał pismo do Okręgowej 
Komisji Sportów Samochodowych w Rzeszowie o stwierdzenie i wydanie opinii czy 
przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie maja prawo ingerować w 
zapisy regulaminów PZM, chodzi tutaj o wymuszenie na organizatorze zapisu 
„Obowiązkowe zastosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z 
załącznikiem „J”.   

Jest wyraźny zapis w regulaminie ramowym jak również w regulaminie 
uzupełniającym: „ZALECANE STOSOWANIE KLATEK BEZPIECZENSTWA 
ZGODNYCH Z ZAŁACZNIKIEJ „J””.  
Tak że policja nie ma żadnego prawa tego robić tym bardziej że nie wynika to z,  
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozdział 5, odział 5, 
art.65. 
 

Jednocześnie Zarząd Automobilklubu Bieckiego zwraca się z pytaniem do 
policji dlaczego po odwołaniu Classicauto Rajd Magurski zostały wydane zgody na 
zorganizowanie Rajdu Zamkowego w Dębnie organizowany przez Auto Moto Klub 
Tarnów, jak również IV SJS MaxiOes3 w Łapanowie organizowany przez  Automobilklub 

Śląski Koło Środowiskowe  w Krakowie. 
 

W obu przypadkach w regulaminie uzupełniających nie było zapisu „Obowiązkowe 
stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”.  
 

W związku z tym,  regulamin uzupełniający Magurski Super Oes zostanie 

opublikowany zgodnie z obowiązującym regulaminem PZM tj. 

 zapis w pkt. 13.1  „Zalecane jest stosowanie w pojazdach klatek 

bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”. 

Po tej decyzji jaką zarząd podjął możemy się spodziewać że Powiatowa 

Komenda Policji w Gorlicach lub Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie 

wyda negatywna decyzję na zorganizowanie Magurskiego Super OeS-u,  

lub znajdzie jakąś inna przyczynę żeby nie wydać zgody na zorganizowanie  

w/w imprezy 

Jeśli decyzja będzie negatywna oświadczamy, że będziemy odwoływać się do 

Komendanta Głównego Policji w Warszawie. 



Jeśli Magurski Super OeS się nie odbędzie to nie będzie to wina Automobilklubu 

Bieckiego tylko osób, które nie chcą takich imprez na tym terenie, nie chcemy w tym 

miejscu wymieniać z imienia i nazwiska osoby ani wskazywać palcami o kogo chodzi. 

 

 

Mamy jednak nadzieję że wszyscy nas rozumieją i popierają w naszych 

działaniach. Z dniem dzisiejszym tj. 24.05.2012 przyjmujemy zgłoszenia zgodnie z 

regulaminem ramowym pkt. 

 
 7.1. Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu 

Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia 
samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające 
ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP 
i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz Załącznik nr 2. 

  
oraz regulaminem uzupełniającym pkt. 
 
 13.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z 

załącznikiem „J”  

 

Zapraszamy do zgłaszania się i udziału w naszej imprezie. 

 

   W imieniu organizatorów i zarządu 

 

    Prezes 

        Automobilklubu Bieckiego 

Marek Sitek 
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