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“RallyLand WRC Puchar 2011” 

REGULAMIN UZUPEÙNIAJÀCY  

Debrzno, 5 listopad 2011 r. 
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Rallysprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Miædzynarodowego 
Kodeksu Sportowego, w czæúci nie dotyczàcej sportu kwalifik      owanego  Regulaminu 
Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2011, Ustawy „Prawo o Ruchu 
Drogowym RP” i niniejszego regulaminu uzupeùniajàcego.  
 

 

Otwarcie listy zgùoszeñ  27.10.2011 

Zamkniæcie listy zgùoszeñ  04.11.2011 godz. 15.00  
 lub wczeúniej po  zapeùnieniu listy 
startowej 

Odbiór administracyjny 05.11.2011 godz. 7.45 - 8.45  

Zapoznanie z trasà poprzez jednokrotny przejazd za samochodem organizatora 

  05.11.2011 godz. 9. 15 - 09.55 

Pierwsze posiedzenie ZSS 05.11.2011 godz. 9.20 

Publikacja   listy zaùóg dopuszczonych do startu 05.11.2011 godz. 9.25 

Odprawa uczestników  05.11.2011 godz. 9.00 

Badanie kontrolne BK 05.11.2011 godz. 09.55 - 11.15  

Start  05.11.2011 godz. 10.00  

Meta  05.11.2011 godz. 16.30 

Posiedzenie ZSS 05.11.2011 godz. 16.45 

Opublikowanie koñcowej klasyfikacji prowizorycznej 05.11.2011 godz. 17.00 

Rozdanie nagród 05.11.2011 godz. 17.30  

 

 

 

Impreza odbædzie siæ dnia 05.11.2011 
 
Start – godz. 10.00 Osiedle Rajdowe RALLYLAND (Lipka)   
Meta – godz. 16.30 Osiedle Rajdowe RALLYLAND (Lipka)   
 

 

 Rallysprint - VII runda „RallyLand WRC Puchar 2011” 

 

 

 

Biuro znajdowaã siæ bædzie dnia 05.11.2011 od godz. 07.45 
Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka)  

2/11/OKSSGD/2011

2/11/OKSSGD/2011
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Start –  Osiedle Rajdowe RALLYLAND (Lipka) 
Meta – Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka)  
Park zamkniæty  - nie przewiduje siæ 

 

Impreza zostanie przeprowadzona w ciàgu jednego dnia i skùadaã siæ bædzie z dwóch etapów.  
Na trasie zlokalizowanych bædzie 8 prób sprawnoúciowych (2 próby przeje¿d¿ane 4-ro krotnie). 
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton, szuter. 
Ùàczna dùugoúã prób sprawnoúciowych: 13,0 km 
Dùugoúã poszczególnych prób do 2 km  
Trasa imprezy i kolejnoúã pokonywania prób sà obowiàzkowe. 
 
 

 

 

Automobilklub Rallyland 

 

Nieýychowice 91, 89   - 620 Chojnice  

 

Przewodniczàcy  Karol Zygmunt 
Czùonek  Monika Ochlik  
Czùonek  Marzanna Korycka 

 

Dyrektor Imprezy Ireneusz Korycki 
Asystent Dyrektora  Tomasz Michalski 
Biuro  S³awomira Wilczyñska 
Komisja obliczeñ  Paweù Lewandowski 
Badania kontrolne  Krzysztof Muszyñski 
Kierownicy prób:   
  Leszek Stachowiak

 
  
 
  
 

 

 

3.1.1 Zaùogæ stanowià wyùàcznie dwie osoby, okreúlani jako kierowca i pilot. Kierowca musi 
mieã prawo jazdy, a pilot ukoñczone 17 lat. 
3.1.2 Pilot nie moýe prowadziã samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia 
prowadzenia samochodu przez pilota, zaùog       a zostanie wykluczona. 

 

3.2.1 Obecnoúã na odprawie uczestników. 

Artur Araucz
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3.2.2 Przejazd trasy imprezy w podanej przez organizatora kolejnoúci i kierunku. 
3.2.3 Odbycie wszystkich prób zræcznoúciowych w zapiætych pasach bezpieczeñstwa, 
zapiætyc h kaskach ochronnych, z wùàczonymi úwiatùami mijania i zamkniætymi szybami. 
Nieprzestrzeganie powyýszych przepisów pociàgnie za sobà karæ do wykluczenia wùàcznie. 

 

3.3.1 Zgùoszenia bædà przyjmowane poprzez witrynæ internetowà od 27.10.2011 
do 04.11.2011 do godz. 15.00 lub do zapeùnienia listy.       Oryginaù zgùoszenia musi byã 
podpisany przez obydwu czùonków zaùogi i zùoýony w biurze zawodów. 
3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjæcia zgùoszenia bez podania przyczyny. 
3.3.3 Przez fakt podpisa    nia zgùoszenia zaùoga przyjmuje do wiadomoúci, ýe startuje  
w imprezie na wùasnà odpowiedzialnoúã i zrzeka siæ wszelkich praw do odszkodowañ  
za straty wynikùe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób 
oficjalnych wystæpujàcych w    imprezie i innych uczestników. 

 

3.4.1 Maksymalna liczba startujàcych zaùóg: 80 
3.4.2 W przypadku zgùoszenia wiæcej niý 80 zaùóg o przyjæciu decydowaã bædzie kolejnoúã 
wpùywu zgùoszeñ. 

 

Wszystkie samoc   hody zgùoszone do imprezy muszà posiadaã waýne dokumenty uprawniajàce  
do poruszania siæ po drogach publicznych i speùniaã wymogi regulaminowe KJS, tj.:  
do udziaùu w imprezie dopuszcza siæ wyùàcznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa  
o Ruchu Drogowym l  ub osobowo     –     towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, 

 

3.6.1 Podziaù na klasy bædzie obowiàzywaù zgodnie z poniýszym wykazem: 
klasa 1  do 903 cm3 
klasa 2  powyýej 903 cm3 do 1300 cm3 
klasa 3  powyýej 1300 cm3 do 1600 cm3 
klasa 4  powyýej 1600 cm3 do 2000 cm3 
klasa 5 powyýej 2000 cm3 
3.6.2 Samochody posiadajàce silnik z turbodoùadowaniem zostanà dopuszczone w klasie 
pojemnoúciowej wynikajàcej z pomnoýenia nominalnej pojemnoúci silnika 
- z zapùonem ZI x wspóùczynnik 1,7 
- z zapùonem   ZS (diesel) x wspóùczynnik 1,5 
3.6.3 Klasæ stanowi kaýda zakwalifikowana iloúã samochodów. 
3.6.4 Ostateczny podziaù na klasy okreúla lista startowa zawodów, zatwierdzona przez ZSS. 
3.6.5 Kierowcy posiadajàcy licencjæ rajdowà bædà klasyfikowani oddzielnie          w klasie „goúã” 

 

3.7.1 Wysokoúã wpisowego wynosi:  
- 180 zù dla wszystkich zaùóg  
3.7.2 Wpùaty wpisowego przyjmowane bædà przelewem na konto podane w formularzu 
zgùoszeniowym.  
3.7.4           ùania zawodów. 
 
 
  

ze sztywnym, zamkniêtym dachem.
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4.1 Samochody bior¹ce udzia³ w imprezie muszà posiadaã obowiàzkowe ubezpieczenie OC  
i NW 
4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnoúci za szkody i straty w stosunku  
do zaùóg i ich sprzætu, jak równieý spowodo      wanych przez nie w sposób poúredni  
lub bezpoúredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 
 

 

 

Tablice rajdowe z numerem startowym dostarczone przez organizatora na odbiorze 
administracyjnym naleýy umieúciã w górnej czêœci  drzwi                            przednich  z obu stron 
pojazdu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karæ do wykluczenia 
wùàcznie. 

 

Podczas imprezy, wewnàtrz pojazdu musi byæ  umieszczona karta identyfikacyjna 
widoczna  przez prawà tylna boczna szybæ, zawierajàca numer startowy, aktualne informacje  
o czùonkach zaùogi i ich fotografie oraz podpisy.  
 

 

 

Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka), 05.11.2011  r., godz. 7,45 - 8,45  

 

- prawo jazdy kierowcy 
- ubezpieczenia OC i NNW 
- dowód rejestracyjny samochodu z waýnymi badaniami technicznymi 
- pisemna zgoda wùaúciciela w przypadku korzystania z samochodu nie bædàcego 
wùasnoúcià kierowcy ani pi     lota. 
 

  
nast¹pi poprzez jednokrotny przejazd za samochodem organizatora 05.11.2011, godz. 9.15 - 09.55  
 

 

 

Hangar Lotniska  Osiedla Rajdowego      RALLYLAND (Lipka) 
05.11.2011, godz. 9.00 
 
 
 
 
 
 
 



OLNE 

 

Lipka Osiedle Rajdowe - „RALLYLAND”.  
BK  05.11.2011 r., 09.55 -     11.15 
 

Spóênienie na BK   -   1 powyýej 15 minut powoduje wykluczenie zaùogi z zawodów. 
Wymagania dodatkowe zgodnie z Zaùàcznikiem 5 Regulaminu Ramowego. 
 

Podczas badania kontrolnego sprawdzana bêdzie zgodnoœæ pojazdu z przepisami
oraz jego stan techniczny, a tak¿e wymagane wyposa¿enie samochodu oraz za³óg.

Samochód przedstawiony do BK1 musi byæ oznakowany numerami startowymi, posiadaæ 
wype³nion¹ kartê badania kontrolnego oraz wymagan¹ reklamê Organizatora
 zgodnie z komunikatem który uka¿e siê w tygodniu poprzedzaj¹cym imprezê.
 
W skùad obowiàzkowego wyposaýenia samochodów wchodzà: 
1. Pasy bezpieczeñstwa dla kierowcy i pilota. 
2. Zag³ówki foteli za³ogi. 
3. Minimum jedna gaœnica (zaleca siê monta¿ w zasiêgu r¹k za³ogi). 
4. Kaski ochronne dla za³ogi typu samochodowego lub motocyklowego. 
5. Apteczka z odpowiednim wyposa¿eniem medycznym. 
6. Zderzak przedni i tylny. 
7. Przewody paliwowe na wszystkich koñcach musz¹ byæ skutecznie zaciœniête, 
8. Oznakowanie i obowi¹zkowe reklamy organizatora imprezy. 
9. Ponadto ka¿dy samochód musi odpowiadaæ nastêpuj¹cym warunkom: 
a) identyczne ko³a (obrêcz i opona) na ka¿dej osi, 
b) wszystkie przedmioty w baga¿niku i kabinie musz¹ byæ umocowane, 
c) w czasie ca³ej imprezy ¿adna pokrywa nie mo¿e byæ zamkniêta na klucz, dotyczy to 
równie¿ drzwi, 
d) dodatkowe punkty œwietlne - zgodnie z Ustaw¹ „Prawo o Ruchu Drogowym" 
e) nie wolno stosowaæ ¿adnych elementów przeciwpoœlizgowych mechanicznych i 
chemicznych na oponach. 
f) opony posiadaj¹ce znak homologacji E (nie dotyczy klasy "goœæ") 
g) samochody zasilane gazem musz¹ mieæ wymontowany zbiornik gazu. 
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagañ, które musz¹ 
byæ og³oszone komunikatem przed imprez¹ oraz prawo niedopuszczania do imprezy 
ka¿dego samochodu, który Komisja Kontrolna uzna za zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu 
ruchu. 
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iejsce opublikowania listy startowej.  

Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka), 05.11.2011 godz. 9.25 

 

Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka)  
05.11.2011 godz. 10.00 
Start zaùóg w/g listy startowej. 
 

 

 

Zawodnicy otrzymajà jedn   à kartæ drogowà na caùà imprezæ podczas odbioru 
administracyjnego. 

 

Zezwala siæ na wczeúniejszy wjazd na metæ etapu. 
 

 

 

Osiedle Rajdowe  RALLYLAND (Lipka), 05.11.2011 , godz. 17.30. 

 

W klasyfikacji generalnej: puchary za trzy pierwsze miejsca dla kierowcy i pilota 
W poszczególnych klasach: puchary za pierwsze miejsce dla kierowcy i pilota 

 

11.3.1 Klasyfikacjà zostanà objæte wszystkie za³ogi, które uzyskajà punktacje za wszystkie 
próby zræcznoúciowe. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwyciæstwie w klasie. 
11.3.2 W przypadku zdobycia równej iloœci punktów przez 2-ch lub wiêcej uczestników w   

 
 

 
 
 

 

Nie przewiduje siæ. 

którejkolwiek klasyfikacji dla ustalenia, który z uczestników zostanie sklasyfikowany na wy¿szym 
miejscu zostanie zastosowany art 6.1 Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw
Regionalnych FIA
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Protesty i zaýalenia w sprawie wykroczeñ regulaminowych mogà byã kierowane  
do Dyrektora wyùàcznie na piúmie,     w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników 
prowizorycznych. Protesty dotyczàce ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie bædà 
przyjmowane. 

 

Do protestu doùàczona musi byã kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega 
zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest bædzie rozpatrzony przez ZSS. 

 

Wszelkie odwoùania od decyzji ZSS KJS mogà byã skùadane wyùàcznie do OKSS PZM przy 
zachowaniu trybu odwoùañ zgodnego z Miædzynarodowym Kodeksem Sportowym rozdziaù 
XIII punkt 182. (w czæúci nie dotyczàcej sportu Kwalifikowanego), wraz z kaucjà  
w wysokoúci 200 zù. 
 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wùaúciwej interpretacji niniejszego regulaminu, 
wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikató      w, stanowiàcych integralnà czæúã 
regulaminu uzupeùniajàcego jak równieý do caùkowitego odwoùania rajdu. 

 
Dyrektor  Rallysprintu 

„Rallyland WRC Puchar 2011” 

/-/ Ireneusz Korycki 
 
 
  
Chojnice, 24.11.2011 
 



 

Zestaw kar regulaminowych: 
1. Nieobecnoúã    na BK lub spóênienie powyýej 30 minut Niedopuszczenie do startu 
2. Samochód niespeùniajàcy wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu 
3. Nieobecnoúã na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 
4. Brak wpisów w karcie drogowej Wykluczenie 
5. Odbyci e próby w nie zapiætych pasach i/lub kaskach ochronnych Wykluczenie 
6. Niesportowe zachowanie Wykluczenie 

 5 sek. 

  

8. Za nieprzepisowy start (falstart) 10 sek. 
9. Za cofanie na mecie próby Wykluczenie 
10. Za spóênienie na Start powyýej 15 minut Wykluczenie 
11. Za zgubienie (utratæ) karty drogowej Wykluczenie 
12. Nanoszenie wùasnych poprawek w kartæ drogowà Wykluczenie 
13. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota        Wykluczenie 
14. Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych Kara pieniæýna 200 zù 
15. Za drugie przekroczenie przepisów drogowych 300 pkt. 
16. Za trzecie przekroczenie przepisów       drogowych Wykluczenie 
17. Za nieprawidùowe przejechanie lub nieukoñczenie próby Taryfa      

(150% czasu najlepszego uczestnika w klasie) 
  

 
18. Za krêcenie b¹czków w parku serwisowym lub inne 
      niebezpieczne zachowanie                                                                                                   

7. Za potr¹cenie opony w szykanie; za potr¹cenie opony 
wyznaczaj¹cej (ograniczaj¹cej) kierunek jazdy; za port¹cenie innego 
elementu (np. balot s³omy) wyznaczaj¹cego kierunek jazdy lub 
innego elementu maj¹cego ograniczyæ prêdkoœæ jazdy; za 
potr¹cenie rond u³o¿onych z opon lub innych elementów; za 
potr¹cenie beczki (bez znaczenia czy ma to miejsce podczas 
nawrotu czy tylko omijania)
Za potr¹cenie szykany uznaje siê dotkniêcie jej dowoln¹ czêœci¹ pojazdu.
                                                                                           

Wykluczenie
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