REGULAMIN RAMOWY
PUCHARU PODKARPACIA
W JEZDZIE NA REGULARNOŚC W
WYŚCIGACH GÓRSKICH
2018

Stan prawny na dzień 13 marca 2018.

Regulamin Ramowy Pucharu Podkarpacia

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1.

Nadzór nad przebiegiem Pucharu Podkarpacia sprawuje Główna
Komisja Sportu Samochodowego, poprzez Okręgowe Komisje Sportu
Samochodowego w Rzeszowie, która zastrzega sobie prawo do
interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą
upoważnioną do rozpatrywania oraz rozstrzygania wszelkich
rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu
i interpretacji niniejszego regulaminu oraz innych przepisów
w oparciu, o które rozgrywany jest Puchar Podkarpacia.

1.2.

Rundy Pucharu Podkarpacia organizowane są przez Automobilkluby
i Kluby zrzeszone w PZM 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.

1. DO
PUCHARU
PODKARPACIA
NASTĘPUJĄCE RUNDY:

ZOSTANĄ

ZALICZANE

RUNDA

TERMIN

MIEJSCE

ORGANIZATOR

1

16.06.2018

MAŁASTÓW

Automobilklub Biecki

2

17.06.2018

MAŁASTÓW

Automobilklub Biecki

3

15.09.2018

KORCZYNA

Automobilklub Małopolski

4

16.09.2018

KORCZYNA

Automobilklub Małopolski

2. OGÓLNE WARUNKI ORGANIZACYJNE
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.

2.2.

Organizator powinien wydać i szeroko
Pucharów – informator dla widzów, w
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2.1.

kolportować program
którym będą także

Regulamin Ramowy Pucharu Południa
zawarte zalecenia dotyczące właściwego zachowania się i zasady
bezpiecznego oglądania wyścigu
2.3.

Podział na klasy: T- Tradycyjna

/ S - Sportowa

H1 T/ H1 S

Samochody wyprodukowane do 31.12.1993 r

H2 T/ H2 S

Samochody wyprodukowane od 1994 . do 2000 r.

OPEN T/ OPEN S

Samochody wyprodukowane od 2000 r. do 2005 r.

2.4.

2.5.

Zobowiązuje się organizatorów do przestrzegania następującego
harmonogramu imprezy:
- na 21 dni przed Wyścigiem

- otwarcie listy zgłoszeń,

- 7 dni przed Wyścigiem

- zamknięcie listy zgłoszeń,

- 4 dni przed Wyścigiem

- publikacja listy zgłoszeń,

Ustala się maksymalną wartość wpisowego na rundy w wysokości:
Za jedną rundę

Za podwójną rundę

Uczestnik zrzeszony
w Klubie organizatora

100 zł

200 zł

Uczestnik zrzeszony w
klubach PZM

150 zł

300 zł

2.6.

Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Wyścigu
lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

2.7.

W każdej rundzie obowiązuje kolejność startu uczestników
w następującej kolejności H1T, H1S, H2T, H2S, OPEN T, OPEN S

2.8.

Organizator ma obowiązek dostarczyć na pierwsze posiedzenie ZSS
listę wszystkich sędziów obsługujących imprezę.

2.9.

Zgłoszenia do Wyścigu będą przyjmowane zgodnie z pkt. 7.1.
Regulaminu Ramowego.

2.10. Dokumenty do okazania podczas Odbioru Administracyjnego
- prawo jazdy kierowcy kategorii B
- ubezpieczenia OC i NNW
z

ważnymi

badaniami

- pisemna
zgoda
właściciela/współwłaścicieli
w
przypadku
korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy
- dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności
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samochodu
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- dowód rejestracyjny
technicznymi
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klubowej — dotyczy kierowcy zrzeszonego w Automobilklubie lub
Klubie.

3. KLASYFIKACJE W RUNDACH PUCHARU PODKARPACIA
3.1.

W rundach Pucharu Podkarpacia prowadzone będą następujące
klasyfikacje:
- Generalna
- W poszczególnych klasach
- Klubowa

3.2.

W rundzie przyznawane będą następujące puchary:
Klasyfikacja generalna
- za I, II i III miejsce w klasyfikacji generalnej rundy
Klasyfikacja w klasach
- przy sklasyfikowanych 3 kierowcach, za I miejsce;
- przy sklasyfikowanych od 4 do 5 kierowców, za I i II miejsce;
- przy sklasyfikowanych 6 i więcej kierowcach za I, II i III miejsce

4. KLASYFIKACJE ROCZNE
4.1.

W Pucharze Podkarpacia zostaną utworzone następujące klasyfikacje
roczne:
- Generalna
- W poszczególnych klasach
- Klubowa

4.2.

W klasyfikacji rocznej zostanie sklasyfikowany uczestnik, który
ukończył minimum 3 rundy.

4.3.

Uczestnikom do klasyfikacji rocznej, zaliczone zostaną punkty
z wszystkich rund Pucharu Podkarpacia.

4.4.

Punktacja we wszystkich klasach bez względu na frekwencje:

Miejsce
Liczba
punktów

2
12

3
10

4
8

5
6

6
5

7
4

8
3

9
2

10
1

- za pierwsze miejsce

- Mistrz Podkarpacia,

4

Bez względu na ilość sklasyfikowanych w sezonie uczestników
w klasyfikacji generalnej zostaną przyznane następujące tytułu:

- za drugie miejsce

- Wicemistrz Podkarpacia,
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4.5.

1
15

- za trzecie miejsce

- II Wicemistrz Podkarpacia.
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4.6.

4.7.

W zależności od ilości sklasyfikowanych uczestników przyznane
zostaną tytuły w klasach:
- przy minimum 3

- Mistrz Podkarpacia w klasie,

- przy minimum 5

-Wicemistrz Podkarpacia w klasie,

- przy minimum 7

- II Wicemistrz Podkarpacia w klasie.

W końcowej klasyfikacji klubowej uwzględnione zostaną kluby, które
zostały sklasyfikowane w minimum 3 rundach.

5. Przepisy końcowe
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Okręgowe Komisje Sportu Samochodowego przy zarządzie
Okręgowym PZM w Rzeszowie zastrzegają sobie prawo do
wydawania instrukcji dodatkowych i uzupełnień.
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