
                                               K O M U N I K A T 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 sierpnia br. informującego o 

wprowadzeniu zmian w procedurze zgłoszeń i sposobie opłat wpisowego od 

najbliższej VIII Rundy SuperOesu (21.08.2021 r), informujemy, że z uwagi na 

awarię systemu bankowego koniecznego do wprowadzenia tych zmian, 

zmuszeni jesteśmy do pozostawienia dotychczasowego systemu zgłoszeń i opłat 

obowiązującego w dotychczasowych rundach SuperOesu prezentowanego 

poniżej: 

                                                                                                        ORGANIZATOR 

 

ZGŁOSZENIA 
 
Procedura zgłoszeń 

 Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem witryn internetowych 

www.superoes.pl oraz www.automobilklub.kielce.pl z jednoczesnym wniesieniem 
stosownej opłaty wpisowego do dnia  18.08.2021r. do godz. 24.00 lub do 
wyczerpania miejsc  

 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 kryterium może być każdy, kto posiada aktualne prawo jazdy kat. B albo B1, 

lub ważną na dany rok licencję wyścigową BC lub BC JUNIOR oraz samochód z ważnym 
dowodem rejestracyjnym lub książką samochodu sportowego (KSS) wydaną przez ZG PZM. 
(Kierowca posiadający prawo jazdy kat. B1 lub licencję BC JUNIOR 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. 
 

Maksymalna ilość uczestników 
Maksymalna liczba załóg dopuszczonych do startu: 100 (organizator ma prawo do 
zwiększenia ilości uczestników) 

 
Pojazdy dopuszczone 

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowego Kryterium Toru "Kielce" – "Super OES" na sezon 
2021 
 
Podział na klasy 

Zgodny z Regulaminem Ramowym Samochodowego Kryterium Toru "Kielce" – "Super OES" na sezon 
2021. 

 
Wpisowe, wpłaty, zwroty 

http://www.superoes.pl/
http://www.automobilklub.kielce.pl/


Wpłatę wpisowego 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: „VIII Runda SuperOES”, 21.08.2021 r.”  
 
Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do godz.  24.00 do dnia 18.08.2021r. Wpisowe jest 
integralną częścią zgłoszenia. Liczy się data realizacji przelewu wychodzącego. 
 

Dopuszcza się za zgodą Dyrektora Imprezy zgłoszenie i opłatę wpisowego w dniu imprezy 
w biurze imprezy, o ile ilość uczestników nie przekroczy limitu określonego przez 
Organizatora. O możliwości zgłoszenia się w dniu imprezy Organizator powiadomi 
komunikatem na stronie internetowej AK  i innych dotyczących imprezy źródłach przekazu, 
w dniu 20.08.2021r.   
 
Wysokość wpisowego:  

 160 zł dla członków Automobilklubu Kieleckiego z opłaconą aktualną składką, 

 200 zł dla uczestników niezrzeszonych, 

 300 zł dla uczestników wpłacających wpisowe w biurze zawodów przy zgłoszeniu się w dniu 

imprezy 
 
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, tradycyjnie 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. 

 


