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USTALENIA OGÓLNE
1.1. Amatorskie Samochodowe Wyścigi Górskie (zwane dalej ASWG) jako otwarta impreza popularna
przeznaczona jest przede wszystkim dla uczestników/kierowców, którzy nie posiadają licencji
zawodnika/kierowcy.
Podstawowym założeniem organizowania imprez ASWG jest umożliwienie uczestnikom:
- odbycia jazd samochodem, na zamkniętym i zabezpieczonym torze okazjonalnym,
- podniesienia umiejętności prowadzenia samochodu,
- porównania swoich umiejętności z innymi uczestnikami,
- zapoznania się i podnoszenia wiedzy związanej z przepisami i warunkami jakie obowiązują w zawodach
rozgrywanych w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (GSMP).
W/w założenia będą realizowane dla grup uczestników opisanych w pkt 3.
ASWG są własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM).
1.2. Organizatorem ASWG może być Automobilklub/Klub sfederowany w PZM posiadający aktualną
Licencję wydaną przez PZM uprawniającą do organizacji zawodów i imprez w sportach samochodowych.
1.3. Nadzór nad przebiegiem ASWG sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (zwana dalej
GKSS), poprzez Okręgowe Komisje Sportu Samochodowego zwane dalej OKSS. GKSS zastrzega sobie
prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
1.4. ASWG rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy:
- Międzynarodowy Kodeks Sportowy (MKS) FIA wraz z załącznikami,
Przepisy
Ogólne
Obowiązujące
w
Międzynarodowych
Wyścigach
Górskich
FIA,
(w zakresie organizacji),
Ramowy
Regulamin
Górskich
Samochodowych
Mistrzostw
Polski,
(w
zakresie
organizacji),
- Regulamin warunków bezpieczeństwa i procedury homologacyjnej okazjonalnych tras
samochodowych wyścigów górskich – ZTiT PZM;
- Regulamin Ochrony Środowiska PZM,
- niniejszy Regulamin ASWG wraz z załącznikami, uznany za obowiązujący we wszystkich
imprezach ASWG wraz z zatwierdzonym Regulaminem Uzupełniającym imprezy przez
podległe OKSS ZO PZM,
- Przepisy Prawa Ruchu Drogowego.
1.5. ASWG to impreza samochodowa rozgrywana na zamkniętej trasie, która prowadzi pod górę, linia
mety musi znajdować się powyżej linii startu. Wyłączenie trasy z ruchu drogowego odbywa się w oparciu
o art. 65 – (wykorzystanie dróg w sposób szczególny) Prawa Ruchu Drogowego.
1.6. Imprezy ASWG mogą być organizowane oddzielnie dla Kierowców kategorii IR oraz kategorii IIS i IIIW
lub
łącznie
z
zachowaniem
poniższych
wymagań:
a) Organizatorom GSMP za wyjątkiem zawodów wpisanych do kalendarzy międzynarodowych zezwala się
na organizację imprezy ASWG w przeddzień zawodów z kalendarza GSMP (tj. w dniu OA i BK1),
wykorzystując w pełni całą infrastrukturę okazjonalnego toru,
b) dopuszcza się możliwość organizowania oddzielnej imprezy dla Kierowców kategorii IR również przy
rundach GSMP, z wyłączeniem zawodów zgłoszonych do kalendarza międzynarodowego,
c) w przypadku organizacji imprezy dla Kierowców kategorii IR na dowolnym stworzonym okazjonalnym
torze, we fragmencie drogi publicznej przy zachowaniu wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa, bez
wymogu
uzyskania
licencji
trasy.
d) w przypadku organizacji imprezy dla Kategorii IIS i IIIW osobno lub łącznie z Kategorią IR, okazjonalny
tor
musi
posiadać
stosowną
ważną
licencje
trasy
wydaną
przez
ZG
PZM.
1.7. Przystępując do imprezy, Kierowcy zobowiązują się do przestrzegania niniejszych przepisów
i odrzucają wszelkie odwoływanie się do sędziów lub arbitrów nieuwzględnionych w Międzynarodowym
Kodeksie Sportowym FIA.
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2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRASY I PRZEBIEGU IMPREZY
2.1. Podczas podjazdów zapoznawczych, treningowych lub klasyfikacyjnych w samochodzie może
znajdować się tylko Kierowca. Każdy samochód startuje indywidualnie a Kierowcy rywalizują ze sobą
uzyskanymi czasami przejazdu.
2.2. Trasa musi odpowiadać następującym warunkom:
- długość trasy (jednego podjazdu) dla Kategorii IR nie może przekraczać 3 km, a dla Kategorii IIS i IIIW
lub łącznie dla tych kategorii posiadających obowiązkowo ważną licencję trasy, nie może przekraczać 5
km.,
- dla kategorii IIS zaleca się, aby organizator przewidział „dodatkowe szykany” (wygrodzenia) w celu
redukcji prędkości i podniesienia bezpieczeństwa Kierowców,
- w przypadku osiągania przez uczestników zbyt dużych prędkości, pogorszenia warunków
atmosferycznych w dniu imprezy (deszcz, śliska nawierzchnia) lub niebezpiecznych sytuacji. Dyrektor
musi wydać stosowny komunikat informujący uczestników przed kolejnym podjazdem. Na odprawie
z Kierowcami Dyrektor omówi procedurę ewentualnego zastosowania „dodatkowych szykan”.
- suma klasyfikacyjna długość podjazdów trasy w imprezie powinna wynosić minimum 4 km (np. 2 x 2 km
lub 3 x 1,5 km itp.),
- szerokość trasy powinna minimum 5 m; zwężenia do minimalnej szerokości 4 m są dopuszczalne dla
odcinków o ograniczonej długości pod warunkiem, że widoczność na każdym z tych odcinków odpowiada
drodze hamowania, a suma ich długości nie przekracza 10% całkowitej długości trasy.
2.3. Odbioru trasy musi dokonać Zespół Sędziów Sportowych (zwany dalej ZSS), pod względem
sportowym i infrastruktury bezpieczeństwa trasy, najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem imprezy.
Podstawą odbioru będzie. Plan Bezpieczeństwa imprezy zatwierdzony uprzednio przez OKSS. W Planie
Bezpieczeństwa muszą być uwzględnione i zachowane warunki określone w aktualnym zał. H do MKS
dotyczące wyścigów górskich. ZSS ma obowiązek sporządzić protokół stwierdzający zgodność stanu
faktycznego z w/w dokumentami, jako warunek odbycia się imprezy.
2.4. Organizator w sposób widoczny oraz jednoznaczny oznaczy strefy dla widzów przy trasie imprezy.
Zalecane jest kolportowanie wśród publiczności materiałów zawierających zasady właściwego
zachowania się, zasady bezpiecznego oglądania imprezy oraz program imprezy.
2.5. Każdy wypadek Kierowcy musi być odnotowany przez Lekarza Imprezy. Lekarz Imprezy musi
sporządzić notatkę i przekazać ją do dyrektora imprezy, a ten do ZSS.
2.6 W każdym wypadku w którym występować będą poszkodowane osoby, organizator ma obowiązek
współpracy z policją, pogotowiem ratunkowym oraz oddziałem SOR najbliższego szpitala. Na każdą
taką okoliczność dyrektor imprezy ma obowiązek sporządzić stosowną szczegółową notatkę.
3. DOPUSZCZENI KIEROWCY – WYMAGANIA, PODZIAŁ NA GRUPY
3.1. Każdy Kierowca ASWG musi posiadać:
- ważne uprawnienia do kierowania pojazdem co najmniej kategorii B,
- ważny dowód rejestracyjny samochodu zgłoszonego do imprezy z aktualnym badaniem
technicznym,
- ubezpieczenie OC samochodu zgłoszonego do imprezy, ( zalecane AC lub w tym od ryzyka w sporcie
samochodowym).
- w przypadku udziału nie swoim samochodem „Umowę użyczenia”.
3.2. Kierowcy dopuszczeni do ASWG zostaną podzieleni na niżej wymienione grupy:
3.2.1. GRUPA R (Regularność):
- przewidziana jest dla Kierowców nieposiadających licencji,
- uprawniona jest do udziału w ASWG w kategorii I (pkt 4).
3.2.2.a. GRUPA S (samochody seryjne):
- przewidziana jest dla uczestników nieposiadających licencji. - uprawniona jest do udziału w ASWG
w kategorii IIS (pkt 4).
3.2.2.b. GRUPA S (samochody seryjne,) - GOŚĆ:
- uprawniona do udziału w ASWG tylko w Kategorii IIS,
- dla zawodników/kierowców posiadających ważną lub nieważną licencję stopnia R, RN, BC.
3.2.3.a. GRUPA W (Wyścigowa):
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- uprawniona jest do udziału w ASWG w kategorii IIIW (pkt 4).
3.2.3.b. GRUPA W (Wyścigowa) - GOŚĆ:
- uprawniona do udziału w ASWG tylko w Kategorii IIIW,
- dla zawodników/kierowców posiadających ważną lub nieważną licencję stopnia R, RN, BC.
Dla Grupy GOŚĆ obowiązują wszystkie zasady i przepisy wymagane w danym
w Regulaminie Ramowym GSMP.

sezonie,

4. KATEGORIE ASWG
4.1. Kategoria I R (Regularność):
- jazda na regularność tj. uzyskanie tzw. czasu idealnego. W ramach tej kategorii uczestnicy będą mieli
obowiązek pokonania trasy w czasie najbardziej zbliżonym do czasu podanego przez organizatora,
- Podczas przejazdów trasy wyścigu zabronione jest pod rygorem dyskwalifikacji: – zatrzymywanie się
w celu skorygowania (wydłużenia) czasu przejazdu (zmniejszenia średniej prędkości), – jazda
z niebezpiecznie wysoką prędkością co spowoduje znaczne skrócenie czasu przejazdu podanego przez
organizatora. Po obliczeniu średnia prędkość nie może być wyższa o więcej niż 20 km/h od podanej
prędkości idealnej (organizator może podać niższy limit przekroczenia prędkości co uzależnione będzie
od charakterystyki trasy i jej poziomu zabezpieczenia).
- do udziału dopuszczone zostaną samochody, które spełniają wymagania określone w Regulaminie
Technicznym ASWG,
4.2. Kategoria IIS (samochody seryjne):
- przejazd trasy w celu uzyskania najkrótszego czasu przejazdu,
- do udziału w tej kategorii dopuszczone zostaną samochody, które spełniają wymagania
określone w Regulaminie Technicznym ASWG dla kategorii IIS.
4.3. Kategoria III W (Wyścigowa):
- przejazd trasy w celu uzyskania najkrótszego czasu przejazdu,
- do udziału w tej kategorii dopuszczone zostaną samochody, które spełniają wymagania określone
w Regulaminie Technicznym ASWG dla kategorii IIIW.
5. DOPUSZCZONE SAMOCHODY / WYMAGANIA TECHNICZNE i BEZPIECZEŃSTWA
5.1. Do udziału w ASWG dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o Ruchu
Drogowym”, ze sztywnym zamkniętym dachem posiadające ważne dokumenty uprawniające do
poruszania się po drogach publicznych RP lub UE.
5.2. Dopuszczone samochody oraz uczestnicy muszą posiadać minimalne wyposażenie bezpieczeństwa
zgodnie z Regulaminem Technicznym – Załącznik nr 1, pkt 2.
5.3. Samochody muszą spełniać wymagania techniczne niniejszego regulaminu oraz Regulaminu
Technicznego – Załącznik nr 1, pkt. 3.
6. PODZIAŁ NA KLASY.
6.1. Podział na klasy dla kategorii IR .
a/ Wg nominalnej pojemności skokowej silnika:
R1 - do 903 cm3
R2 - od 903 do 1600 cm3
R3 - powyżej 1600 cm3
b/ Organizator może wprowadzić podział na klasy wg innych kryteriów np. samochody markowe,
samochody historyczne/zabytkowe, elektryczne np. dla uczestników w przedziałach wiekowych lub
uczestniczek płci żeńskiej.
6.2. Podział na klasy dla kategorii IIS.
6.2.1. Wg nominalnej pojemności skokowej silnika:
S1 - do 903 cm3
S2 - od 903 do 1400 cm3
S3 - od 1400 do 1600 cm3
S4 - od 1600 do 2000 cm3
6.2.2. Dodatkowo:
KM klasa markowa - dla samochodów o tej samej pojemności silnika. Klasę markową stanowi minimum 5
samochodów, które nie mogą być klasyfikowane w innej klasie pojemnościowej, (obowiązuje zasada
jeden samochód klasyfikowany tylko w jednej klasie).
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KG klasa tylko dla kierowców Grupy GOŚĆ - bez podziału na pojemność skokową silnika - samochód
zgodny z regulaminem technicznym kat. IIS.
6.3. Podział na klasy dla kategorii IIIW.
W1 - do 800 cm3
W2 - od 800 do 1150 cm3
W3 - od 1150 do 1300 cm3
W4 - od 1300 do 1600 cm3
W5 - od 1600 do 2000 cm3
6.3.1 Wg nominalnej pojemności skokowej silnika.
6.3.2. Dodatkowo
KM klasa markowa - dla samochodów o tej samej pojemności silnika. Klasę markową stanowi minimum 5
samochodów, które nie mogą być klasyfikowane w innej klasie pojemnościowej, (obowiązuje zasada
jeden samochód klasyfikowany tylko w jednej klasie).
KG klasa tylko dla kierowców Grupy GOŚĆ - bez podziału na pojemność skokową silnika - samochód
zgodny z regulaminem technicznym kat. IIIW.
Dla klas W1, W2, W3, W4 i W5 dopuszczone są samochody historyczne, oraz samochody współczesne
o innych lecz równoważnych pojemnościach (patrz tabela reg. techniczny pkt. 3.2.1).
6.4 Dla kategorii IIS i IIIW
Pojemność silników innych niż wolnossące wg poniższych współczynników przeliczeniowych lub
korekcyjnych:
- dla samochodów z silnikami benzynowymi o pojemności skokowej do 1400 cm3 wyposażonymi w układ
doładowania, zostanie zastosowany współczynnik przeliczeniowy pojemności skokowej x 1,4.
- dla samochodów z silnikami „wysokoprężnymi” wyposażonymi w układ doładowania obowiązuje
nominalna pojemność skokowa,
-dla samochodów wyposażonych w silnik pracujący w systemie WANKLA zostanie zastosowany
współczynnik przeliczeniowy pojemności skokowej x 1,5,
7. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZY I INNE DOKUMENTY OFICJALNE
7.1. Wszyscy organizatorzy imprez ASWG zobowiązani są do opracowania Regulaminu Uzupełniającego
zawodów, (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 – Regulaminu Ramowego GSMP)
przystosowując go do zapisów niniejszego Regulaminu organizowanej imprezy.
7.2. Regulamin Uzupełniający musi zawierać minimum wszystkie informacje nakazane
w art. 3,5 MKS oraz wszystkie szczególne warunki i postanowienia organizatora dotyczące imprezy.
Regulamin Uzupełniający musi być zatwierdzony (poprzez nadanie wizy) przez OKSS PZM, na którego
terenie będzie się odbywała impreza.
7.3. Zatwierdzenie Regulaminu Uzupełniającego imprezy musi nastąpić co najmniej na 45 dni
(w przypadku organizacji imprezy na drodze publicznej), a 20 dni (na drodze nie będącej publiczną),
przed datą rozpoczęcia imprezy. Regulamin Uzupełniający w przypadku organizacji imprezy na drodze
publicznej musi zostać opublikowany na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy na stronie internetowej
organizatora, a w przypadku organizacji imprezy na drodze nie będącej drogą publiczną niezwłocznie po
nadaniu wizy.
7.4. Regulamin Uzupełniający musi być datowany i podpisany w imieniu Komitetu Organizacyjnego przez
Dyrektora imprezy, a także posiadać wpisany numer wizy nadanej przez Biuro ZO PZM.
7.5. Wszystkie komunikaty wchodzące w życie przed imprezą a dotyczące zmian zapisów zatwierdzonego
Regulaminu Uzupełniającego, podlegają zatwierdzeniu przez OKSS, który nadał wizę Regulaminowi
Uzupełniającemu.
7.6. Dokumentami oficjalnymi imprezy są:
- ważna Licencja trasy w przypadku organizacji imprezy kategorii IIS i IIIW - zgoda
administratora drogi (w przypadku organizacji imprezy na drodze publicznej w formie
decyzji – art. 65 Prawo o Ruchu Drogowym),
- Protokół odbioru trasy,
- Plan Bezpieczeństwa Imprezy zatwierdzony przez właściwy OKSS,
- Polisa ubezpieczenia imprezy (OC),
- Polisa ubezpieczenia NNW dla osób organizatora nie posiadających innego
ubezpieczenia,
- Lista zgłoszeń,
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- Protokół z OA i badań kontrolnych (BK1 , BK 2),
- Lista startowa dopuszczonych do imprezy w tym do treningów i podjazdów
kwalifikacyjnych,
- Wyniki podjazdów treningowych i kwalifikacyjnych,
- Protokół z Parku Zamkniętego po mecie imprezy,
- Prowizoryczne i oficjalne końcowe wyniki imprezy,
- Protokoły z posiedzeń ZSS wraz z załącznikami,
- Rejestr dokumentów.
7.7. Organizator ma prawo do:
odwołania
imprezy
w
przypadku
niewystarczającej
liczby
uczestników
(min.
30
uczestników). Zwrot wpisowego do 50% jego wysokości.
przerwania imprezy z powodu działania siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń,
bez zwrotu wpisowego i wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.
7.8. Uczestnicy będą informowani o wszelkich zmianach lub dodatkowych warunkach tak szybko, jak to
jest możliwe, za pomocą numerowanych Komunikatów informacyjnych drukowanych na papierze koloru
żółtego, wywieszanych na oficjalnej tablicy ogłoszeń.
8. OSOBY OFICJALNE – WŁADZE I KIEROWNICTWO IMPREZY
8.1. Władze ASWG stanowią:
Zespół Sędziów Sportowych wyznaczony przez OKSS ZO PZM, składający się z 3 osób posiadający ważne
licencje sędziowskie sportu samochodowego PZM. Przewodniczący musi posiadać licencję stopnia I i nie
może być członkiem Klubu organizatora. Natomiast członkowie ZSS z licencję stopnia I lub II. Istnieje
możliwość powoływania członków ZSS spośród sędziów, którzy są członkami klubu organizatora danej
imprezy.
Kompetencje i zakres działania ZSS określa MKS, art. 11.9.
8.2.
ZSS
pracuje
kolegialnie
pod
kierownictwem
Przewodniczącego,
który
jest
w szczególności odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem imprezy i podejmowaniem obiektywnych
decyzji w stosunku do uczestników oraz organizatora. Prawa i obowiązki Przewodniczącego ZSS:
8.3. Kierownictwo imprezy stanowią :
a) Dyrektor wyścigu - wymagana licencja PZM sędziego sportu samoch. stopnia I,
b) Wicedyrektor ds. sportowych - wymagana licencja PZM sędziego sportu samoch. stopnia I,
c) Wicedyrektor ds. sędziów - wymagana licencja PZM sędziego sportu samoch. stopnia II lub I.
d) Wicedyrektor ds. organizacyjnych - bez licencji,
e) Wicedyrektor ds. trasy i jej zabezpieczenia - wymagana licencja PZM sędziego sportu samoch.
stopnia I,
f) Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami - wymagana licencja PZM sędziego sportu samoch. stopnia
II lub I,
g) Lekarz imprezy - bez licencji,
h) Kierownik komisji obliczeń wyników - bez licencji.
i) Kierownik BK musi posiadać licencję sędziego technicznego, a w przypadku powołania go do składu ZSS
dodatkowo sędziego sportu samochodowego stopnia I.
8.4. Organizator może wyznaczyć i podać do wiadomości publicznej także inne osoby funkcyjne.
8.5. Wymienione Władze i Kierownictwo ściśle ze sobą współpracują podczas trwania imprezy a Dyrektor
imprezy jest szczególnie odpowiedzialny za ich przebieg, zgodny z obowiązującymi przepisami,
regulaminami i harmonogramem czasowym.
9. ZGŁOSZENIA, WPISOWE, NUMERY STARTOWE I REKLAMA
9.1. Każda osoba, która zamierza uczestniczyć w ASWG zobowiązana jest przysłać do organizatora
zgłoszenie. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wypełniony i podpisany druk zgłoszenia opublikowany przez
organizatora imprezy. W przypadku zawodników licencjonowanych wypełniony druk potwierdzony
pieczątką macierzystego klubu lub pismem potwierdzającym przynależność klubową i potwierdzenie
zgłoszenia. Sposób zgłaszania się na imprezę organizator opublikuje w Regulaminie Uzupełniającym
imprezy.
9.1.1. Przystąpienie do zgłoszenia na imprezę ASWG jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kierowcę
zgody
na
przetwarzanie
jego
danych
osobowych
związanych
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z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych PZM
i organizatora. 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 imprezie.
9.1.2. Zgłoszenia będą przyjmowane po opublikowaniu Regulaminu Uzupełniającego, jednak nie później
niż 3 dni przed terminem BK 1.
Zgłoszenie będzie przyjęte wyłącznie po opłaceniu wpisowego.
9.1.3. Niedopuszczalne są podwójne zgłoszenia (1 kierowca w 2 samochodach lub
1 samochód dla 2 kierowców).
9.1.4. Organizator może określić w Regulaminie Uzupełniającym imprezy maksymalną dopuszczalną
liczbę Kierowców wraz z kryteriami przyjmowania zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn swojej decyzji zgodnie z MKS.
9.1.5. Każdy organizator jest zobowiązany do opublikowania listy uczestniczących Kierowców
dopuszczonych do imprezy nie później niż 48 godz. przed BK 1 oraz przesłania jej pocztą elektroniczną
lub faksem do Biura ZO PZM, który nadał wizę Regulaminowi Uzupełniającemu.
9.2.WPISOWE.
Dla każdej imprezy ASWG organizator opublikuje wysokości wpisowego w Regulaminie Uzupełniającym.
Ustanawia się maksymalne wysokości wpisowego, które wynoszą:
9.2.1. DLA KATEGORII IR
a) Z reklamą dodatkową organizatora:
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby będącej członkiem klubu organizatora
- 200 PLN
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby niezrzeszonej w klubach PZM
- 250 PLN
b) W przypadku odmowy przez uczestnika/kierowcę przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora wysokość
wpisowego zostanie podniesiona o 50 PLN.
9.2.2. DLA KATEGORII IIS
a) Z reklamą dodatkową organizatora:
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby będącej członkiem klubu organizatora
- 300 PLN
Dla zawodnika/kierowcy z ważną lub nieważną licencją
- 320 PLN
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby niezrzeszonej w klubach PZM
- 350 PLN
b) W przypadku odmowy przez Kierowcę przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora wysokość wpisowego
zostanie podniesiona o 100 PLN.
9.2.3. DLA KATEGORII IIIW
a) Z reklamą dodatkową organizatora:
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby będącej członkiem klubu organizatora
- 400 PLN
Dla zawodnika/kierowcy z ważną lub nieważna licencją
- 420 PLN
Dla uczestnika/kierowcy jako osoby niezrzeszonej w klubach PZM
- 450 PLN
b) W przypadku odmowy przez Kierowcę przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora wysokość wpisowego
zostanie podniesiona o 150 PLN.
9.2.4. INFORMACJE DODATKOWE
a) Wpisowe zostanie zwrócone w całości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. Organizator ma prawo
obniżenia wpisowego lub zwolnienia z wpisowego wg własnego uznania.
b) W przypadku organizacji cyklu ASWG, organizator cyklu może ustalić inna wysokość wpisowego.
9.3. NUMERY STARTOWE, REKLAMY
a) Organizator imprezy odpowiedzialny jest za nadanie i nieodpłatnie dostarczenie wszystkim
uczestnikom imprezy, zestawu numerów startowych oraz przewidzianych reklam.
b) Numery muszą być umieszczone po obu stronach samochodu przez cały czas trwania imprezy. Pojazdy
bez przyklejonych lub nieczytelnych numerów startowych nie będą dopuszczone do udziału w imprezie.
c) Reklamy muszą być umieszczone w miejscach podanych przez organizatora
w załączniku do Regulaminu Uzupełniającego.
d) Reklama zastosowana na samochodzie uczestnika imprezy nie może być obraźliwa oraz reklamować
wyrobów tytoniowych, alkoholowych i zakładów bukmacherskich.
10. UBEZPIECZENIE
10.1. Organizator każdej imprezy zobowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową OC oraz polisę NNW.
Polisy obejmującą osoby organizatora nieobjęte innym ubezpieczeniem. Polisy muszą obejmować cały
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okres trwania imprezy tj. od odbioru administracyjnego i BK 1 poprzez podjazdy treningowe,
klasyfikacyjne do ceremonii rozdania nagród. W „Regulaminie Uzupełniającym” zawodów muszą być
podane informacje dotyczące zakresu i wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC i NNW.
Ubezpieczenie OC organizatora to suma gwarancyjna min. 300 000 PLN, ubezpieczenie NNW osób
organizatora – suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu min. 15 000 PLN.
10.2. Każdy Kierowca bierze udział w ASWG na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie imprezy.
10.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia Kierowca zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań w związku
z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas trwania imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM,
organizatora, osób oficjalnych oraz innych uczestników i kierowców.
10.4. Szkody spowodowane przez zidentyfikowanych uczestników i Kierowców imprezy pokrywane będą
z ich polis ubezpieczeniowych.
11. PRZEBIEG IMPREZY , SYGNALIZACJA
11.1. Każda Impreza musi przebiegać zgodnie z „Harmonogramem czasowym imprezy” opublikowanym w
„Regulaminie Uzupełniającym”.
Każde odstępstwo w tym zakresie będzie rozpatrywane przez ZSS i dalej przez OKSS PZM.
11.2. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
11.2.1. Czas, miejsce i zasady Odbioru Administracyjnego (OA) organizator określi
w „Regulaminie Uzupełniającym” imprezy. Celem OA jest weryfikacja dokumentów uprawniających
Kierowców zgłoszonych do udziału w imprezie. Kierowca musi być obecny podczas OA.
11.2.2 Organizator może określić i opublikować harmonogram czasowy OA. Każde spóźnienie na OA
względem czasu wyznaczonego w harmonogramie przez organizatora podlegać będzie karze, którą
organizator określi w Regulaminie Uzupełniającym. Spóźnienie nie może wykraczać poza regulaminowy
czas pracy OA.
11.3. BADANIE KONTROLNE I LEKARSKIE
11.3.1. Czas i miejsce Badania Kontrolnego organizator określi w Regulaminie Uzupełniającym imprezy.
Kierowca musi być obecny podczas badania kontrolnego swojego samochodu. Badanie kontrolne jest
prowadzone przez Komisję Techniczną. Nadzór nad przebiegiem Badań Kontrolnych (BK-1, BK-2)
i podczas trwania imprezy spoczywa na Kierowniku BK.
11.3.2. Organizator może określić harmonogram czasowy BK-1 samochodów. Każde spóźnienie na BK-1
względem czasu wyznaczonego przez organizatora w harmonogramie przez organizatora podlegać będzie
karze, którą organizator określi w Regulaminie Uzupełniającym. Spóźnienie nie może wykraczać poza
regulaminowy czas pracy BK-1.
11.3.3. Jeżeli podczas badania kontrolnego okaże się, że samochód nie odpowiada klasie,
w której został zgłoszony będzie on na wniosek Kierownika BK, decyzją ZSS zostanie przeniesiony do
właściwej klasy.
11.3.4 W przypadku nie spełnienia określonych warunków BK-1, (załącznik nr 1) Kierownik BK może
odmówić dokonania badania kontrolnego.
11.3.5. Po zakończeniu Badań Kontrolnych organizator wywiesi na tablicy ogłoszeń, listę dopuszczonych
Kierowców do udziału w treningu oraz podjazdów klasyfikowanych, z podziałem na Grupy i klasy oraz
Grupy „Gość”.
11.3.6. Każdy samochód może być kontrolowany przez sędziów technicznych w trakcie imprezy.
Na wniosek ZSS, spontanicznie albo na skutek protestu.
11.3.7. Kierowca, w którego samochodzie stwierdzono odstępstwa regulaminowe, lub działania
oszukańcze będzie ukarany decyzją ZSS, do dyskwalifikacji z imprezy włącznie.
11.3.8. Obowiązkiem Kierowcy jest poddanie się badaniom lekarskim, jeżeli takie zarządzenie zostało
wydane przez organizatora w regulaminie imprezy lub komunikacie. Dotyczy to także badań na zawartość
alkoholu, środków odurzających i testów antydopingowych. Odmowa poddania się badaniom spowoduje
niedopuszczenie do imprezy, a dla zawodników licencjonowanych nałożenie kary dodatkowej według
uznania OKSS czy GKSS w zależności od posiadania stopnia licencji.
11.3.9. Na wniosek Dyrektora imprezy możliwe jest niedopuszczenie kierowcy do imprezy
z uwagi na aktualny stan zdrowia w oparciu o opinię Lekarza Imprezy. Obecność środków odurzających
lub alkoholu we krwi uczestnika , musi być jednoznacznie stwierdzone i udokumentowane. Decyzję
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o niedopuszczeniu uczestnika na wniosek Dyrektora imprezy podejmuje ZSS.
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11.4. UDZIAŁ W IMPREZIE
11.4.1. Przed rozpoczęciem imprezy organizator zarządzi obowiązkową odprawę dla wszystkich
zgłoszonych do imprezy Kierowców. Celem odprawy jest przypomnienie Kierowcom o istotnych punktach
regulaminu sportowego i uzupełniającego oraz bezpieczeństwa podczas imprezy. Informacja o sprawach
organizacyjnych
związanych
z
przebiegiem
imprezy
oraz
ewentualne
wyjaśnienie
i jednoznaczna interpretacja stosowanych przepisów. Termin i miejsce odprawy muszą być podane w
Regulaminie Uzupełniającym. Uczestnictwo w odprawie jest obowiązkowe pod rygorem nie dopuszczenia
do imprezy, na wniosek Dyrektora imprezy przez ZSS.
11.4.2. Uczestniczący Kierowcy muszą stawić się w strefie startu, w kolejności wg listy dopuszczonych
do udziału w imprezie na co najmniej 10 minut przed startem. Każdy Kierowca, który nie zgłosi się w
swojej kolejności decyzją Dyrektora imprezy może być niedopuszczony do danego podjazdu oraz na
wniosek Dyrektora imprezy może zostać ukarany decyzją ZSS. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia
usterki (np. wyciek oleju lub płynów eksploatacyjnych) decyzją Dyrektora imprezy samochód zostanie
wycofany
z linii startu, bez możliwości powtórzenia startu do podjazdu treningowego a w przypadku ponownego
startu do podjazdu klasyfikowanego, zdecyduje ZSS.
11.4.3. Start do wszystkich podjazdów odbywać się będzie z tzw. startu zatrzymanego.
11.4.4. Kolejność startu odbywać się będzie według kolejności:
- w Kategorii IR , od najsłabszych do najmocniejszych samochodów, R1, R2, R3,
- w Kategorii IIS wg klas: KM w zależności od pojemności skokowej silnika, S1, S2, S3, S4, GRUPA „Gość”.
W uzasadnionych przypadkach ZSS może swobodnie zmieniać porządek startowy.
- w Kategorii IIIW wg klas: KM w zależności od pojemności skokowej silnika, W1, W2, W3, W4, W5, GRUPA
„Gość”. W uzasadnionych przypadkach ZSS może swobodnie zmieniać porządek startowy.
11.4.5. Każdy samochód, który ruszył z linii startu i dla którego rozpoczął się pomiar czasu będzie
uważany za samochód, który wystartował i nie posiada on możliwości powtórzenia startu.
Każda stwierdzona odmowa lub celowe opóźnienie startu przez kierowcę spowoduje niedopuszczenie do
podjazdu, decyzją Dyrektora imprezy.
11.4.6. Na starcie muszą być wymalowane dwie linie poprzeczne w odstępie 1 m. Pierwsza linia to linia
startu, na której należy ustawić pojazd, najbardziej wystającą przednią częścią jego nadwozia. Druga
linia, jest linią ustawienia aparatury pomiaru czasu.
11.4.7. Każdy samochód znajdujący się w strefie przedstartowej powinien oczekiwać w gotowości do
startu z uruchomionym silnikiem. Samochód stojący na polu startowym nie może korzystać
z jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, pod rygorem dyskwalifikacji z danego podjazdu. Start następuje w
stałych cyklach czasowych, wg sygnalizacji świetlnej lub flagowej.
11.4.8. Sygnalizacja świetlna - światła startu - zgodnie z Regulaminem Ramowym GSMP.
11.4.9. Sygnalizacja flagowa startu. W przypadku braku lub awarii sygnalizacji świetlnej dopuszcza się
start sygnalizowany flagą, narodową lub klubową. Osobą upoważnioną do stosowania tej sygnalizacji jest
Dyrektor imprezy lub osoba przez niego upoważniona, a za sygnał startu uważa się moment podniesienia,
trzymanej nieruchomo flagi.
11.5. PODJAZD TRENINGOWY, KLASYFIKOWANY
11.5.1. Każdy organizator ASWG ma obowiązek określenia w „Regulaminie Uzupełniającym” imprezy
ilości podjazdów treningowych i klasyfikowanych (istnieje możliwość wprowadzenia przez organizatora
dodatkowego nieobowiązkowego podjazdu zapoznawczego, bez pomiaru czasu).
11.5.2. Do podjazdów zapoznawczych, treningowych i klasyfikowanych dopuszczeni będą tylko Kierowcy
oraz samochody znajdujące się na oficjalnej liście dopuszczonych do udziału w imprezie. Surowo
zakazane jest odbywanie treningu poza terminem przewidzianym w harmonogramie imprezy, pod groźbą
niedopuszczenia do imprezy włącznie, na wniosek Dyrektora imprezy, decyzją ZSS.
11.5.4. Wyniki podjazdów treningowych i klasyfikowanych muszą być opublikowane,
i mają one charakter oficjalny.
11.5.5. Kierowca , który nie ukończył żadnego podjazdu zapoznawczego lub treningowego nie może
zostać dopuszczony do podjazdów klasyfikowanych. W takim przypadku na pisemny wniosek Kierowcy,
ZSS ma prawo każdy taki przypadek rozpatrzyć indywidualnie.
11.5.6. Zatrzymania lub inne zdarzenia na trasie.
11.5.6.1. W razie konieczności przerwania podjazdu, Dyrektor Imprezy powinien natychmiast przerwać
procedurę startu oraz nakazać wystawienie czerwonych flag na odcinku od startu do punktu
obserwacyjnego, przy którym nastąpiło zdarzenie. Oznacza to, że Kierowca musi natychmiast przerwać
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jazdę, a następnie zgodnie z instrukcjami powoli zjechać w miejsce wskazane przez służby organizatora.
Dyrektor imprezy podejmie decyzję, które z zatrzymanych samochodów dopuszczone będą do
powtórzenia podjazdu.
11.5.6.2. Jeżeli Kierowca zmuszony jest do przerwania swojego podjazdu z przyczyn technicznych lub
innych problemów, musi niezwłocznie zatrzymać swój samochód poza torem jazdy lub trasą wyścigu oraz
opuścić go i postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez sędziów PO. Sędziowie PO mogą
przeprowadzać wszelkie interwencje wyłącznie pod ochroną flagi żółtej a ich działania nie mogą mieć
wpływu na ponowne uruchomienie silnika, pod rygorem dyskwalifikacji Kierowcy.
11.5.6.3.
Skorzystanie
z
jakakolwiek
pomocy
zewnętrznej
spowoduje
dyskwalifikację
Kierowcy z danego podjazdu.
11.5.6.4. Każdy Kierowca, który z jakiegoś powodu zatrzymał się na trasie, w celu ponownego
uruchomienia silnika może wykorzystać tylko rozrusznik i może ruszyć ponownie z miejsca zatrzymania
tylko na polecenie sędziów PO.
11.5.6.5. Samochody, które uległy awarii oraz te które nie są w stanie kontynuować jazdy muszą być
usunięte w odpowiednie miejsce przez Kierowcę lub sędziów najbliższego PO, pod ochroną żółtej flagi.
Te samochody mogą być sprowadzone do parku serwisowego tylko po zakończeniu podjazdu. Inne
postępowanie jest możliwe tylko na podstawie decyzji Dyrektora Imprezy.
11.5.6.6. Samochody, które uległy awarii podczas podjazdów mogą być odholowane tylko na polecenie
Dyrektora Imprezy.
11.5.6.7. Samochody, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych kierowców muszą być usunięte
z miejsc niebezpiecznych przez służby organizatora. Obsługa PO w żadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu wyrządzone podczas ewakuacji.
11.5.6.8. W przypadku gdy samochód dogania inny samochód , wówczas kierowca samochodu
doganianego musi natychmiast ustąpić miejsca lub zatrzymać się jeśli to konieczne, aby nie utrudniać
wyprzedzania.
11.5.6.9. Jeśli podczas podjazdu treningowego Kierowca ma utrudniony przejazd lub jest spowalniany
z jakiejkolwiek przyczyny, musi dojechać do mety. Nie ma on zagwarantowanej możliwości powtórki
podjazdu. W przypadku, gdy Kierowca jest zatrzymany, musi postępować zgodnie z polecaniami PO. Co
również nie oznacza, że będzie mógł powtórzyć podjazd.
11.5.6.10. Jeśli podczas podjazdu klasyfikowanego, Kierowca ma utrudniony przejazd lub jest
spowalniany przez innego uczestnika, lub jest zatrzymany przez pokazanie żółtej lub czerwonej flagi, nie
może on pozostać na trasie wyścigu. Musi postępować zgodnie z poleceniami sędziów PO i może zaistnieć
konieczność dojechania do mety wyścigu. Dyrektor imprezy po wysłuchaniu raportu sędziów z PO
potwierdzających utrudnienia jest upoważniony do zezwolenia temu Kierowcy przyznania możliwości
powtórzenia podjazdu. Inne przypadki rozstrzygane będą przez ZSS.
11.5.7. Bezwzględnie zakazana jest jazda w kierunku przeciwnym do kierunku podjazdu (lub zjazdu),
jeśli nie zarządziło tak kierownictwo imprezy (nie dotyczy powrotu na trasę). Przekraczanie linii
krawędziowych podczas podjazdów treningowych i klasyfikowanych, będzie traktowane, jako
niesportowe zachowanie i może zostać nałożona kara wg uznania ZSS.
11.5.8. W przypadku kolizji, która spowodowała niedokończenie danego podjazdu, Kierowca może
uczestniczyć w dalszej części imprezy wyłącznie po:
- zbadaniu go przez Lekarza imprezy i udzieleniu zgody na dalszy udział,
- sprawdzeniu stanu samochodu. Decyzję o dopuszczeniu samochodu do dalszego udziału
w imprezie podejmuje ZSS na wniosek Kierownika BK.
Obowiązek zgłoszenia się do badań lekarskich oraz przedstawienia samochodu do kontroli spoczywa na
Kierowcy.
11.5.9. Jakakolwiek pomoc zewnętrzna podczas podjazdu treningowego lub klasyfikowanego powoduje
dyskwalifikację z danego podjazdu.
11.5.10. Podczas zjazdu do parku serwisowego Kierowcy muszą mieć obowiązkowo zapięte pasy
bezpieczeństwa oraz muszą utrzymywać prędkości i tor jazdy narzucony przez samochód sprowadzający
organizatora („pilot”). Zakazane jest wyprzedzanie się, gwałtowne nieuzasadnione hamowanie,
przyspieszanie lub wprowadzanie samochodu w „poślizgi”. Każde stwierdzone przez organizatora w/w
przypadki będą traktowane, jako niesportowe zachowanie i na wniosek Dyrektora imprezy będą
rozpatrywane przez ZSS zgodnie z art. 12.1 - 12.4 MKS.
11.5.11. Na wynik imprezy składa się suma czasów, podjazdów klasyfikacyjnych danej imprezy których
ilość (minimum dwa) musi być określona w Regulaminie Uzupełniającym. W przypadku remisu o lepszym
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miejscu w klasyfikacji decydują następujące kryteria: najlepszy wynik jednego z podjazdów
klasyfikacyjnych, w przypadku takich samych rezultatów przyznaje się ex-equo.
11.6. META I POMIAR CZASU
11.6.1. Podjazd zapoznawczy, treningowy lub klasyfikacyjny kończy się z chwilą przekroczenia linii
mety. Po jej przekroczeniu Kierowca samochodu musi zdecydowanie zmniejszyć prędkość i wjechać do
wyznaczonego tzw. Górnego Parku Zamkniętego po mecie.
11.6.2 Meta jest lotna. Zabrania się zatrzymywania samochodu bezpośrednio za linią mety. Linia mety
niezależnie od flagi (tablicy) musi być zaznaczona białą linią namalowaną na jezdni.
11.6.3. Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą urządzeń pomiarowych (np. fotokomórka)
z dokładnością pomiaru minimum do 1/100 sekundy oraz rejestracją wyników pomiarów. Metoda
pomiaru, rodzaj przyrządów oraz dokładność dokonywanych pomiarów musi zostać podane w Regulaminie
Uzupełniającym.
11.7.Sygnalizacja na trasie
Poniższe flagi będą używane do przekazania kierowcą poleceń i informacji podczas wszystkich
podjazdów:
FLGA CZERWONA
FLAGA ŻOŁTA POHEDYNCZA WYMACHIWANA

DWIE ŻÓŁTE FLAGI WYMACHIWANE

FLAGA ŻÓŁTA Z CZEROWNYMI PASAMI
FLAGA BIAŁA

Bezwarunkowe
i
natychmiastowe
zatrzymanie samochodu.
Bezpośrednie zagrożenie, zredukuj swoją
prędkość, bądź przygotowany do zmiany
kierunku jazdy. Przy trasie lub na jej części
znajduje się zagrożenie.
Poważne zagrożenie, zredukuj swoją
prędkość,
bądź
przygotowany
do
zatrzymania. Zablokowana trasa części lub
w całości.
Śliska nawierzchnia, zmiana przyczepności.

FLAGA NARODOWA LUB KLUBOWA

Informacja dla Kierowcy, że jest przed nim
wolno poruszający się pojazd
Informacja dla Kierowcy, że będzie
wyprzedzany.
Trasa
przejezdna
bez
zagrożeń.
Pokazywana na PO bezpośrednio za
miejscem zagrożenia.
Start Wyścigu

SZACHOWNICA

Meta Wyścigu

FLAGA NIEBIESKA
FLAGA ZIELONA

12. PARK SERWISOWY
12.1. Organizator na czas trwania imprezy ma obowiązek wyznaczenia Parku Serwisowego niezbędnego
do serwisowania samochodów uczestniczących w imprezie. Organizator zapewnia ponadto jego nadzór
oraz zabezpieczenie pod względem medycznym (oznaczony punkt medyczny pierwszej pomocy),
stanowisko p.poż, sanitariaty WC. Organizator w Regulaminie Uzupełniającym określi szczegóły, co do
miejsca lokalizacji i obowiązujących zasad funkcjonowania Parku Maszyn. Każda zmiana lokalizacji
wymagać będzie dodatkowej akceptacji OKSS w zależności kto wydał wizę na imprezę.
12.2. W trakcie imprezy, na terenie Parku Maszyn obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 30
km/godz. Ponadto każdy stwierdzony lub potwierdzony przypadek naruszenia przez Kierowcę lub jego
zespół, obowiązujących zasad funkcjonowania Parku Serwisowego, określonych w Regulaminie
Uzupełniającym zostanie potraktowany, jako wykroczenie i nałożona zostanie kara wg. uznania ZSS.
13. PARK ZAMKNIĘTY
13.1. Park zamknięty jest to obszar, w którym niedozwolone są naprawy, czynności serwisowe, ani
jakakolwiek zewnętrzna pomoc.
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13.2. Zasady parku zamkniętego obowiązują:
- Kierowców zgłoszonych do udziału w kategorii IR, IIS, IIIW,
- po zakończeniu każdego podjazdu zapoznawczego, treningowego i klasyfikowanego, od momentu
przekroczenia linii META, do chwili powrotu za linię START do Parku Serwisowego,
- po zakończeniu imprezy, od momentu przekroczenia linii META, (także podczas dojazdu do
wyznaczonego przez organizatora miejsca Parku Zamkniętego na koniec imprezy), do chwili rozwiązania
w/w Parku decyzją ZSS.
13.3. Organizator ma obowiązek określenia w Regulaminie Uzupełniającym, lokalizacji parku(ów)
zamkniętego(-ych). Niezwłocznie po zaparkowaniu samochodu, kierowca musi wyłączyć silnik i opuścić
teren Parku Zamkniętego.
13.4. Wszelkie ewentualne czynności w Parku Zamkniętym mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody
Kierownika Badania Kontrolnego i pod nadzorem Sędziego lub Kontrolera Technicznego.
14. PROTESTY I ODWOŁANIA
14.1. Składanie protestów i przestrzeganie terminu ich przyjmowania powinno odbywać się zgodnie
z przepisami MKS FIA.
14.2. Prawo do składania protestów przysługuje wyłącznie Kierowcy.
14.3. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej i wręczone osobiście Dyrektorowi
imprezy
lub
na
ręce
członka
ZSS,
wraz
z
dowodem
opłaconej
kaucji
w
wysokości
100%
właściwego
wpisowego.
Jeżeli
protest
wymaga
demontażu
i ponownego montażu różnych części samochodu, wnoszący protest musi złożyć dodatkową kaucję
w wysokości jaką określi ZSS.
W przypadku, gdy koszty związane z rozpatrzeniem protestu są wyższe od złożonej kaucji, różnica
ta musi być uiszczona (dopłacona) przez składającego protest. Jeżeli protest zostanie uznany, kaucja
zostanie zwrócona uczestnikowi , który go złożył. Jeżeli protest nie zostanie uznany wszystkie koszty
obciążają składającego protest.
14.4. Protesty dotyczące przebiegu imprezy i ich klasyfikacji muszą być wniesione
w ciągu 30 min. od ogłoszenia nieoficjalnych wyników końcowych.
14.5. Protesty dotyczące wyników kontroli/pracy Sędziów Technicznych muszą być wniesione
natychmiast po otrzymaniu decyzji.
14.6. Protesty zbiorowe oraz protesty dotyczące pomiaru czasu lub decyzji Sędziów Faktu, nie będą
przyjmowane.
14.7. Od nałożonych kar i innych decyzji ZSS, uczestnikowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się
do OKSS, który wydał wizę na imprezę, w terminie 48 godz. od zakończenia imprezy. Jeżeli decyzja OKSS
nie jest zadowalająca, Kierowca może odwołać się od tej decyzji do GKSS, w trybie określonym przez
OKSS.
14.8. Każde odwołanie się do OKSS, który wydał wizę na imprezę musi być poprzedzone pisemną
zapowiedzią odwołania wniesioną do ZSS, w ciągu 60 min. od ogłoszenia decyzji.
14.9. Kaucja za odwołanie ustalona jest w wysokości 500 PLN i termin jej wpłacenia zostanie podany
przez ZSS.
15.NAGRODY
15.1. W każdej imprezie wręczane będą następujące nagrody/puchary:
- W Kategorii IR:
a) za 1,2,3 miejsce w poszczególnych klasach,
b) za 1.2.3 miejsce w utworzonych klasach wg. 6.1. b nie zależnie od ilości sklasyfikowanych.
- W Kategorii IIS, IIIW:
a) w klasyfikacji, w poszczególnych klasach:
- przy sklasyfikowanych 3 Kierowców za I miejsce;
- przy sklasyfikowanych 4 - 5 Kierowców za I i II miejsce;
- przy sklasyfikowanych 6 i więcej Kierowców za I, II i III miejsce.
b) za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej w Grupie „Gość”
15.2. Nagrody rzeczowe zależne są od możliwości organizatora. Lista tych nagród wraz
z ich przeznaczeniem musi być opublikowana na tablicy ogłoszeń przed startem do podjazdów
treningowych.
15.3. Nagrody nieodebrane podczas ceremonii wręczania po zakończeniu imprezy przechodzą
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na własność organizatora.
15.4. Udział w ceremonii wręczenia nagród jest obowiązkiem każdego Kierowcy imprezy.
16. ZASADY KLASYFIKACJI W PRZYPADKU PROWADZENIA CYKLU IMPREZ ORAZ PUNKTACJA
16.1. W każdych imprezach ASWG punkty przyznaje się:
a) w klasyfikacji w poszczególnych klasach za zajęte miejsca od 1 – 6, wg zasady:
- przy 6 i więcej startujących (dopuszczonych do treningów) - punkty 10, 6, 4, 3, 2, 1.
- przy 5 startujących - punkty 6, 4, 3, 2, 1.
- przy 4 startujących - punkty 4, 3, 2, 1.
- przy 3 startujących - punkty 3, 2, 1.
- przy 2 startujących - punkty 2, 1.
- przy 1 startującym - punkt 1. b) w kategorii „gość” w klasyfikacji generalnej
(w zależności od ilości dopuszczonych do treningu) punkty przyznaje się za zajęte miejsca od 1-6 wg.
zasady jak wyżej.
17. INNE POSTANOWIENIA
17.1. Dla wszystkich Kierowców imprez zgodnie z Regulaminem Ochrony Środowiska PZM wprowadza się
obowiązek stosowania nieprzepuszczalnych płacht w miejscach serwisowania samochodów w Parku
Serwisowym. W przypadku niedostosowania się do powyższego wymagania, może zostać nałożona kara
pieniężna 400 PLN lub kara niedopuszczenia do imprezy włącznie. Nałożenie kary finansowej nie zwalnia
od jej uzupełnienia i stosowania.
17.2. 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.
17.3 Do kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie Regulaminy
i przepisy wymienione w niniejszym regulaminie w pkt. 1,4 .
Zatwierdzono przez GKSS w dniu 31 stycznia 2019 r.
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Załącznik nr 1
REGULAMIN TECHNICZNY ASWG
1. Badanie kontrolne
Samochód przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Kierowca zobowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty - prawo jazdy, dowód
rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczeniem OC. Organizator może zarządzić
dodatkowe badania kontrolne w czasie trwania imprezy oraz końcowe badanie kontrolne BK - 2 po
zakończeniu podjazdów i przybyciu uczestników do tzw. Parku Zamkniętego. Badania wszystkich
samochodów będzie polegało na przeprowadzeniu identyfikacji nadanych oznaczeń lub numerów VIN na
nadwoziu i w dowodzie rejestracyjnym. Wszystkie samochody uczestniczące w imprezie podlegają BK–2
podczas którego zostanie dokonana ocena ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas imprezy.
Protokół BK – 2 zostanie przekazany do ZSS. Dla wybranych samochodów może zostać przeprowadzona
kontrola i ocena potwierdzająca, że samochody po zakończeniu imprezy odpowiadają właściwej klasie.
2. Wyposażenie bezpieczeństwa samochodów i uczestników - wymagania
Niniejsze przepisy określają niezbędne minimum elementów wyposażenia bezpieczeństwa, w które musi
być wyposażony pojazd oraz kierowca udział w ASWG. Każda Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego
(OKSS PZM) w przypadku pojedynczej imprezy lub cyklu imprez może wprowadzić w oparciu o stosowny
zapis w regulaminie imprezy lub cyklu, dodatkowe wymagania dotyczące wyposażenie bezpieczeństwa
osobistego Kierowcy oraz wyposażenia bezpieczeństwa pojazdów.
Wymogi w zakresie wyposażenia bezpieczeństwa przedstawiono w tabelach poniżej.
KATEGORIA IR oraz IIIW
ZALECENIA LUB WYMAGANIA
Lp. WYPOSAŻENIE
Dla Kategorii IR
Dla Kategorii IIIW
Zalecana:
Wymagana:
Klatka
1
- rys. 253-4 + 253-8 Zał. J-2016 - rys. 253-4 + 253-8 Zał. J-2016
bezpieczeństwa
FIA
FIA
Wymagane:
Wymagane:
Otuliny
- Lista FIA Nr.23 Zał. J/FIA – - Lista FIA Nr.23 Zał. J/FIA –
ochronne
2
art.8.3.5
art.8.3.5
klatki
(jeżeli
zamontowana
jest
bezpieczeństwa
klatka)
Wymagane:
Wymagane:
- pasy seryjne
- minimum pasy 4 punktowe o
Zalecane:
szerokości 3”, z utraconą
Pasy
3
- jak dla Kategorii IIIW
homologacją
bezpieczeństwa
Zalecane:
- Lista FIA Nr 24
Montaż Zał. J/FIA-253-6.2
Wymagane:
Wymagany:
- siedzenie seryjne
- Lista FIA Nr 12 lub fotel
4
Fotel
Zalecane:
sportowy
z
utraconą
- jak dla Kategorii IIIW
homologacją
Montaż zgodny z Zał. J -253-16
Wymagana 1 gaśnica proszkowa Wymagane:
2 kg
- gaśnica proszkowa 1 x 2 kg
5
Gaśnica/e
– montaż zgodnie z. Zał. J/FIA- lub gaśnice 2 x 1 kg
253-7
Montaż zgodnie z. Zał. J/FIA253-7
6
System FHR
Zalecany - Lista FIA Nr 20 i 36
Wymagane: - odzież z długimi Wymagany:
nogawkami oraz rękawami - wykonany z trudnopalnego
7
Kombinezon
wykonana
z
naturalnych materiału
materiałów
Zalecany:
Zalecane:
- Lista FIA Nr 27 - Cz.1 Standard
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- jak dla Kategorii IIIW
FIA 1986
Wymagane: - wykonana z Wymagana: - z utraconą normą
naturalnych materiałów
ISO6940 lub z naturalnych
Zalecane:
materiałów
- jak dla Kategorii IIIW
Zalecana: - Lista FIA Nr 27 cz.2
/balaklawa/ skarpety
Wymagane:
Wymagane:
– minimum skórzane
– utracona norma ISO 6940 lub
Zalecane:
skórzane
- jak dla Kategorii IIIW
Zalecane:
- Lista FIA Nr 27 cz.2 / norma
8856-2000
Wymagane:
- stosowane wcześniej w sporcie motorowym
Zalecane:
- Lista FIA Nr 25
Wymagane: - niehomologowane lub skórzane
Zalecane:
- Lista FIA Nr 27 cz.3

KATEGORIA IIS
Lp.
WYPOSAŻENIE
1

Klatka
bezpieczeństwa

2

Pasy
bezpieczeństwa

3

Fotel

4

Gaśnica/e

5

Kombinezon

WYMAGANIA LUB ZALECENIA
Dla Kategorii IIS - samochody seryjne
nie dotyczy - niedopuszczona
Wymagane:
- pasy seryjne zgodne z homologacją producenta samochodu (w
tym przypadku można używać tylko oryginalne fotele)
- 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. - dot. foteli kubełkowych - wyjątek dla
seryjnych foteli załącznik nr 3
Wymagane:
- siedzenie seryjne zgodne z homologacją producenta samochodu
(w tym przypadku można używać tylko oryginalne pasy
bezpieczeństwa)
Dopuszczone
- fotele kubełkowe (zalecane z listy tech. FIA nr 12), montaż foteli
zgodny z art. 253-16 Zał. J./FIA
Wymagana 1 gaśnica proszkowa min. 1 kg z aktualną datą
dopuszczenia do użycia
Gaśnica może być zamocowana w oryginalnym miejscu, w sposób
przewidziany przez producenta samochodu:
- gaśnica o masie 1kg musi być solidnie zamocowana minimum
jedną opaską z zapięciem, umożliwiającym jej szybkie wyjęcie z
mocowania
- gaśnica o masie ponad 1kg musi być solidnie zamocowana dwoma
metalowymi opaskami z zapięciami, umożliwiającymi jej szybkie
wyjęcie z mocowania.
W obu przypadkach gaśnica musi być zamontowana w miejscu
łatwo dostępnym dla kierowcy. Na gaśnicy musza być umieszczone
następujące informacje: pojemność, rodzaj środka gaśniczego,
masa lub objętość środka gaśniczego, data wymaganego przeglądu
lub data ważności.
Wymagane: - odzież z długimi nogawkami oraz rękawami
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wykonana z naturalnych materiałów
Zalecane:
- jak dla Kategorii IIIW
Wymagane: - wykonana z naturalnych materiałów
Bielizna
Zalecane:
- jak dla Kategorii IIIW
Wymagane:
– minimum skórzane
Buty
Zalecane:
- jak dla Kategorii IIIW
Wymagane:
- stosowane wcześniej w sporcie motorowym
Kask
Zalecane:
- Lista FIA Nr 25
Wymagane: - niehomologowane lub skórzane
Rękawiczki
Zalecane:
- Lista FIA Nr 27 cz.3
- zderzak przedni i tylny,
- identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi,
- wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie
Pozostałe
zamocowane,
wymogi które - dodatkowe punkty świetlne - zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu
musi spełniać drogowym",
pojazd:
- nie wolno stosować na oponach żadnych elementów
przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych,
- dopuszcza się używanie tylko opon handlowych, posiadające
znak homologacji E - dotyczy również klasy GOŚĆ.

Podczas przebywania w samochodzie w trakcie podjazdu każdy Kierowca pod rygorem dyskwalifikacji
z imprezy, musi mieć na głowie prawidłowo zapięty kask ochronny, prawidłowo zapięte pasy
bezpieczeństwa oraz musi być ubrany w kombinezon* (*jeśli dotyczy). W celu zapewnienia maksymalnej
ochrony stanowczo zaleca się każdemu uczestnikowi ASWG stosowanie homologowanych przez FIA
elementów wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załogi oraz wyposażenia bezpieczeństwa pojazdu.
3. Wymagania techniczne dla samochodów
3.1. Samochody Kategorii IR.
Samochody tzw. „seryjne”. W samochodach nie może znajdować się żadne dodatkowe urządzenie do
pomiaru prędkości poza seryjnym prędkościomierzem i drogomierzem.
3.2. Samochody Kategorii IIS
Samochody seryjne, fabryczne z nieznacznymi modyfikacjami, głównie poprawiającymi bezpieczeństwo,
prowadzenie się i atrakcyjności dla kibiców.
Poz. Element samochodu
1

2

3
4

Zakres dopuszczonych modyfikacji
•dozwolone jest usunięcie plastikowych osłon silnika
Silnik
•dozwolone jest usunięcie materiałów wygłuszających
komory silnikowej
•ECU musi pozostać seryjne
ECU
(zapłon,
wtrysk) •dopuszcza się zmiany oprogramowania ECU
tylko
•dopuszcza się dodatkowy sterownik wpięty do obwodu
dla silników wolnossących ECU modyfikujący działanie ECU (piggyback)
•dla silników turbo powyższe zmiany są niedopuszczalne
Poduszki silnika i skrzyni •dopuszcza się zmiany silentblocków na twardsze, także
biegów
poliuretanowe
•dopuszcza się zmianę ostatniego tłumika na nieseryjny,
Układ wydechowy
zapewniający poziom głośności przewidziany dla
samochodu drogowego
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•sprężyny, resory, drążki skrętne- dowolne
•amortyzatory – dowolne
•dopuszcza się obniżenie zawieszenia karoserii.
Elementy zawieszeń kół
Po spuszczeniu powietrza ze wszystkich 4 kół żadna
i amortyzatory
część karoserii nie może stykać się z podłożem
•dopuszcza się zmianę silentblocków na wykonane z
twardszej gumy ,także z poliuretanu
•dopuszcza się przeróbkę dźwigni hamulca ręcznego
Hamulec ręczny
ręcznego (długość, położenie)
•wymiary dowolne
•koła muszą mieścić się w obrysie karoserii( jak w gr.A)
Koła, opony
•podkładki dystansowe, śruby ,szpilki, nakrętki-dowolne
•koło zapasowe- może być usunięte
•rozpórki
wzmacniające
mocowanie
kolumn
i
Wzmocnienia
amortyzatorówdowolne
Akcesoria w kabinie
•dozwolone
Modyfikacje kabiny

•dopuszcza się usunięcie tylnej kanapy
•dopuszcza się usunięcie dywaników i wykładziny podłogi
i bagażnika

3.3. Samochody Kategorii IIIW
3.3.1. Dopuszczone samochody:
- posiadające aktualną lub wygasłą homologację FIA/PZM grupy I, II, III, IV, N, A, B, R1, R2, R3,
- aktualną lub wygasłą Kartę Techniczną PZM , lub Kartę Homologacyjną PZM dla grupy: E-I ,E-II/SH,
- samochody nowe niehomologowane już w grupie A ale przygotowane według Art. 255 będą zaliczone
do grupy A. Dopuszcza się dowolne przełożenia skrzyni biegów ,oraz przekładni głównej. Można stosować
blokowanie mechanizmu różnicowego typu ciernego. Liczba biegów jak w modelu bazowym. Zabrania się
modyfikacji układu hamulcowego. W przypadku samochodów z turbo do obliczenia pojemności silnika
stosuje się współczynnik 1,7 dla silników benzynowych. Dla silników wysokoprężnych turbo przyjmuje się
nominalną pojemność silnika.
3.3.2. Dopuszcza się zamianę silnika oryginalnego na silnik o innej pojemności tego samego producenta
co powoduje przesunięcie do właściwej klasy pojemnościowej.
Silnik może mieć większą ilość zaworów niż oryginalny i może być wyposażony w turbo na powyższych
zasadach. Można stosować skrzynię producenta samochodu o większej liczbie przełożeń niż
w oryginalnym modelu,
- samochody historyczne grupy I, II, III, IV, N, A, B z aktualnym lub utraconym HTP oraz bez HTP, ale
zgodne
z
załącznikiem
J
i
homologacją
z
okresu
daty
produkcji
samochodu,
- do grupy B zaliczone będą samochody z silnikami atmosferycznymi i napędem 2WD np. Skoda 130LR (B269), Lada VFTS ( B-222), Polonez 2000 (B-261), itp.
Przykładowe
samochody
które
mogą
być
zaliczone
do
poszczególnych
klas:
W1 - Fiat 126p, Fiat 500, Zastawa 750, Trabant 600, Trabant 800 RS, itp.
W2
Fiat
CC/SC
900,
Fiat
CC/SC
1100,Skoda
105L,Zastawa
1100,
itp.
W3 - Skoda 130L, Skoda 130 LR, Skoda 130RS, Lada 1300 MTX,Citroen AX, Peugeot ZS, Fiat SC Kit Car,
Citroen
Visa
Chrono,
Kia
Picanto
Race,
itp.
W4 - Citroen Saxo 1600, Lada 1600 VFTS, FSO 1600, Talbot 1600 Ti, BMW1600,Fiat X1/9, Ford Fiesta R2,
Suzuki
Swift
1600,
Renault
Twingo
1600,
Polonez
2000,
BMW
2002
Ti,
itp.
W5 - Honda Civic, Renault Clio Sport, Opel Astra, BMW 325, Citroen Saxo Kit Car, Citroen DS3 R3T, itp.
Gość 2WD,4WD – samochody posiadające aktualne homologacje, wygasłe ale przedłużone przez PZM
homologacje , Karty Techniczne PZM i Homologacje Techniczne PZM startujące w GSMP
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Klas
a

W1

W2

W3

W4

Rok
produk
cji

Pojemność
Silnika
(cm3)

A z wygasłą
homologacją
Historyczne
homologowane do 1982
(gr.1, 2)

od 1982

do 800

Samochody nowe
niehomologowane
A z aktualną lub
wygasłą homologacją

od 2008
od 1982

800-1150
Turbo do 821

Historyczne
homologowane do 1982
(gr.1,2,3,4)

do 1988

1150-1300
Turbo 821928

B 2WD z wygasłą
homologacją
Samochody nowe
niehomologowane
A z aktualną lub
wygasłą homologacją

od 1982

1150-1300

od 2008
od 1982

800-1150
Turbo do 821
1150-1400
Turbo 821928

A Kit Car z wygasłą
homologacją
Historyczne
homologowane do 1982
(gr.1,2,3,4)

od 1995

do 1150

do 1988

1300-1600
Turbo 9281142

B 2WD z wygasłą
homologacją
R1A

od 1982

1300-1600

od 2008

Samochody nowe
niehomologowane

od 2008

A z aktualną lub
wygasłą homologacją

od 1982

do 1390
Turbo do 927
1150-1400
Turbo 8211000
1400-1600
Turbo
1000-1142

A Kit Car z wygasłą
homologacją
Historyczne
homologowane do 1982
(gr.1,2,3,4)

od 1995

1150-1400

do 1988

1600-2000
Turbo
1142-1428

B 2WD z wygasłą

od 1982

1600-2000

Grupa

do1988

Minimalna
konfiguracja
klatki
bezpieczeństwa
•Regulamin
Techniczny
Maluch Trophy
•historyczny
Zał.J
•wg
homologacji
Rys 253-4+253-8
Zał.J-2016
•Rys.253-4+2538 Zał.J 2016
•wg
homologacji
•historyczny
Zał.J
•wg
homologacji
wg homologacji
Rys. 253-4+2538 Zał.J- 2016
•Rys.253-4+2538 Zał.J- 2016
•wg
homologacji
wg homologacji
•historyczny
Zał.J
•wg
homologacji
wg homologacji
wg homologacji
Rys. 253-4+2538 Zał.J- 2016
•Rys.253-4+2538 Zał.J- 2016
•wg
homologacji
wg homologacji
•historyczny
Zał.J
•wg
homologacji
wg homologacji
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Wyposaże
nie
bezpiecze
ńst-wa wg
regulamin
u

ASWG

Licencja
kierowcy

Nie
wymagan
a

W5

Gość
2WD
Gość
4WD
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homologacją
R1B,R2B
od 2008
1390-1600
wg homologacji
Turbo 9271067
Samochody nowe
od 2008
1400-1600
Rys. 253-4+253niehomologowane
Turbo
8 Zał.J- 2016
1000-1142
A z aktualną lub
od 1982
1600-2000
•Rys.253-4+253wygasłą homologacją
Turbo
8 Zał.J- 2016
1142-1428
•wg
homologacji
A Kit Car z wygasłą
od 1995
1400-2000
wg homologacji
homologacją
Historyczne
do 1988
2000-2500
•historyczny
homologowane do 1982
Turbo
Zał.J
(gr.1,3) seryjne
1428-1785
•wg
homologacji
R2C
od 2008
1600-2000
wg homologacji
R3C
Turbo
1167-1333
R3D
od 2008
do 2000
wg homologacji
R3T

od 2008

do 1620

wg homologacji

Samochody nowe
niehomologowane

od 2008

Rys. 253-4+2538 Zał.J- 2016

N,A,E-0,E-I,E-II SH

wg
GSMP
wg
GSMP

1600-2000
Turbo
1142-1428
wg GSMP

N,A,E-I,E-II SH

wg GSMP

•Zał.J 2018
•Karta
Techniczna PZM
•Karta
homologacyjna
PZM

GSMP

Zawodni
k/
Kierowca
posiadaj
ący
licencję
wyścigo
wą lub
rajdową

3.4 Samochody nie spełniające wymagań technicznych
Sędziowie techniczni będą wnioskować do ZSS o przeniesienie samochodów do innych kategorii niż został
zgłoszony
w
przypadku
nie
spełniania
wymagań
dla
danej
kategorii.
W przypadku rażących naruszeń przepisów, złego stanu technicznego lub niedozwolonych modyfikacji nie
zostanie dopuszczony do udziału w imprezie.
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Załącznik 2
Numery startowe i Reklama obowiązkowa i dodatkowa.
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Załącznik 3
SCHEMAT ZAMOCOWANIA PASÓW SZELKOWYCH
DO FOTELA SERYJNEGO
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