
Komunikat Automobilklubu Kieleckiego, 
organizatora Samochodowego Kryterium Toru „KIELCE” – SUPEROES 
Automobilklub Kielecki podjął decyzje o wprowadzeniu zmian do: 

1. Regulaminu Ramowego 2018 Samochodowego Kryterium Toru „KIELCE” – SUPEROES 

2. Regulaminów Uzupełniających Samochodowego Kryterium Toru „KIELCE” – SUPEROS na 

rok 2018 

- Zmiany w Regulaminie Ramowym 
6.2. W sezonie 2018  zostanie stworzona dodatkowa klasyfikacja zostaną stworzone dodatkowe 
klasy: Subaru CUP, RENAULT  CLIO CUP, MALUCH CUP* w przypadku zebrania się minimum 5 
pojazdów tej marki w danej rundzie. Samochody te będą klasyfikowane również w swoich klasach 
pojemnościowych. 
* Maluch CUP – samochód napędzany silnikiem dwucylindrowym na bazie oryginalnej konstrukcji 
stosowanej w samochodach Fiat 126p. 
6.3. Samochody z silnikami benzynowymi posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do 
startu w klasie pojemnościowej przydzielone do klasy bezpośrednio wyższej niż wynikająca z 
pojemności silnika. Samochody z silnikiem diesla z doładowaniem zostaną przydzielone do klasy 
zgodnej z pojemnością silnika. Samochody wyposażone w silnik z tłokiem obrotowym (Wankla) 
zostaną przydzielone do klasy 5-tej. Samochody z silnikami motocyklowymi zostaną przydzielone do 
klasy pojemnościowej wynikającej z pomnożenia pojemności silnika zaokrąglonej do pełnej setki w 
górę, przez współczynnik 1,3. 
6.7. Nie zezwala się na start w klasie pojemnościowej innej niż wynikająca z treści punktów 6.1 i 6.3. 
12.1.  Nagrody na poszczególnych rundach: 

 Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych klasach pojemnościowych oraz klasach 
dodatkowych (nie dotyczy klasy niepełnej oraz klasyfikacji dla samochodów z napędem FWD 
i RWD) przyznane zostaną nagrody honorowe (puchary). 

 W klasie pojemnościowej, w której liczba aut zgłoszonych na poszczególnych rundach jest 
mniejsza niż 5 oraz w klasyfikacji dla samochodów z napędem FWD i RWD przyznawana 
będzie nagroda dla zwycięzcy klasy. Nie dotyczy klas dodatkowych. 

 Na poszczególnych rundach nie przyznaje się nagród w klasyfikacji generalnej.  

  

- Zmiany w Regulaminach Uzupełniających na sezon 2018 
Wpisowe, wpłaty, zwroty 

Wysokość wpisowego: 

       ●   150 zł dla członków Automobilklubu Kieleckiego z opłaconą aktualną składką, 

       ●   180 zł dla uczestników niezrzeszonych, 
●   250 zł dla uczestników  wpłacających wpisowe po terminie i w dniu imprezy  

Zawodnicy dokonujący wpłaty na mniej niż 48 godzin przed zawodami zobowiązani są do okazania 

podczas odbioru administracyjnego dowodu wpłaty. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Po zakończeniu imprezy zabrania się jazd samochodem lub innym pojazdem motorowym (motocykl, 
gokart) po torze bez zgody Kierownictwa Ośrodka lub Dyrektora Imprezy. 

Kielce 26 marca 2018 r.  
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do obu regulaminów z zaznaczeniem ich kolorem zielonym. 
 

Prezes Automobilklubu Kieleckiego 
Krzysztof Tutak 


