Komunikat
Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
nr 2/2015

1. RAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI
GKSS PZM podjęła decyzję o przeprowadzeniu przedsezonowego Badania Kontrolnego dla
zawodników startujących w RSMP 2015. Zasady w/w badania stanowią załącznik nr 6 do
regulaminu ramowego RSMP.

2. RAJDY OKRĘGOWE
2.1. W celu uporządkowania sytuacji związanej z tworzeniem cykli rajdów okręgowych
sięgających poza terytorium jednego okręgu, GKSS PZM zezwala na tworzenie mistrzostw
ponad okręgowych na terytorium maksymalnie trzech, sąsiadujących ze sobą okręgów.
2.2. GKSS PZM zwraca uwagę organizatorom rajdów okręgowych, że opublikowane
regulaminy ramowe RO i KJS dopuszczają organizację w ramach jednej imprezy (opartej
na dwóch regulaminach uzupełniających) jedynie rajdu okręgowego i Super KJS.
Włączenie w tą imprezę dodatkowo KJS jest niedopuszczalne.
2.3. GKSS PZM podjęła decyzję o zmianie nazwy klasy N4-31 na RO4-31 oraz
dopuszczeniu w niej samochodów spełniających zapisy art. 255 Zał. J do MKS.

3. ERRATA NR 2/2015
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr
2/2015 do opublikowanych regulaminów:
Sędziów Sportu Samochodowego,
dodając art. 1.1.
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski,
wprowadzającej zmiany w treści art. 17.3. Regulaminu Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski 2015, dodając art. 5. Załącznika nr 3 „Regulamin techniczny
samochodów klasy OPEN N” do Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski 2015 oraz dodając Załącznik nr 6 „Regulamin Przedsezonowego Badania
Kontrolnego” do Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015,
stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu;
Regulaminu Rajdów Okręgowych,
wprowadzającej zmiany w treści art. 4.1., 4.5., 4.6., 4.8., 5.5., 17.3., 17.4.
Regulaminu Rajdów Okręgowych 2015, w treści art. 1. Załącznika 1 „Regulamin
techniczny samochodów klasy N4-31 RO4-31” do Regulaminu Rajdów Okręgowych
2015 oraz wprowadzając Załącznik 5 do Regulaminu Rajdów Okręgowych 2015,
stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,
wprowadzającej zmiany w treści art. 2.6.8. Regulaminu Konkursowej Jazdy
Samochodem 2015 oraz w treści art. 2 Załącznika 3a do Regulaminu Konkursowej
Jazdy Samochodem 2015, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
Regulaminu Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych,
wprowadzającej zmiany w treści Załączników A, B, C, D, E, F do Regulaminu
Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2015, stanowiące załącznik do
niniejszego komunikatu.
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Regulaminu Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych,
wprowadzającej zmiany w treści Załączników A, B, C, D, oraz wprowadzając
Załączniki E i F do Regulaminu Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych
2015, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
Regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji rajdowej stopnia „RN”,
wprowadzającej zmiany w treści art. 3.4.2 Regulaminu uzyskiwania certyfikatu i
licencji rajdowej stopnia „RN” 2015, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
Regulaminu uzyskiwania certyfikatu i licencji wyścigowych stopnia „B,C”, „B,C
Junior” oraz „C Junior”
wprowadzającej zmiany w treści art. 3.4.2 Regulaminu uzyskiwania certyfikatu i
licencji wyścigowych stopnia „B,C”, „B,C Junior” oraz „C Junior” 2015, stanowiące
załącznik do niniejszego komunikatu.

Warszawa, 20 marca 2015
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Arkadiusz Sąsara
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Errata
nr 2/2015
z dnia 20.03.2015

1. REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
1. …
1.1. Każde zawody, które nie posiadają wizy PZM, gdyż:
- są organizowane przez klub niezrzeszony w PZM, lub
- są organizowane niezgodnie z postanowieniami MKS lub sportowych regulaminów
krajowych, będą uważane za zabronione. Udział w zabronionych zawodach sędziego z
licencją PZM będzie wiązał się z nałożeniem kary przez GKSS/OKSS do zawieszenia
licencji włącznie.
…

2. REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
…
17.3. Power Stage (ostatni OS rajdu) będzie dodatkowo punktowany w danej klasyfikacji
wg następujących zasad:
…
Zał. 3
Regulamin techniczny samochodów klasy OPEN N
…
5. Wyjątki
- W samochodach Subaru Impreza dopuszcza się stosowanie silnika o pojemności
skokowej większej niż 2000 cm3, jednak nie większej niż 2500 cm3. W takim przypadku
silnik musi być zgodny z Art.254 z wyjątkiem dowolnego intercoolera i miejsca jego
usytuowania pod warunkiem zamontowania intercoolera i przewodów powietrza
doładowanego w komorze silnika.
- W replikach samochodu Subaru Impreza WRC model S12B dopuszcza się stosowanie
zawieszenia „rurkowego” na wzór zawieszenia „KIT R4” dostosowanego wymiarami i
parametrami do tak zbudowanego nadwozia.
…
Zał. 6
Regulamin Przedsezonowego Badania Kontrolnego
Wprowadzenie:
W sezonie 2015 pilotażowo wprowadza się możliwość przeprowadzenia Przedsezonowego
Badania Kontrolnego, zwanego dalej PBK dla samochodów uczestniczących w RSMP.
Pozytywny wynik PBK po spełnieniu wymagań ujętych w niniejszym regulaminie pozwoli
na uczestnictwo w rundach RSMP bez konieczności udziału samochodu w BK 1 przed
poszczególnymi rundami w sezonie. Podczas PBK nie będzie przeprowadzone
plombowanie zespołów oraz ważenie samochodu. Plombowanie i ważenie samochodu
odbędzie się podczas rundy RSMP, w miejscu i czasie uzgodnionym z Delegatem
Technicznym. Samochód przedstawiony do PBK musi być kompletny oraz musi być
zarejestrowany na terytorium RP i posiadać KSS wydaną przez PZM.
Ważność PBK:
Pozytywny wynik PBK powoduje uzyskanie wizy, która pozwoli na udział w zawodach bez
konieczności przedstawiania samochodu do BK1 przed zawodami. Domyślnie wiza
przyznawana jest na cały sezon 2015, ale wiza ta może zostać unieważniona przez
Delegata Technicznego w następujących sytuacjach:
- utrata terminu ważności lub uszkodzenie jednego z elementów wyposażenia
bezpieczeństwa (klatka, fotel, mocowanie fotela, pasy, itp.),
3 / 19

- nie poinformowanie Delegata Technicznego w trakcie sezonu, o zmianie wyposażenia,
które zostało przedstawione i zadeklarowane na PBK,
- nie ukończenie rundy RSMP (wycofanie się z imprezy z powodu rezygnacji, awarii,
wypadku) i nie przedstawienie w czasie trwania danej rundy samochodu do oględzin
sędziemu technicznemu wyznaczonemu przez Delegata Technicznego,
- brak przedstawienia Karty Wyposażenia Osobistego (zał. 1) Delegatowi Technicznemu
przed startem do rundy RSMP,
- uszkodzenie oznakowania informującego o pozytywnym wyniku PBK,
- decyzja Delegata Technicznego spowodowana innymi czynnikami.
Procedura PBK:
PBK odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2015 na terenie hali lodowiska OSiR, Świdnica,
ul. Śląska – bezpośrednio przed 43 Rajdem Świdnickim-Krause. Harmonogram PBK będzie
opublikowany w dniu 17 kwietnia 2015 na stronie www.rajdkrause.pl. Udział w PBK
wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola w zgłoszeniu do Rajdu Świdnickiego oraz
wniesienia dodatkowej opłaty na konto organizatora rajdu w wysokości 300 zł od
przedstawionego samochodu.

3. REGULAMIN RAJDÓW OKRĘGOWYCH
…
4.1. … Regulamin techniczny samochodów klasy N4-31 RO4-31 i klasy OPEN RO stanowią
odpowiednio zał. nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
…
4.5. Dopuszcza się używanie tylko opon handlowych, posiadających znak homologacji E
(nie dotyczy klas „GOŚĆ”, „R” i N4-31 „RO4-31”).
4.6. Podział na klasy:
…
- N4-31 RO4-31 powyżej 2000 cm3 (max. śred. wew. wlotu powietrza do sprężarki = 31
mm), zał. nr 1
…
W klasie K4 dopuszcza się udział samochodów BMW E30 zgodnych z regulaminem
technicznym (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu ramowego). Sklasyfikowanie
samochodem klasy R, OPEN RO lub N4-31 RO4-31 upoważnia do ubiegania się o licencję
„R”…
…
4.8. W samochodach klasy K1, K2, K3, K4 dopuszcza się odstępstwo techniczne
polegającego na zmianie rozwiązania konstrukcji hydraulicznego hamulca ręcznego oraz
korektora hamowania kół tylnych. Zespoły te mogą być inne niż w homologacji ale muszą
być dopuszczane do handlu. Na każdorazowe odstępstwo w konstrukcji układu
hydraulicznego hamulca ręcznego oraz korektora hamowania kół tylnych musi być
wyrażona zgoda Zespołu Technicznego GKSS.
…
5.5. … Numery startowe dla zawodników klas R, OPEN RO i N4-31 RO4-31 zostaną
przydzielone indywidualnie przez organizatora.
…
17.3. Zawodnicy klasy GOŚĆ, R, OPEN RO i N4-31 RO4-31 klasyfikowani są wyłącznie w
swojej klasie.
17.4. … Zespół stanowią wszyscy kierowcy z danego klubu z wyłączeniem zgłoszonych do
klasy GOŚĆ, R, OPEN RO i N4-31 RO4-31…
Zał. 1
Regulamin techniczny samochodów klasy N4-31 RO4-31
1. Samochody klasy N4-31 RO4-31 muszą odpowiadać homologacji FIA i przepisom art.
254 lub 255 Zał. J za wyjątkiem niżej wymienionych punktów:
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…
Zał. 5
Regulamin techniczny samochodów BMW E30 dopuszczonych do startu w klasie K4
1. Ustalenia ogólne
Do startu w klasie K4 będą dopuszczone samochody BMW E30 o numerach homologacji
FIA: A/N 54 01 oraz FIA: A 51 37.
2. Wyposażenie bezpieczeństwa
Wyposażenie bezpieczeństwa musi być zgodne z art. 12 regulaminu RO.
3. Inne postanowienia
3.1. Skrzynia biegów
Dodatkowo dopuszczone będą skrzynie z modelu BMW E36 (316–320) o przełożeniach: 14.23; 2-2.52; 3-1.67; 4-1.22; 5-1.00; R-4.04 oraz skrzynia biegów z modelu BMW E36
(328) o przełożeniach: 1-4.21; 2-2.49; 3-1.66; 4-1.24; 5-1.00; R-3.85.
3.2. Przełożenie główne
Dodatkowo dopuszcza się przełożenie główne 5.44 : 1.
3.3. Przekładnia kierownicza
Dopuszcza się przekładnię kierowniczą z dowolnego modelu BMW ze wspomaganiem lub
bez.
3.4. Hamulec ręczny
Dopuszcza się dowolną dźwignię hamulca ręcznego oraz jej położenie (pionowo lub
poziomo). Sterowanie hamulca ręcznego musi być realizowane za pomocą linek.
3.5. Hamulce tylne
Dopuszcza się stosowanie tarcz hamulcowych typu tarczo-bębny, pochodzące z modelu
BMW E30.
3.6. Kolektor wydechowy
Dopuszcza się stosowanie kolektora wydechowego o dowolnym kształcie i materiale
wykonania.

4. REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM
…
2.6.8. W Super KJS dopuszczone są samochody o pojemności nominalnej silnika do 2000
cm3. Dopuszcza się również samochody o pojemności przeliczeniowej silnika powyżej
2000 cm3, zgodnych z załącznikiem nr 1 do regulaminu ramowego RO. Samochody z
instalacją LPG i CNG nie są dopuszczone do startu w Super KJS.
…
Zał. 3a
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO ORAZ POJAZDÓW W SUPER KJS
…
2. Pasy bezpieczeństwa minimum 4-punktowe, posiadające homologację FIA (aktualną
lub utraconą) lub E, o szerokości pasa ramieniowego min 3 cale (stanowczo zalecane z
listy tech. FIA nr 24). Montaż pasów zgodny z art. 253-6.2 Zał. J.
…

REGULAMIN RAMOWY RALLYCROSS ORAZ PUCHARU POLSKI JUNIOR
BUGGY
REGULAMIN TECHNICZNY KLASY NATIONAL N-1150 - PPJB
1. Wytyczne techniczne dotyczące samochodów startujących w Klasie National N1150 przy PPJB
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1.1. Są to samochody Fiat CC i SC we wszystkich wersjach nadwoziowych − Zgodnie z
art.279 zał. J. Pkt 1.1 TouringCars Art.2
− Niedozwolone są przepisy Art. 4.
− Obowiązują wymogi grupy N zał. J, homologacje FIA N/A 5529, N/A 5593 z
następującymi wyjątkami.
1.2. Masa
1.2.1. Masa minimalna wynosi 800 kg – z kierowcą i jego wyposażeniem. Balast zgodnie z
art. 252.2.2. Załącznika J FIA (dozwolone pierwsze zdanie).
1.2.2. Balast. Dozwolone jest zwiększenie masy samochodu jednym lub kilkoma
balastami, pod warunkiem, że posłużą do tego celu jednolite, solidne bloki
przymocowane przy użyciu narzędzi tak, by było możliwe założenie plomb, były
umieszczone na podłodze kabiny w miejscu widocznym i zaplombowane przez sędziów
technicznych.
1.3. Koła i ogumienie
Tarcze kół – aluminiowe lub stalowe śr. 13” i max. szerokości 5,5”
Dopuszcza się stosowanie płytek dystansowych, pod warunkiem nie przekroczenia
homologowanego wymiaru rozstawu kół.
Opony produkcji krajowej - max 155x13”.
Opony drogowe posiadając homologację „E” o maksymalnej szerokości 155.
Opony mogą być bieżnikowane.
Dozwolone są opony bieżnikowane.
1.4. Amortyzatory
Dowolne (za wyjątkiem regulowanych zewnętrznie).
1.5. Silnik
− dopuszcza się silniki SPI oraz MPI o pojemności skokowej 1108
Kontroli podlegają w szczególności następujące parametry silnika:
− homologowane otwory w głowicy, kadłubie silnika i kolektorze wydechowym
− pojemność skokowa - max 1108,3 cm3
− średnica cylindra - max 70,03 mm
− skok tłoka - max 72,05 mm
− pojemność komory spalania w głowicy - min 23,41 cm3
− grubość uszczelki głowicy po demontażu - min1,65 mm
− wystawanie denka tłoka w stosunku do płaszczyzny bloku silnika w zz max 0,1 mm
− średnica grzybka zaworu ssącego - max 31,50 mm
− średnica grzybka zaworu wydechowego - max 27,50 mm
− średnica gniazda zaworu ssącego - max 28,50 mm
− średnica gniazda zaworu wydechowego - max 25,50 mm
− masa koła zamachowego - min 6500 g
− średnica gardzieli urządzenia wtrysku dla silnika SPI - 30,00 mm + 0,25
− średnica gardzieli urządzenia wtrysku dla silnika MPI -36.00 mm + 0,25
− wymiary A i B wałka rozrządu silnika SPI muszą być zachowane (zarys krzywki dowolny,
Art. 325 karty hom.)
− wymiary A i B wałka rozrządu silnika MPI odpowiednio 29,6 +o,1/ - 0,5 i 37,6 +
0,1/-0,5
− układ wydechowy od wylotu z kolektora wydechowego dowolny, maksymalna
zewnętrzna średnica rury wydechowej 54 mm, obowiązkowy katalizator. Lokalizacja
katalizatora jest dowolna.
Przygotowany zgodnie z przepisami gr N (załącznik J Art. 254), oraz zgodnie z
homologacją N-5529, N-5593, N-5595.
1.6. Zbiornik paliwa, oleju i płynu chłodzącego
Musi być oryginalny.
1.7. Napęd
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Skrzynia biegów seryjna, mechanizm różnicowy seryjny. Dopuszcza się wszystkie typy
skrzyń biegów montowanych seryjnie/fabrycznie w samochodach CC i SC [przełożenia
główne: 3,562 (57x16), 3,867 (58x15), 4,071 (57x14)], przeguby łączące półosie z
mechanizmem różnicowym dowolne. Podpory silnika i skrzyni biegów są dowolne lecz ich
ilość musi być zgodna z homologacją.
Przełożeni V biegu nie podlega kontroli.
1.8. Zderzaki
Dopuszcza się stosowanie zamiennie zderzaków
produkcyjnych w ramach typu samochodu – CC lub SC.

z

innych

dostępnych

wersji

1.9. Zezwala się na stosowanie osłony pod silnikowej.
1.10. Generator prądu – jest obowiązkowy, lecz nie podlega kontroli sprawności i
kompletności.
1.11. Katalizator
Dopuszcza się użycia
homologację „E”

katalizatorów

handlowych

(zamienników)

posiadających

1.12. Koło zapasowe jest zabronione
1.13. Tylne światła
1.13.1. Pojazd musi być wyposażony w 2 światła stop o minimalnej powierzchni każdego
60 cm2 i żarówkach 21 W, działające za każdym razem, gdy uruchamiane są hamulce.
Muszą być umieszczone pomiędzy 1000 mm i 1500 mm nad podłożem i muszą być
widoczne z tyłu (dla kierowcy znajdującego się w samochodzie z tyłu).
1.13.2. Pojazd musi być wyposażony w światło czerwone pozycyjne o minimalnej
powierzchni 60 cm2 i żarówce 21 W, umieszczone centralnie w osi pojazdu i musi być
widoczne z tyłu (dla kierowcy znajdującego się w samochodzie z tyłu). Światło
pozycyjne musi się świecić podczas pracy silnika pojazdu
1.14. Szyba przednia i szyby:
1.14.1. Szyba przednia musi być wykonane ze szkła laminowanego lub poliwęglanów, zaś
szyby boczne i tylne ze szkła bezpiecznego lub plastiku. Jeśli są z plastiku, ich grubość
nie może być mniejsza niż 5 mm. Nie będą dopuszczone do startu samochody z szybami
przednimi ze szkła laminowanego uszkodzonymi w sposób ograniczający widoczność lub
grożącymi dalszymi uszkodzeniami w czasie zawodów. Nie dopuszcza się nalepek i
warstw natryśniętych, z wyjątkiem takich, które są dopuszczone przez MKS, rozdział 17,
art. 211. Syntetyczne szyby przednie nie mogą być przyciemniane (kolorowane). Szyby
przednie ze szkła przyciemnianego jak również szyby przednie chroniące przed wysoką
temperaturą dozwolone są wyłącznie, jeżeli stanowią oryginalne wyposażenie
samochodu.
1.14.2. Dozwolone jest zamontowanie dodatkowego (lub o zwiększonej pojemności)
zbiornika na płyn do spryskiwaczy szyb. Zbiornik ten może służyć wyłącznie na płyn do
spryskiwania szyb i może być umieszczony a kabinie samochodu.
1.15. Ucho holownicze
Każdy samochód musi być wyposażony w przednie i tylne ucho holownicze. Koncepcja
ucha jest dowolna, ale musi ono wytrzymać minimalną siłę pociągową 5000 N. Ucho musi
być łatwo dostępne i pomalowane w jaskrawym kolorze żółtym, czerwonym lub
pomarańczowym. Nie może wystawać poza rzut poziomy samochodu z góry.
1.16. Kolumna kierownicza
Urządzenia przeciw kradzieżowe muszą być usunięte.
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1.17. Osłona chłodnicy
Dozwolone jest stosowanie osłony przeciw błotnej chłodnicy, znajdującej
bezpośrednio przed nią na zderzaku.

się

Osłona może spełniać wyłącznie funkcje ochrony przed błotem, nie może być
konstrukcją wzmacniającą w jakikolwiek sposób zderzak.
2. Bezpieczeństwo
2.1. Klatka
Zgodna z art.253-8.
2.2. Pasy Bezpieczeństwa
Zgodne z art. 253-6. Dopuszcza się stosowanie pasów bezpieczeństwa z przekroczoną
datą ważności do użycia (Not Valid) o 7 lat.
2.3. Fotele
Zgodne z art. 253-16. Dopuszcza się stosowanie foteli (norma 8855/1999) przez okres 10
lat od daty produkcji bez dodatkowego przeglądu producenta.
2.4. Gaśnice i systemy gaśnicze
Obowiązkowe jest stosowanie gaśnicy ręcznej o min. masie 2 kg środka gaśniczego (wg
zał. J). Zaleca się stosowanie homologowanych systemów gaśniczych
2.5. Wyposażenie bezpieczeństwa osobistego
Zgodne z wymogami rozdziału III zał. L z następującymi wyjątkami:
- system FHR jest zalecany,
- kombinezon – dopuszczone jest używanie kombinezonów z utraconą homologacją FIA
Standard 1986,
- bielizna(długa) : koszulka, skarpety, balaklawa, skarpety – obowiązkowe, kalesony stanowczo zalecane , dopuszczone jest również używanie ww. wyposażenia osobistego z
utraconą normą ISO 6940,
- buty i rękawice – obowiązkowe, dopuszczone jest również używanie ww. wyposażenia
osobistego z utraconą normą ISO 6940;
2.6 Wnętrze
Wykończenie wnętrza jest dowolne. Nie mogą występować ostre krawędzie.
Dozwolone jest przeniesienie lewarka zmiany biegów względem oryginalnej lokalizacji,
ale sterowanie musi odbywać się za pośrednictwem oryginalnych linek.
2.7 Uzupełnienie art. 252-1.5. zał. J.
W zawodach rozgrywanych na terenie RP zezwala się na naprawę uszkodzonych gwintów
przez zmianę średnicy śruby lub „szpilki”, zaspawywanie, wstawianie w korpus tulei
redukcyjnych z dowolnego materiału.
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Zał. D – Wzór formularza zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym
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Zał. E – Wzór karty odbioru administracyjnego
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Zał. F – Wzór karty badania kontrolnego 1
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REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH
Zał. A - Wzór formularza zgłoszenia
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REGULAMIN UZYSKIWANIA CERTYFIKATU I LICENCJI RAJDOWEJ STOPNIA
„RN”
3.4.2. Komisja egzaminacyjna odpowiada za weryfikację czy zdający egzamin wypełnił
wszystkie warunki zawarte w art. 3.1, 3.2, 3.3. Zaleca się aby uczestnik egzaminu
przedstawił komisji egzaminacyjnej zawarte w art. 3.1 zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy, wydane przez lekarza
posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia
psychologicznego, wydanego przez uprawnionego lekarza psychologa, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w celu weryfikacji przez komisję
egzaminacyjną poprawności wydanego zaświadczenia oraz orzeczenia.

REGULAMIN UZYSKIWANIA CERTYFIKATU I LICENCJI WYŚCIGOWYCH
STOPNIA „B,C”, „B,C Junior” oraz „C Junior”
3.4.2. Komisja egzaminacyjna odpowiada za weryfikację czy zdający egzamin wypełnił
wszystkie warunki zawarte w art. 3.1, 3.2, 3.3. Zaleca się aby uczestnik egzaminu na
przedstawił komisji egzaminacyjnej zawarte w art. 3.1 zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy, wydane przez lekarza
posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia
psychologicznego, wydanego przez uprawnionego lekarza psychologa, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w celu weryfikacji przez komisję
egzaminacyjną poprawności wydanego zaświadczenia oraz orzeczenia.

19 / 19

