
 

 

 

SAMOCHODOWY KONKURS 

 

SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO – SPRAWNOŚCIOWEJ 
 

„STAR- OES” – I runda 
 

STARACHOWICE’ 2017 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

 

1. CEL IMPREZY 

 

  podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach     

rywalizacji sportowej, 

  propagowanie bezpiecznej i kulturalnej jazdy, 

  popularyzowanie sportów samochodowych. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA I PRZEBIEG IMPREZY  
 

Przedmiotem rywalizacji zawodników będą sportowe jazdy  szybkościowo-sprawnościowe, 

według układów opracowanych przez organizatora imprezy, na dwóch trasach (odcinkach 

specjalnych) o łącznej długości około  3,0 km. Przemieszczanie się pojedynczych pojazdów 

uczestniczących w imprezie ulicami miasta ( z ul. Batalionów Chłopskich na ul. Targową  

i powrót), będzie się odbywało indywidualnie, w ramach powszechnie obowiązującego ruchu 

drogowego. Każdy uczestnik zawodów wykona trzy przejazdy trasy z pomiarem czasu. W 

przypadku startu w imprezie więcej niż 50 uczestników, organizator może podjąć decyzję  o 

ograniczeniu zawodów do dwóch przejazdów trasy. Przed  pierwszym przejazdem 

punktowanym odbędzie się nieobowiązkowy przejazd treningowy, bez pomiaru czasu. 

Elementem wyznaczającym trasę są słupki drogowe oraz słupki z opon samochodowych. 

Taśma jest elementem wspomagającym wyznaczenie trasy, jej zerwanie lub jej brak nie 

zwalnia zawodnika od prawidłowego przejazdu po trasie próby. 

 
3. PROGRAM IMPREZY 

 Otwarcie listy zgłoszeń   27.03.2017r., godz. 12.00 

 Zamknięcie listy zgłoszeń  6.04.2017r., godz. 15.00, lub po  wyczerpaniu miejsc 

 Publikacja listy osób z opłaconym wpisowym w pierwszym terminie 7.04.2017r., godz. 

17.00 

 Odbiór administracyjny       – 9.04.2017r., godz. 8.30 do 9.30 

 Badanie kontrolne BK         –  9.04.2017 r., godz. 8.30 do 9.30  

 Odprawa uczestników         –  9.04.2017 r., godz. 9.30 

 Publikacja listy startowej    – 9. 04.2017r., godz. 9.30 

 Przejazd zapoznawczy        – 9.04.2017 r., godz. 9.40 

 Start pierwszego zawodnika do przejazdu treningowego – 9.04.2017 r., godz. 10.15 

 Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej – 9.04.2017 r.,                             

15 min. po zakończeniu ostatniego przejazdu 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 9.04.2017 r., 30 min od wywieszenia         

klasyfikacji prowizorycznej  



 

4. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem samochodowych konkursów STAR- OES jest Automobilklub Kielecki Oddział 

w Starachowicach. 

 

5. WŁADZE IMPREZY 

Przewodniczący ZSS                                   -  Zbigniew Molenda 

Członek ZSS                                                 -  Roman Jabłczyński 

Dyrektor imprezy                                        -  Dominik Jabłczyński 

Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych         -  Andrzej Chmiel 

Kierownik trasy                                           -  Grzegorz Baja 

Kierownik Parku Maszyn              - Adam Pastuszka 

 

6. ZGŁOSZENIA 

Procedura zgłoszeń  

 Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych 

starachowice@automobilklub.kielce.pl do dnia 6.04.2017r.lub osobiście w dniu imprezy w 

biurze zawodów na terenie firmy „PERFOPOL” 

 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Za ważne uważa 

się zgłoszenie, które ma prawidłowo i zgodnie z dokumentami wypełnione wszystkie 

rubryki oraz potwierdzoną wpłatę w terminie podanym w niniejszym regulaminie. 

Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione będą traktowane jak zgłoszenia dostarczone w 

drugim terminie.  

 Zarówno kierowca jak i ewentualnie startujący z nim pilot (start pilota nie jest 

obowiązkowy) zobowiązani są do podpisania oryginału zgłoszenia w Biurze Zawodów, 

przez co przyjmują do wiadomości, że startują w imprezie na własną odpowiedzialność i 

zrzekają się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. 

Zrzeczenie dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących  

w imprezie i innych uczestników. Pilot musi mieć ukończone 17 lat. 

 Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia w ramach jednej klasy 

pojemnościowej. 

 Uczestnikiem imprezy może być każdy, kto posiada aktualne prawo jazdy i samochód z 

ważnym dowodem rejestracyjnym lub takie, które posiadają aktualną na dany rok książkę 

samochodu sportowego KSS wydaną przez ZG PZM. ( Kierowca posiadający prawo jazdy 

kat B1 może startować samochodem, na który posiada uprawnienia ). 

 Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie motorowym, 

posiadające znak homologacji producenta "E" lub homologację FIA (aktualną lub 

utraconą). 

 Jednym pojazdem –w charakterze kierowcy może startować maksymalnie dwóch 

uczestników na podstawie osobnych zgłoszeń. 

 DOKUMENTY DO OKAZANIA 

 prawo jazdy kierowcy 

 ubezpieczenia OC i NNW, 

 dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi, 

 pisemna zgoda właściciela, w przypadku korzystania z samochodu nie będącego 

własnością kierowcy. 

 

7. TERMIN I LOKALIZACJA IMPREZY 

 

Impreza odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2017r. o godz. 10,00 w Starachowicach na  

zamkniętym na czas zawodów odcinku ulicy Batalionów Chłopskich oraz na placu targowym, 

przy ul. Targowej. 



Biuro imprezy i zgłoszenia do konkursu na terenie firmy PERFOPOL przy ul. Batalionów 

Chłopskich, w dniu imprezy, od godz.8:30 do 9:30. 

 

 

8. SAMOCHODY 

 

Do udziału w imprezie będą dopuszczone samochody osobowe, sprawne technicznie na 

podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego. 

Warunkiem dopuszczenia pojazdu do startu jest wyposażenie kół w opony stosowane do ruchu 

na drogach publicznych. Homologacja „ E „ na oponach. 

 

 Przewiduje się podział samochodów na trzy klasy: 

 I klasa – pojazdy o pojemności silnika do 1300 ccm. 

 II klasa – pojazdy o pojemności silnika od 1301 do 1600 ccm. 

 III klasa – pojazdy o pojemności silnika powyżej 1600 ccm. 

 

 Minimalną liczbę pojazdów startujących w klasie stanowi 5 aut. W przypadku zgłoszenia 

 mniej niż 5 aut w klasie, startującym w niej zawodnikom  zostanie przydzielona połowa 

punktów w klasyfikacji końcowej sezonu. 

 

9. OBOWIĄZKI STARTUJĄCYCH 

 

a. Przez podpisanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego 

podporządkowania przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym 

przez kierownictwo imprezy zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu. 

Podpisanie zgłoszenia przez kierowcę i ewentualnie startującego z nim pilota (start 

pilota nie jest obowiązkowy), oznacza przyjęcie do wiadomości, że startują w imprezie 

na własną odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich odszkodowań od organizatora 

imprezy za szkody i straty wynikłe podczas zawodów. 

 

b. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia startujący zobowiązany jest do: 

 

 wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w imprezie oraz wpłatę wpisowego którego 

należy dokonać na konto Automobilklubu Kieleckiego : 

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach 

      96 1140 2020 0000 5661 5500 1001 

z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „STAR-OES I runda”. Wpisowe należy wpłacić 

najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2017r. w wysokości: 

 30 zł – dla członków Automobilklubu Kieleckiego, z opłaconą składką. 

 50 zł – dla pozostałych, 

 

Zwrot wpisowego lub przesunięcie go na następną imprezę może nastąpić w przypadku 

odwołania imprezy, nieprzyjęcia zgłoszenia lub wycofania zgłoszenia na  3 dni przed 

imprezą. O odwołaniu lub nie przyjęciu zgłoszenia uczestnicy będą skutecznie 

powiadamiani przed imprezą. Wycofanie zgłoszenia oraz prośba o zwrot lub 

przeniesienie wpisowego na następną imprezę powinna nastąpić na piśmie drogą 

elektroniczną, pocztą lub przez kuriera. Prośba o zwrot lub przeniesienie wpisowego na 

następną imprezę powinna zawierać dane uczestnika, adres zamieszkania oraz w 

przypadku zwrotu wpisowego nr konta na który należy dokonać zwrotu. 

             

 oznakowania pojazdu numerami startowymi wydanymi przez organizatora 

imprezy, 

 obecności na odprawie uczestników, 

 odbycia prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku ochronnym, 



 sportowego zachowania się podczas trwania imprezy. 

 

c. Kierowca ma obowiązek stawienia się na start zgodnie z miejscem na liście startowej 

pod groźbą 5 sekundowej kary czasowej. W przypadku awarii samochodu należy fakt 

zgłosić kierownikowi próby, który w uzasadnionych przypadkach dokona poprawki na 

liście startowej. 

 

10. PUNKTACJA 

 

 0,01 sek. czasu trwania próby              - 0,01 pkt. karnych 

 przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka lub opony        - 5     pkt. karnych 

 falstart                            - 5     pkt. karnych 

 niewłaściwe przejechanie próby(ominięcie słupka lub szykany)  - 20   pkt. karnych 

 nie wystartowanie lub nieukończenie próby                           -   nie zaliczenie próby 

 

11. DYSCYPLINA PODCZAS TRWANIA IMPREZY 

 

Organizator może ukarać uczestnika imprezy za brak dyscypliny sportowej. Za niezgodne   z 

zasadami sportu zachowanie lub nie zastosowanie się do poleceń ZSS, kierownictwa lub innych 

osób funkcyjnych – upomnieniem, a w przypadkach drastycznych – wykluczeniem. 

 

12. KLASYFIKACJA 

 

Do klasyfikacji końcowej zawodów będą uwzględniane dwa lepsze wyniki, z trzech 

przejazdów trasy. W przypadku ograniczenia zawodów do dwóch przejazdów trasy, podstawę 

do klasyfikacji końcowej będzie stanowił wynik lepszego przejazdu. 

 

13. KLASYFIKACJA W CYKLU „ STAROES’2016” 

 

     Dla potrzeb klasyfikacji końcowej każda runda będzie punktowana następująco: 

     I miejsce- 12 pkt., II miejsce- 10 pkt., III miejsce- 8 pkt., IV – 7 pkt., V – 6 pkt., 

    VI – 5 pkt., VII – 4 pkt., VIII – 3 pkt., IX – 2 pkt., X – 1 pkt, XI i dalsze – 0 punktów. 

 

 14. NAGRODY 

 

14.1. NAGRODY NA POSZCZEGÓLNYCH RUNDACH: 

         Zawodnicy zajmujący miejsca od I do III w poszczególnych klasach otrzymają 

         okolicznościowe puchary. 

         W klasie, w której liczba aut zgłoszonych na poszczególnych rundach jest 

          mniejsza niż 5, będzie przyznawana nagroda dla zwycięzcy klasy. 

 

 

14.2. NAGRODY W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ SEZONU: 

         Puchary otrzymają także  zdobywcy miejsc od I do III w poszczególnych klasach  

         klasyfikacji końcowej sezonu. 

 

15. PROTESTY 

 

a. Każdy protest powinien być kierowany do dyrektora imprezy i złożony na piśmie  

w biurze imprezy. 

b. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 100 zł.. Kaucja ta zostanie zwrócona 

w przypadku, gdy protest zostanie uznany. 

c. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być składane w ciągu 30 minut od 

ogłoszenia wyników. 



d. Prawo złożenia protestu przysługuje wyłącznie uczestnikom, którzy ukończą imprezę. 

 

 

 

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania 

imprezy zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody  

i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

 

 

17. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

a.  Zaleca się posiadanie przez uczestników imprezy oprócz ubezpieczenia obowiązkowego 

OC, również ubezpieczenia od NW i ryzyka rajdowego. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz ograniczenia ilości startujących samochodów. 

c. W sprawach, które nie ujęte są w niniejszym regulaminie obowiązują zasady 

międzynarodowego kodeksu sportu FIA. 

 

 

Organizator 


