
REGULAMIN KLASY OFFROAD

I. ORGANIZACJA

Nazwa imprezy to X CHOJNICKI ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4X4.

Dla potrzeb regulaminu używana jest nazwa „TROPHY”.

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Morski Jeep-Club Chojnice. z siedzibą 
w Nieżychowicach. dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. 

II. TERMINOLOGIA

1. Próba sprawnościowa (PS): przejazd punktowany (1 pkt = 1 sek), na którym 
znajdują się sędziowie, pomiędzy startem PS, a metą PS. 

2. Między taśmami (MT): oznakowanie stosowane na trasie.
3. Bramki: oznakowanie stosowane na trasie.
4. Punktacja PS: liczba punktów równoważna jest liczbie sekund od startu do 

zakończenia próby, liczonych wg oficjalnego zegara zlotu. 
5. Limit próby (limit): limit czasu wyznaczony przez Organizatora na przejazd 

próby. 
6. Punkty karne: punkty doliczane za działania wymienione w załączniku  
7. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Organizatorem odbywające 

się przed startem Trophy. 

III. REGULACJE

1. Trophy odbywa się na podstawie: 
o niniejszego regulaminu
o przepisów o ruchu drogowym
o przepisów ogólnych
o zasad ochrony środowiska

2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez komisje sędziowską. 

IV. SAMOCHODY

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg 
2. Nie prowadzi się osobnej klasyfikacji opartej na pojemności, masie, wadze, 

mocy. 
3. Pojazdy muszą być zarejestrowane, z ważnymi badaniami technicznymi i 

ważną polisą OC. 
4. Spełnienie powyższych warunków może być przedmiotem badania 

technicznego przed i w trakcie zlotu. 



V. UCZESTNICY

Wymóg spełnienia/posiadania wszystkich poniższych warunków dotyczy kierowców:

1. Wiek powyżej 18 lat 
2. Prawo jazdy właściwej kategorii. 
3. Polisa ubezpieczeniowa NW, zdrowotna, kosztów leczenia i na życie 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE

1. Wskazane jest pełne ubezpieczenie pojazdu i załogi. 
2. TROPHY korzysta z dróg, które nie mogą być wyłączone z normalnego ruchu 

drogowego i związanego z gospodarką leśną i rolnictwem. 
3. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią , organizator dołoży wszelkich 

starań, by zachować dobre imię zlotu. 
4. Jazda off-road w TROPHY może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w 

rajdzie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność . 
5. W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie 

może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, 
straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika w własnych dobrach lub 
wobec innych uczestników czy strony trzeciej 

6. Wszyscy uczestnicy TROPHY są zobowiązani do przeczytania niniejszego 
regulaminu, i zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, 
poprzez podpisanie oświadczenia. 

VII. OZNACZENIA I REKLAMY

1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, 
sponsorów zlotu. 

2. Przyklejenie dostarczonych naklejek przed startem, wg wzoru dostarczonego 
przez organizatora, jest wymagane pod rygorem kary regulaminowej zgodnie 
z załącznikiem. 

3. Nieprawidłowe umieszczenie, zgubienie naklejek może spowodować nałożenia 
kary zgodnie z załącznikiem.

4. Odmowa zastosowania wymaganego oklejenia wiąże się z koniecznością 
wpłaty podwójnego wpisowego. Odmowa nie może dotyczyć naklejenia nr 
startowych. 

VIII. RUCH DROGOWY

1. Na drogach, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad 
polskiego kodeksu drogowego. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny 
za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. 

2. Organizator przewiduje czas przejazdu na dojazdach z bezpieczną prędkością, 
pozwalającą uniknąć wypadków drogowych. 

3. Próby sprawnościowe nie są wyłączone z ruchu, nawet jeżeli nie przebiegają 
po publicznych drogach. 



4. Na trasie należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez książkę 
drogową. 

5. Wjazd na PS z przeciwnego kierunku lub jazda po PS w kierunku innym niż 
wymagany może być ukarana zgodnie z załącznikiem. 

IX. KOLEJNOŚĆ STARTU

1. Kolejność startu TROPHY wyznacza numer startowy. 
2. Kolejność startu do prób sprawnościowych wynika z kolejności przyjazdu na 

start PS.

X. KSIĄŻKA DROGOWA

1. Każda załoga otrzymuje notatki nawigacyjne/książkę drogową opisujący trasę 
którą należy przejechać. 

2. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 10 m.
3. Usytuowanie PS jest oznaczone w notatkach nawigacyjnych. 
4. Książka drogowa może być jednocześnie kartą drogową, na której dokonuje 

się potwierdzeń przejazdu PS. 
5. Utrata karty drogowej może skutkować naliczeniem kar wg załącznika.
6. Wszelkie zmiany w dokonywane przez uczestników w karcie drogowej są 

traktowane jako próby oszustwa i mogą skutkować wykluczeniem ze zlotu. 

XI. PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA

1. PS - przejazd wg książki drogowej z pomiarem czasu. 
2. Zerwanie, wyjazd poza taśmy na PS jest niedozwolony pod rygorem kary 

zgodnie z załącznikiem. W przypadku zerwania, wyjechania poza taśmy, 
należy powrócić na PS w tym samym miejscu i kontynuować jazdę pod 
rygorem naliczenia Taryfy za PS, zgodnie z załącznikiem. 

3. PS są otwarte w czasie wyznaczonym przez organizatora i podanym do 
wiadomości w książce drogowej. W przypadku zaliczenia PS przed czasem, 
przez wszystkich zawodników, PS zostaną zamknięte po ostatnim zawodniku 
który zaliczył PS. 

4. Samochód musi wjechać i wyjechać z PS za pomocą własnego silnika. 
5. Na PS niedozwolona jest pomoc z zewnątrz, pod rygorem kary wg załącznika. 
6. Na PS dozwolona jest pomoc innych załóg uczestniczących w rywalizacji na 

danym PS. 
7. Na PS należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. 
8. Jeżeli załoga nie przejedzie próby w limicie czasu wyznaczonym przez 

organizatora otrzymuje karę wg załącznika. 
9. Limit próby jest podany w książce drogowej i przez sędziego na PS. 

XII. KARY

1. W celu uzyskania maksymalnie obiektywnej oceny rywalizacji wprowadza się 
system punktów karnych PK opisanych w załączniku. 

2. Punkty karne są doliczane do sumy czasów przejazdu PS po każdym etapie. 



3. Sędziowie odnotowują w swoich kartach lub w kartach zawodników 
naruszenia skutkujące naliczeniem punktów karnych.

4. Czas przejazdu jest mierzony na próbach sprawnościowych z dokładnością do 
1 sekundy.

5. Oficjalny czas zlotu jest podawany na odprawie i dostępny na każdym PS. 

XIV. NAPRAWY, SERWIS, TANKOWANIE, WYŻYWIENIE

1. Wszystkie rodzaje napraw mogą być dokonywane podczas trwania TROPHY 
przez załogę biorącą udział w rywalizacji na danym etapie. 

2. Serwisy mogą dokonywać wszelkich napraw, poza wymianą elementów 
posiadających numery identyfikacyjne samochodu. 

3. Organizator wskazuje na odprawie przewidywaną długość TROPHY i miejsce 
wyznaczenia kilometra wzorcowego. 

4. Baza zlotu jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują na niej takie 
same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na 
trasie. 

5. Obecni w bazie zlotu sędziowie mają możliwość obserwowania uczestników i 
naliczenia kar w przypadku zachowań rażąco naruszających zasady zlotu i 
regulaminu. 

XV. KLASYFIKACJA

Podczas zlotu są prowadzona jest następująca klasyfikacja:

1. KOŃCOWA: lista uczestników w kolejności wynikającej z sumy wszystkich 
przejazdów PS i punktów karnych uzyskanych w zlocie

Im mniejsza wartość tym wyższa pozycja w klasyfikacji.

XVI. NAGRODY

1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów. 
2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na 

gotówkę. 
3. Nagrody są przyznawane dla najlepszych załóg. 
4. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody za specjalne osiągnięcia. 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona pod rygorem 
natychmiastowego wykluczenia ze zlotu. 

2. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania zlotu. 
Zalecamy natomiast używanie kasków na próbach sprawnościowych.


