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1.  USTALENIA OGÓLNE
1.1. Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej GSMP) są własnością Polskiego 
Związku Motorowego (zwanego dalej PZM).

1.2. Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski są mistrzostwami otwartymi.

1.3. Nadzór nad przebiegiem GSMP sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego 
PZM (zwana dalej GKSS), która zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu 
i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności 
i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu 
i  innych przepisów, w oparciu o które rozgrywane są GSMP, oraz do podejmowania 
decyzji.

1.4. GSMP rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy: 
Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA wraz z załącznikami,• 
Niniejszy Regulamin Ramowy rozgrywek wraz z załącznikami, uznany za obowiązujący • 
we wszystkich rundach GSMP w roku 2008. Zaleca się jego stosowanie w innych 
imprezach o charakterze wyścigów górskich rozgrywanych na terenie Polski.

1.5. Rundy GSMP rozgrywane są na zamkniętej trasie wyścigu, wyłączonej z ruchu 
drogowego. Podczas podjazdów treningowych i wyścigowych nie obowiązują przepisy 
„Prawa o ruchu drogowym”. 

2. KALENDARZ IMPREZ
2.1. Do GSMP będą zaliczane zawody umieszczone w oficjalnym kalendarzu sportowym 
PZM na rok 2008, zwane dalej rundami. 

2.2. Rundy GSMP mogą być rozgrywane poza granicami Polski, 

2.3. W cyklu GSMP w roku 2008 rozegrane zostaną następujące zawody:

 23– 25 maja   Cisna    I i II runda *

 20 –22 czerwca  Załuż   III i IV runda – Strefa Europy Centr.

 11 –13 lipca   Sopot   V i VI runda

 01 –03 sierpnia  Sienna  VII i VIII runda  

 22 –24 sierpnia  Rościszów   IX i X runda

 26 –28 września  Korczyna   XI i XII runda 

 17 –19 października Góra Św. Anny   XIII i XIV runda

* po uzyskaniu homologacji - Licencji Krajowej trasy.

3.  OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE TRASY I PRZEBIEGU 
GSMP

3.1. GSMP to wyścigi samochodowe rozgrywane na trasie, która prowadzić pod górę. Są 
to zawody, w których każdy pojazd startuje indywidualnie a zawodnicy rywalizują ze sobą 
uzyskanymi czasami przejazdu.

3.2. Wyścigi mogą się odbywać wyłącznie na trasach posiadających aktualną homologację 
PZM - tzw. Licencję Krajową. 
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3.3. Trasa musi odpowiadać następującym warunkom:
długość trasy - łączna długość podjazdów wyścigowych w rundzie min. 5 km; • 
szerokość trasy - minimum 5 m; zwężenia do minimalnej szerokości 4 m są • 
dopuszczalne dla odcinków o ograniczonej długości pod warunkiem, że widoczność 
na każdym z tych odcinków odpowiada drodze hamowania, a suma ich długości nie 
przekracza 10% całkowitej długości trasy; 
szczegółowy sposób zabezpieczenia trasy, wraz z wykazem stosowanych zabezpieczeń • 
określają warunki Licencji Krajowej wydanej przez PZM. 

3.4. Organizator powinien wystąpić do Komisji Bezpieczeństwa Torów PZM o przeprowadzenie 
homologacji trasy:

na 60 dni przed zawodami, dla tras posiadających Licencję Krajową z poprzednich • 
lat
na 90 dni przed zawodami, dla tras nowych. • 

Każda zmiana trasy lub jej modyfikacja w stosunku do warunków określonych przez 
Licencję Krajową wymaga ponownej procedury homologacyjnej.

Tylko w przypadku zaistnienia zmiany przebiegu trasy, długości trasy, pogorszenia jakości 
nawierzchni lub pogorszenia jakości zabezpieczeń, w stosunku do określonych w  wydanej 
wcześniej Licencji Krajowej wymagane jest przeprowadzenie ponownej procedury 
homologacyjnej.

3.5. Do odbioru trasy przez Zespół Sędziów Sportowych (zwany dalej ZSS) w dniu zawodów, 
niezbędne jest przedstawienie aktualnej Licencji Krajowej wraz z załącznikami, protokołu 
odbioru trasy sporządzonego przez delegowanego na zawody Inspektora Zespołu Torów 
ZG PZM i Planu Zabezpieczenia Wyścigu.

3.6. Organizator powinien zadbać o odpowiednią oprawę, godną imprezy o randze 
Mistrzostw Polski i maksymalne rozpropagowanie zawodów w regionie.

3.7. Organizator powinien wydać i szeroko kolportować program zawodów – informator 
dla widzów, w którym będą także zawarte zalecenia dotyczące właściwego zachowania się 
i zasady bezpiecznego oglądania wyścigu. 

3.8. Zaleca się wyznaczenie stref dla widzów w najbardziej atrakcyjnych miejscach na 
trasie wyścigu oraz zapewnienie infrastruktury w takich miejscach (mała gastronomia, 
sanitariaty, punkty sprzedaży programów, pamiątek, nagłośnienie).

4.  DOPUSZCZONE SAMOCHODY – PODZIAŁ NA GRUPY 
I KLASY

4.1. Do startu w rundach GSMP dopuszczone będą następujące samochody spełniające 
wymogi Regulaminu Technicznego GSMP (zał. Nr 1), z podziałem na grupy i klasy według 
pojemności skokowej silnika:

Kategoria I - samochody turystyczne.

Podział na grupy: 

N – FIA (art. 254 Zał. J), 

A – FIA (art. 255 Zał. J, w tym samochody Kit-Car do maks.  poj. Silnika 1600 cm3);  

E1 – wg. aktualnego Regulaminu Technicznego.

Podział na klasy: 
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do 1150 cm• 3 
powyżej 1150 do 1600 cm• 3 
powyżej 1600 do 2000 cm• 3

powyżej 2000 cm• 3

Samochody startujące w ramach Pucharów Markowych (byłych oraz aktualnych) zostaną 
włączone do jednej z grup/klas: 

Grupa • N/A: Alfa Romeo 156, Daewoo Lanos, KIA Picanto, KIA Ceed - dopuszcza się 
stosowanie kół/opon zgodnie z Zał. „J”. 
Grupa • E1: VW Golf .

Utworzenie osobnej klasy pucharowej jest możliwe po spełnieniu jednego z n.w. 
warunków:

złożeniu deklaracji przez gestora Pucharu, że jest zainteresowany taką klasyfikacją • 
oraz określeniu zasad startu,
złożeniu deklaracji przez grupę zawodników, że w sezonie 2008 będzie startowało • 
minimum 5 zawodników w 50% + 1 runda GSMP.

Kategoria II - samochody wyścigowe.

Grupa E 
do 1300 cm• 3

powyżej 1300 do 1600 cm• 3

powyżej 1600 do 2000 cm• 3

F 3tGrupa • CN + C3 do 3000 cm3

Samochody historyczne – zgodnie z Reg. Techn. GSMP na 2008 r.

Grupa HS
do 750 cm• 3

powyżej 750 do 1500 cm• 3

powyżej 1500 do 2000 cm• 3

powyżej 2000 cm• 3

Klasa Hobby Replika - • HR
Klasa For• muła - HF

Informacje dodatkowe.

4.2. Wyposażenie bezpieczeństwa wszystkich samochodów musi odpowiadać przepisom 
podanym w aktualnym Załączniku „J” FIA dla rajdów lub wyścigów (nie dotyczy samochodów 
historycznych). Samochody startujące w ramach wyścigów tj. GSMP, WSMP, Rallycross 
muszą posiadać zamontowane siatki ochronne od strony kierowcy, zgodne z Zał. „J”, 
natomiast dla pozostałych np. z RSMP powyższe jest zalecane a szyby boczne muszą być 
oklejone folią.

4.3. Podczas zawodów może być używane tylko paliwo zgodne z przepisami podanymi 
w Załączniku „J” FIA (nie dotyczy samochodów historycznych).

4.4. W grupach N i A dla samochodów posiadających silnik z turbodoładowaniem w zakresie 
stosowania ograniczników obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Załączniku „J” FIA. 

4.5. Każdy samochód nie spełniający wymagań w zakresie wyposażenia lub nie spełniający 
innych obowiązujących przepisów nie zostanie dopuszczony do zawodów lub zostanie 
wykluczony podczas ich trwania.

4.6. Wystawienie „wtórnika” książki samochodu sportowego skutkuje opłatą 350 PLN na 
rzecz ZG PZM wpłaconą u organizatora zawodów.
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4.7. W przypadku startu w Rundach GSMP organizowanych w ramach zawodów 
zagranicznych obowiązują przepisy podane w regulaminach tych zawodów. Jeżeli będą 
respektowane odstępstwa krajowe, wydany zostanie odpowiedni komunikat.

5.  DOPUSZCZENI ZAWODNICY
5.1. Do udziału w rundach GSMP dopuszczona będzie każda osoba fizyczna lub prawna, 
która posiada: 

ważną licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia:  R, R1, BC oraz B1C1.• 
aktualne prawo jazdy (z wyjątkiem zawodników/kierowców z licencją stopnia • 
B1C1),
Książkę Samochodu Sportowego,• 
książeczkę zdrowia z aktualnym wpisem przez uprawnionego lekarza dla sportu • 
kwalifikowanego oraz Sportową Przychodnię Lekarską,
dowód ubezpieczenia OC.• 

Dokumenty te(z wyjątkiem prawa jazdy i polisy OC) zostają zdeponowane w biurze zawodów, 
Na czas trwania zawodów zdeponowane zostają (w biurze) dokumenty: kserokopia polisy 
OC, Książeczka Zdrowia zawodnika oraz (na BK1) Książka Samochodu Sportowego.

5.2. W rundach GSMP które są jednocześnie zawodami międzynarodowymi, zawodników/
kierowców obowiązuje posiadanie licencji stopnia klasy R, BC lub innych międzynarodowych 
odpowiedniej kategorii. Zawodnicy posiadający licencje stopnia R1, B1C1 muszą uzyskać 
w ZG PZM licencję stopnia D obowiązującą na czas zawodów.   

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać międzynarodowe Książeczki Zdrowia wymagane 
przepisami FIA (z aktualnym wpisem badań lekarskich przez uprawnionego lekarza). 

5.3. Podczas podjazdów treningowych i wyścigowych, kierowcy zobowiązani są do 
używania homologowanych pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych i kompletnego 
ubioru ognioodpornego.

W sezonie 2008 dla kombinezonów, butów, skarpet, rękawic, balaklawy i bielizny obowiązuje 
standard FIA 8856-2000. 

5.4. Każdy wypadek kierowcy wymagający leczenia szpitalnego musi być odnotowany 
przez Naczelnego Lekarza zawodów w książeczce zdrowia. Wpis w książeczce wymaga 
ponownej jej aktualizacji przed następnymi zawodami.

5.5. Kierowców obowiązuje umieszczenie swojego nazwiska w dolnej części tylnych 
bocznych szyb, po obu stronach samochodu, przy zachowaniu poniższych wymagań:

krój liter•  - Helvetica Bold
wysokość liter 100 mm• 
umieszczone będzie tylko nazwisko, dopuszcza się pierwszą literę imienia• 
duża litera będzie użyta tylko w pierwszej literze nazwiska, reszta będzie napisana • 
małymi literami (tekstem)
kolor liter – biały• 
litery bę• dą umieszczone bezpośrednio na szybie, bez jakiegokolwiek tła.

5.6. Wprowadza się również obowiązek stosowania oznaczeń grup, na obu tylnych szybach 
samochodu (duże litery N, A, E1, HS). Wysokość liter 120 mm.

Zawodników/kierowców startujących samochodami grup/klas E, C, HR i FH obowiązują 
przepisy regulaminu WSMP na rok 2008.
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6.  REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW  I INNE 
DOKUMENTY OFICJALNE

6.1. Wszyscy organizatorzy rund GSMP zobowiązani są do opracowania Regulaminu 
Uzupełniającego zawodów, zgodnie ze schematem określonym w załączniku nr 4 – 
Standardowy Regulamin Uzupełniający. 

6.2. Regulamin Uzupełniający musi być zatwierdzony przez GKSS, co najmniej na jeden 
miesiąc przed ogłoszeniem listy zgłoszeń, niezwłocznie opublikowany i rozesłany do 
klubów.

6.3. Wszystkie szczególne warunki i postanowienia dotyczące zawodów, muszą być 
wyraźnie określone w Regulaminie Uzupełniającym wyścigu.

6.4. Regulamin Uzupełniający musi być datowany i podpisany w imieniu Komitetu 
Organizacyjnego, a także określać numer wizy nadanej przez Biuro Sportu ZG PZM.

6.5. Dokumentami oficjalnymi zawodów są również:
Licencja Krajowa wraz z załącznikami• 
Protokół odbioru trasy.• 
Plan zabezpieczenia wyścigu. • 
Polisy ubezpieczenia wyścigu (OC i NNW). • 
Lista zgłoszeń.• 
Protokóły badań kontrolnych.• 
Lista dopuszczonych do zawodów (treningów).• 
Wyniki treningów.• 
Lista startowa.• 
Wyniki wyścigów.• 
Protokóły z posiedzeń ZSS.• 
Ewentualne komunikaty• 

6.6. Organizator ma prawo do: 
korekty regulaminu uzupełniającego zawodów, dodatkowych zarządzeń, warunków, • 
lub instrukcji w zakresie porządkowym w formie komunikatów organizatora w okresie 
przed zawodami, jako nieodłącznej części regulaminu, 
odwołania wyścigu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników (min. • 
30 zawodników) bez zwrotu wpisowego, 
przerwania zawodów z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń, bez • 
zwrotu wpisowego i wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.

6.7. Uczestnicy będą informowani o wszelkich zmianach lub dodatkowych warunkach tak 
szybko, jak to jest możliwe, za pomocą numerowanych Komunikatów informacyjnych 
drukowanych na papierze koloru żółtego, wywieszanych na oficjalnej tablicy ogłoszeń. 
Wszystkie komunikaty wchodzące w życie przed zawodami, podlegają zatwierdzeniu przez 
GKSS.

7.  OSOBY OFICJALNE – WŁADZE I KIEROWNICTWO 
WYŚCIGU

7.1. Władzę wyścigu stanowi Zespół Sędziów Sportowych, składający się z 3 osób 
(Przewodniczący i dwaj Członkowie) wyznaczony przez GKSS i sędziujący zgodnie 
z przepisami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.
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Do kompetencji ZSS w szczególności należy:

a) odbiór trasy wyścigu przed zawodami

b) przerwanie wyścigu

c) zatwierdzenie listy startowej i wyników

d) nakładanie kar na kierowców, do wykluczenia włącznie

e) rozpatrywanie protestów i odwołań od decyzji Kierownictwa Wyścigu

f) podejmowanie innych decyzji mających wpływ na wyniki wyścigu.

7.2. ZSS urzęduje kolegialnie pod kierownictwem Przewodniczącego. Jest on szczególnie 
odpowiedzialny za ustalenie i przestrzeganie planu zebrań, porządku obrad i redakcji 
protokółów z posiedzeń. W przypadku równowagi głosów podczas głosowania, jego głos 
jest decydujący.

Prawa i obowiązki Przewodniczącego ZSS :
prowadzi posiedzenia ZSS wg ściśle wyznaczonego harmonogramu • 
zwołuje nadzwyczajne posiedzenia ZSS• 
prowadzi odp• rawy ze służbami organizatora i może żądać zmian personalnych.

7.3. GKSS powołuje Delegata Technicznego na wszystkie rundy GSMP, lub inną imprezę 
ujętą w oficjalnym kalendarzu sportowym PZM. Za organizację badania kontrolnego 
odpowiedzialny jest organizator zawodów, który wyznacza kierownika badania kontrolnego 
spośród sędziów rekomendowanych przez GKSS. Delegat Techniczny jest kierownikiem 
sędziów technicznych, a w sprawach technicznych i bezpieczeństwa jego zdanie jest 
wiążące.

7.4. GKSS powołuje na każdą rundę Inspektora trasy, z spośród rekomendowanych 
członków Zespołu Torów ZG PZM w celu dokonania odbioru trasy zgodnie z przyznaną 
Licencją Krajową i jej załącznikami, z którego to odbioru sporządzi protokół trasy pod 
względem bezpieczeństwa zawodów. Bierze udział w posiedzeniach ZSS na prawach 
opiniującego prace organizatora w zakresie wymogów bezpieczeństwa trasy zawodów.

7.5. GKSS powołuje na wszystkie rundy GSMP Obserwatora PZM. Obserwator uczestniczy 
w posiedzeniach ZSS na prawach oceniającego prace organizatora i innych osób funkcyjnych 
oraz ZSS.

Nazwiska w/w muszą być ujęte w Regulaminie Uzupełniającym zawodów.

7.6. Kierownictwo zawodów stanowią:

a) Dyrektor wyścigu

b) Vice Dyrektor ds. sportowych

c) Vice Dyrektor ds. sędziów

d) Vice Dyrektor ds. organizacyjnych

e) Kierownik trasy i jej zabezpieczenia

f) Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami

g) Naczelny Lekarz zawodów

h) Kierownik BK

i) Kierownik komisji obliczeń

j) Sekretarz zawodów.

Wszystkie osoby wymienione w pkt. 7.4 z wyjątkiem „d”, „f”, „g” oraz „i” muszą posiadać 
licencję sędziego sportowego stosownego stopnia.
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7.7. Organizator może wyznaczyć i podać do wiadomości publicznej także inne osoby 
funkcyjne.

7.8. Władze i Kierownictwo wyścigu ściśle współpracują podczas trwania zawodów, 
a Dyrektor jest szczególnie odpowiedzialny za ich przebieg, zgodny z obowiązującymi 
przepisami i harmonogramem czasowym.

8.  ZGŁOSZENIA, WPISOWE, REKLAMA I NUMERY 
STARTOWE

8.1. Każda osoba, która zamierza uczestniczyć w rundzie GSMP obowiązana jest nadesłać 
do organizatora zgłoszenie. Potwierdzeniem zgłoszenia jest druk zgłoszenia potwierdzony 
pieczątką macierzystego klubu lub na wniosek zawodnika pismo potwierdzające to 
zgłoszenie przesłane faksem lub e-mailem przez w/w klub do organizatora. Obowiązujący 
formularz zgłoszenia podany jest jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

8.1.2. Zgłoszenia będą przyjmowane po opublikowaniu regulaminu uzupełniającego, 
jednak nie później niż 4 dni przed terminem BK.

Zgłoszenie będzie przyjęte tylko i wyłącznie po opłaceniu wpisowego. 

8.1.3. Przystępując do zawodów, uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszych 
przepisów i odrzucają wszelkie odwoływanie się do sędziów lub arbitrów nieuwzględnionych 
w Międzynarodowym Kodeksie Sportowym FIA.

8.1.4. Zawodnik może dokonać zmiany samochodu po zamknięciu listy zgłoszeń, lecz 
przed rozpoczęciem podjazdów wyścigowych, jeśli nowy pojazd należy do tej samej 
grupy i tej samej klasy pojemności skokowej, jak wymieniony samochód i spełnia wymogi 
regulaminowe. 

8.1.5. Po zamknięciu list zgłoszeń nie można dokonywać żadnych zmian zawodników. 
Zmiany kierowców dozwolone są zgodnie z MKS. Nowy kierowca musi posiadać ważną 
licencję oraz zgodę swojego ASN i musi być zgłoszony przed przeprowadzeniem odbioru 
administracyjnego.

8.1.6. Niedopuszczalne są podwójne zgłoszenia (1 kierowca na 2 samochody lub 
1 samochód na 2 kierowców). Nie dotyczy zawodników dodatkowo startujących samochodem 
historycznym. 

8.1.7. Organizator może określić w regulaminie uzupełniającym zawodów maksymalną 
dopuszczalną liczbę zawodników wraz z kryteriami przyjmowania zgłoszeń. Organizator 
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn swojej decyzji 
zgodnie z MKS. 

8.1.8. Każdy organizator jest zobowiązany do opublikowania listy zgłoszeń przesłania jej 
pocztą elektroniczną lub faksem do Biura Sportu ZG PZM, nie później niż 48 godz. przed 
BK. 

8.2. Dla każdych zawodów GSMP na 2008 r. ustanawia się dwa terminy wpisowego, których 
dokładne daty określał będzie Regulamin Uzupełniający zawodów:

- I termin rozpoczyna się w czasie od opublikowania Regulaminu Uzupełniającego zawodów 
do 8. dnia przed BK-1.
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Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

500 PLN 750  PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
jedną rundę

800 PLN 1200 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
podwójną rundę

1000 PLN 1500 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
jedną rundę

1600 PLN 2400 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
podwójną rundę

Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

350 PLN 525 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
jedną rundę

500 PLN 750 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
podwójną rundę

700 PLN 1050 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
jedną rundę

1000 PLN 1500 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
podwójną rundę

Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

300 PLN 450 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
jedną rundę

400 PLN 600 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za 
podwójną rundę

600 PLN 900 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
jedną rundę

800 PLN 1200 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za 
podwójną rundę

Wpisowe dla tego terminu wynosi:

Wpisowe dla zawodników startujących samochodem Fiat 126p  wynosi:

- II termin rozpoczyna się w czasie pomiędzy - od 7. dnia do 4. dnia przed BK-1, które 
wynosi 150% wpisowego określonego dla I terminu.

Wpisowe zespołu – 150 PLN za jednego kierowcę, za jedną rundę.

8.2.1. Wpisowe zostanie zwrócone w całości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 
Organizator ma prawo obniżenia wpisowego lub zwolnienia z wpisowego wg własnego 
uznania. 

8.3. Dozwolone jest umieszczenie na samochodzie reklamy każdego rodzaju po warunkiem, 
że: 

jest dozwolona przez prawo danego kraju oraz przepisy FIA; • 
nie ma charakteru obraźliwego; • 
nie ma charakteru politycznego lub religijnego; • 
nie koliduje z powierzchnią przeznaczoną na numery startowe; • 
nie ogranicza widoczności przez okna samochodu. • 

Wpisowe dla zawodników startujących samochodem historycznym wynosi:
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8.3.1. Organizator decyduje o następujących reklamach:
• Obowiązkowa (na numerze startowym).

Zawodnik nie może zrezygnować z tej reklamy pod żadnym pretekstem, a jej tekst musi być 
podany w „Regulaminie Uzupełniającym” na 30 dni przed zamknięciem listy zgłoszeń. 

Powierzchnie znajdujące się bezpośrednio nad i bezpośrednio pod numerami startowymi, 
są zarezerwowane na reklamę obowiązkową organizatora. Na polach numerów startowych 
reklama musi mieścić się na powierzchni o szerokości 50 cm i wysokości 14 cm (lub 2 x 
7 cm) znajdującej się nad i / lutb pod numerem. 

• Dodatkowa - Każda inna reklama zaproponowana przez organizatora może być 
wyłącznie reklamą dodatkową. 

Zawodnicy, którzy zaakceptują dodatkową reklamę organizatora muszą zarezerwować na 
nią miejsce przewidziane w „Regulaminie Uzupełniającym” lub „Komunikacie zawodów” 
zgodnie z załącznikiem.

8.3.2. Niedozwolone jest nakładanie dodatkowej opłaty na zawodnika z tytułu odmowy 
przyjęcia reklamy dodatkowej dotyczącej marki samochodowej, opon, paliwa lub środków 
smarnych. 

8.4. Organizatorzy mogą dostarczyć każdemu uczestnikowi zestaw numerów startowych 
zgodnych z MKS, oraz reklam, które powinny być w sposób widoczny umieszczone zgodnie 
z załącznikiem przez cały czas trwania zawodów. Pojazdy bez prawidłowych numerów 
startowych i reklam nie będą dopuszczone do startu w zawodach.

8.4.1. Stałe (obowiązujące przez cały sezon) numery startowe zostaną nadane podczas 
I  rundy GSMP. Za nadanie numerów startowych zawodnikom startującym po raz pierwszy 
w danym roku, odpowiedzialny jest organizator kolejnych zawodów.

9.  UBEZPIECZENIE
9.1. Każdy zawodnik / kierowca bierze udział w wyścigu oraz treningu GSMP na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe 
w trakcie wyścigu / treningu podczas rund GSMP. 

9.2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania polisy OC (Ustawa z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. 124 poz. 1152 z 2003 r.). Zaleca 
się zawodnikom posiadanie ubezpieczenia AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach 
sportowych. 

9.3. Organizator każdej rundy GSMP obowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową OC 
oraz polisę NNW obejmującą osoby organizatora nieobjęte innym ubezpieczeniem. Obie te 
polisy muszą obejmować cały czas trwania zawodów tj. podjazdy wyścigowe i treningowe 
oraz przejazdy z miejsca zakwaterowania na trasę i z powrotem.

W „Regulaminie Uzupełniającym” zawodów muszą być podane informacje dotyczące 
zakresu i wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC i NNW.

9.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań 
w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas wyścigu i treningu GSMP. 
Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych zawodników.

9.5. Szkody spowodowane przez zidentyfikowanych uczestników wyścigu pokrywane są 
z  ich polis ubezpieczeniowych.
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10.  PRZEBIEG ZAWODÓW, SYGNALIZACJA
10.1. Każda z rund GSMP musi przebiegać zgodnie z „Harmonogramem czasowym 
zawodów” opublikowanym w „Regulaminie Uzupełniającym” .

Każde odstępstwo w tym zakresie będzie rozpatrywane przez GKSS na podstawie dokonanej 
oceny przez delegowanego Obserwatora GKSS.

10.2. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

10.2.1. Zawodnicy/kierowcy muszą zgłosić się osobiście do odbioru administracyjnego 
i przedstawić następujące dokumenty: prawo jazdy, polisę OC, licencję zawodnika, 
książeczkę zdrowia. Tylko zawodnicy/kierowcy spełniający wymagania otrzymają „Kartę 
badania kontrolnego”

10.3. BADANIE KONTROLNE I LEKARSKIE

10.3.1. Badanie kontrolne jest prowadzone przez Zespół Sędziów Technicznych.

10.3.2. Zawodnik nie musi brać udziału w badaniu kontrolnym swojego samochodu. Każde 
spóźnienie na BK względem czasu wyznaczonego przez organizatora podlega karze, jednak 
nie może ono wykraczać poza regulaminowy czas pracy BK (nie dotyczy udokumentowanych 
przypadków zadziałania tzw. „siły wyższej”). 

10.3.3. Podczas badania kontrolnego zawodnik lub osoba przez niego upoważniona tj. 
zgłaszający, mechanik, posiadająca pisemne upoważnienie ma obowiązek przedstawienia: 
kartę badania kontrolnego”, książkę samochodu sportowego oraz wymagane wyposażenie 
bezpieczeństwa.

Należy również przedstawić oryginalną kartę homologacyjną FIA pojazdu w celu jego 
identyfikacji. W przeciwnym razie Delegat Techniczny może odmówić dokonania badania 
kontrolnego. 

10.3.4. Jeżeli podczas badania kontrolnego okaże się, że samochód nie odpowiada grupie 
i/lub klasie, w której został zgłoszony, może on zostać decyzją ZSS przeniesiony do 
właściwej grupy i/ lub klasy na wniosek Delegata Technicznego.

10.3.5. Po zakończeniu badań kontrolnych organizator wywiesi na tablicy ogłoszeń, 
listę startową zawodników upoważnionych do udziału w treningu, z podziałem na grupy 
i klasy. 

10.3.6. Obowiązkiem kierowcy jest poddanie się badaniom lekarskim,

jeżeli takie zarządzenie zostało wydane przez organizatorów w regulaminie zawodów 
lub komunikacie. Dotyczy to także badań na zawartość alkoholu, środków odurzających 
i testów anty dopingowych. Odmowa poddania się badaniom spowoduje nie dopuszczenie 
do zawodów oraz nałożenie kary dodatkowe według uznania GKSS.

10.3.7. Możliwe jest nie dopuszczenie kierowcy do wyścigu z uwagi na aktualny stan 
zdrowia w oparciu o opinię Lekarza Zawodów. Obecność środków odurzających lub alkoholu 
we krwi zawodnika, musi być jednoznacznie stwierdzona i udokumentowana. Decyzję 
o niedopuszczeniu zawodnika podejmuje ZSS.

10.3.8. Każdy samochód może być kontrolowany przez sędziów technicznych w trakcie 
zawodów. Na wniosek ZSS, spontanicznie albo na skutek protestu, samochód może być 
zatrzymany i poddany szczegółowym badaniom wymagającym demontażu pojazdu.

10.3.9.  Zawodnik/kierowca, w którego samochodzie stwierdzono odstępstwa 
regulaminowe, będzie ukarany decyzją ZSS, do wykluczenia z klasyfikacji danej rundy 
GSMP włącznie.
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10.4. START 

10.4.1. Przed rozpoczęciem zawodów organizator może zarządzić obowiązkową odprawę 
dla wszystkich zawodników. Termin i miejsce odprawy muszą być podane w Regulaminie 
Uzupełniającym lub w Komunikacie zawodów.

10.4.2. Uczestnicy muszą stawić się w strefie startu, na co najmniej 5 minut przed startem. 
Każdy kierowca, który nie zgłosi się w swoim terminie startu może zostać ukarany.

10.4.3. Dopuszczeni do zawodów będą zawodnicy umieszczeni na liście startowej. Start 
do wszystkich podjazdów odbywać się będzie z tzw. Startu zatrzymanego. Kolejność startu 
odbywać się będzie według kolejności grup HS,  N, A, E1, E, C.

ZSS na wniosek Dyrektora wyścigu może swobodnie zmieniać porządek startowy 
w zależności od okoliczności. 

10.4.4. Żaden z samochodów nie może startować poza swoją własną grupą bez wyraźnej 
zgody Dyrektora Wyścigu, natomiast podczas zawodów rozgrywanych na mokrej nawierzchni 
zmiana kolejności startu wynikająca z listy startowej, jest niemożliwa. Dyrektor zawodów 
może wprowadzić obowiązek startu na oponach deszczowych. 

10.4.5. Każdy samochód włączający aparaturę do pomiaru czasu będzie uważany za 
pojazd, który wystartował, bez możliwości powtórzenia startu. Każda odmowa lub celowe 
spóźnienie startu spowoduje wykluczenie z podjazdu.

10.4.6. Na starcie muszą być wymalowane dwie linie w odległości 1 m. Pierwsza linia 
- startu, na której należy ustawić pojazd, najbardziej wystającą częścią jego karoserii. 
Druga linia, jest linią ustawienia fotokomórki.

10.4.7. Każdy samochód, począwszy od 5 pola powinien oczekiwać na start z uruchomionym 
silnikiem, w gotowości do startu. Samochód stojący na pierwszym polu startowym nie 
może korzystać z jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, pod rygorem wykluczenia z danego 
podjazdu. Start następuje w stałych cyklach czasowych, wg sygnalizacji świetlnej lub 
flagowej.

10.4.8. Sygnalizacja świetlna - światła startu - zalecenia.

Znaczenie:
światło • czerwone - pozostań nieruchomo, bądź gotów do startu;
światło • zielone - start,
światło • żółte migające - pozostań nieruchomo, zgaś silnik,
światło • czerwone wraz z żółtym migającym - start wstrzymany.

Czas pomiędzy zapaleniem się światła czerwonego a zielonego wynosi 5 sek. Światło 
zielone pali się 15 sekund - w tym czasie zawodnik musi wystartować.

Rozmieszczenie:

Wszystkie światła używane do sygnalizacji startu powinny być umieszczone tak, aby 
były dobrze widoczne dla kierowców znajdujących się w swych samochodach na polach 
startowych i linii startu. Światła czerwone muszą być zamontowane bezpośrednio nad 
światłami zielonymi, natomiast żółte nad czerwonymi, lub obok zielonych.

Sterowanie:
Światła muszą posiadać możliwie największe wymiary i zapewniać ich widoczność • 
w każdych warunkach atmosferycznych, Punkty świetlne muszą być podwójne w  celu 
wykluczenia awarii spowodowanej przepaleniem się żarówki.
Sterowanie musi umożliwiać zrealizowanie następujących sekwencji pracy • 
sygnalizacji:
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wszystkie światła sygnalizacyjne wyłączone;• 
światło czerwone wyłączone, światło zielone włączone (tylko jedna czynność • 
przełącznikiem);
włączone tylko żółte światło migające;• 
światło czerwone i żółte migające włączone razem (dwa przełączniki).• 

10.4.9. Sygnalizacja flagowa startu: W przypadku awarii sygnalizacji świetlnej dopuszcza 
się start sygnalizowany flagą. Osobą upoważnioną do stosowania tej sygnalizacji jest 
Dyrektor Zawodów lub osoba przez niego upoważniona, a za sygnał startu uważa się 
moment podniesienia, trzymanej nieruchomo flagi.

10.5. META I POMIAR CZASU

10.5.1. Meta jest lotna. Zabrania się zatrzymywania samochodu bezpośrednio za linią 
mety. Linia mety niezależnie od flagi (tablicy) musi być zaznaczona białą linią namalowaną 
na jezdni. 

10.5.2. Podjazd treningowy lub wyścigowy kończy się z chwilą przekroczenia linii mety. Po 
jej przekroczeniu pojazd musi zdecydowanie zmniejszyć szybkość.

10.5.3. Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą urządzeń pomiarowych (np. 
fotokomórka) z dokładnością pomiaru minimum do 1/100 sekundy oraz rejestracją wyników 
pomiarów.

10.6. TRENING, WYŚCIG

10.6.1. Każdy organizator GSMP ma obowiązek określenia w „Regulaminie Uzupełniającym” 
zawodów ilości podjazdów treningowych i wyścigowych w rundzie.

10.6.2. Do udziału w podjazdach treningowych dopuszczeni będą tylko zawodnicy 
i  samochody znajdujące się na oficjalnej liście startowej do podjazdów treningowych. 
Surowo zakazane jest odbywanie treningu poza terminem przewidzianym w harmonogramie 
zawodów, pod groźbą nie dopuszczenia do zawodów włącznie, na podstawie decyzji ZSS. 

10.6.3. Oficjalny trening i podjazdy wyścigowe odbędą się zgodnie ze szczegółowym 
terminarzem ustalonym przez organizatora. Przy rundach podwójnych, w drugiej rundzie 
dopuszcza się tylko jeden podjazd treningowy. Jest on obowiązkowy dla zawodników 
startujących wyłącznie w tej rundzie. Organizator zawodów może wprowadzić do 
harmonogramu każdej rundy, dodatkowy, nieobowiązkowy podjazd treningowy, bez 
pomiaru czasu.

10.6.4. Wyniki podjazdów treningowych muszą być opublikowane, mają one charakter 
oficjalny. Do udziału w podjazdach wyścigowych dopuszczeni będą tylko zawodnicy 
i samochody, znajdujący się na liście startowej do podjazdów wyścigowych.

10.6.5. W wyjątkowych wypadkach zawodnik, który nie ukończył żadnego podjazdu 
treningowego może zostać dopuszczony do podjazdów wyścigowych, pod warunkiem, 
że w ostatnich trzech latach brał on udział w wyścigu na tej samej trasie. Podstawą 
wydania zgody przez ZSS jest złożenie przez zawodnika pisemnego wniosku do Dyrektora 
Wyścigu. 

10.6.6. W przypadku wystąpienia na trasie utrudnień niezawinionych przez kierowcę – 
pokazanie flag: pojedynczej żółtej, podwójnej żółtej lub żółtej z czerwonymi pasami, daje 
zawodnikowi prawo do powtórzenia podjazdu pod warunkiem, że zatrzyma się on w bliskim 
sąsiedztwie PO, który sygnalizował przeszkodę na trasie, a następnie zostanie sprowadzony 
na start przez samochód pilotujący, przysłany na polecenie Dyrektora Wyścigu. Jeżeli 
zawodnik nie zatrzyma się po sygnale żółtą flagą (flagami) i dojedzie do mety, wówczas 
traci prawo do powtórzenia podjazdu i zalicza mu się faktycznie uzyskany rezultat.
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10.6.7. Bezwzględnie zakazana jest jazda w poprzek lub w kierunku przeciwnym do 
kierunku wyścigu, jeśli nie zarządziło tak kierownictwo wyścigu (nie dotyczy powrotu na 
trasę). Przekraczanie linii krawędziowych podczas podjazdów treningowych i wyścigowych, 
będzie traktowane, jako nie sportowe zachowanie i zagrożone jest karą wg uznania ZSS. 

10.6.8. Jeśli kierowca zmuszony jest do zatrzymania się z powodu awarii mechanicznej 
lub innych problemów, musi natychmiast zaparkować swój pojazd poza trasą, wysiąść 
z niego i postępować zgodnie z poleceniami sędziów wyścigu.

10.6.9. W przypadku kolizji, która spowodowała niedokończenie danego podjazdu, 
kierowca może uczestniczyć w dalszej części zawodów wyłącznie po:

zbadaniu go przez Lekarza zawodów i udzieleniu zgody na dalszy start,• 
sprawdzeniu stanu samochodu.   Decyzję o dopuszczeniu samochodu do dalszego • 
udziału w zawodach podejmuje ZST. 

Obowiązek zgłoszenia się do badań lekarskich oraz przedstawienia samochodu do kontroli 
spoczywa na zawodniku. 

10.6.10. Jakakolwiek pomoc zewnętrzna podczas podjazdu treningowego lub wyścigowego 
powoduje wykluczenie z danego podjazdu.

10.6.11. Pojazdy uszkodzone podczas treningów i wyścigów mogą być odholowane tylko 
na polecenie Dyrektora Wyścigu.

10.6.12. Na wynik zawodów składa się suma czasów, wszystkich podjazdów wyścigowych 
danej rundy (ilość musi być określona w Regulaminie Uzupełniającym). W przypadku 
remisu o lepszym miejscu w klasyfikacji decydują następujące kryteria: najlepszy wynik 
jednego z podjazdów wyścigu, w przypadku takich samych rezultatów przyznaje się ex-
aequo.

10.7. SYGNALIZACJA NA TRASIE 

10.7.1. Podczas treningu i wyścigu będzie używana następująca sygnalizacja flagami:

Flaga czerwona - wstrzymanie wyścigu. Nakazuje kierowcom natychmiastowe zatrzymanie 
się,

Flaga żółta - sygnalizuje niebezpieczeństwo jakiejkolwiek natury.

Przyczyna sygnalizacji może być przejściowa lub trwała. Kierowca widząc żółtą flagę musi 
być przygotowany na konieczność zatrzymania się:

pojedyncza flaga ruchoma (wymachiwana): - zwolnić, nie wyprzedzać, być gotowym • 
do zmiany kierunku lub przejazdu innym torem jazdy niż zwykle, jest przeszkoda na 
poboczu lub trasie wyścigu,
dwie flagi ruchome (wymachiwane): - zwolnić, nie wyprzedzać, zatrzymać się • 
w najbliższym miejscu na poboczu trasy, oczekiwać poleceń organizatora, trasa jest 
całkowicie lub częściowo zablokowana.

Sygnalizacja żółtą flagą lub dwoma flagami dokonuje tylko PO bezpośrednio przed 
miejscem przeszkody i natychmiast powiadamia o tym fakcie Dyrektora wyścigu. Sygnał 
ten może być powtórzony przez wcześniejszy PO tylko w przypadku, gdy dystans od PO 
sygnalizującego do przeszkody na trasie jest tak krótki, że nie możliwe jest skuteczne 
wyhamowanie samochodu.

Flaga żółta z czerwonymi pasami - uwaga możliwość poślizgu. Informuje kierowcę 
o zmniejszeniu przyczepności drogi (plama oleju, kałuża wody), na odcinku używania 
flagi.

Flaga jasnoniebieska - sygnalizuje wyprzedzanie. Informuje kierowcę, że jadący za nim 
samochód porusza się wyraźnie szybciej i ma zamiar go wyprzedzić. Flaga jest używana 
każdorazowo, jeżeli dystans między samochodami wyraźnie się zmniejsza a sędzia Punktu 
Obserwacyjnego uzna, że doganiający samochód potrzebuje miejsca do wyprzedzania.
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Flaga mety – biało-czarna szachownica.

Flaga startu – flaga narodowa lub klubowa.

11. PARK ZAMKNIĘTY
11.1. Park zamknięty jest to obszar, w którym niedozwolone są naprawy, czynności 
serwisowe, ani jakakolwiek zewnętrzna pomoc. 

11.2. Zasady parku zamkniętego obowiązują:
po zakończeniu każdego podjazdu wyścigowego, od momentu przekroczenia linii • 
META, do chwili powrotu na linię START 
po zakończeniu zawodów, od momentu przekroczenia linii META, (także podczas • 
dojazdu do wyznaczonego przez organizatora miejsca parku zamkniętego), do chwili 
rozwiązania parku decyzją ZSS.

11.3.  Organizator ma obowiązek określenia w regulaminie uzupełniającym, lokalizacji 
parku(ów) zamkniętego(-ych). Niezwłocznie po zaparkowaniu samochodu, kierowca musi 
wyłączyć silnik i opuścić teren parku zamkniętego.

11.4.  Wszelkie ewentualne czynności w parku zamkniętym mogą być dokonywane 
po uzyskaniu zgody Kierownika Badania Kontrolnego i pod nadzorem Kontrolera 
Technicznego.

12.  PROTESTY I ODWOŁANIA
12.1. Składanie protestów i przestrzeganie terminu ich przyjmowania powinno odbywać 
się zgodnie z przepisami MKS FIA.

12.2. Prawo do składania protestów przysługuje wyłącznie zawodnikowi.

12.3. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej i wręczone osobiście 
Dyrektorowi wyścigu lub na ręce członka ZSS, wraz z kaucją w wysokości dwukrotnego 
właściwego wpisowego.

Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu różnych części samochodu, 
wnoszący protest musi złożyć dodatkową kaucje w wysokości:

a)  trzykrotnego właściwego wpisowego - jeżeli protest dotyczy ściśle określonego zespołu 
samochodu (silnik, układ hamulcowy, napędowy, kierowniczy, instalacja elektryczna, 
nadwozie, itd.);

b)  pięciokrotnego właściwego wpisowego - jeżeli protest dotyczy całego samochodu.

W przypadku, gdy koszty związane z rozpatrzeniem protestu są wyższe od złożonej kaucji, 
różnica ta musi być uiszczona przez składającego protest.

Jeżeli protest zostanie uznany, kaucja zostanie zwrócona zawodnikowi, który go złożył. 
Jeżeli protest nie zostanie uznany wszystkie koszty obciążają składającego protest. 

12.4. Protesty dotyczące przebiegu zawodów i ich klasyfikacji muszą być wniesione w ciągu 
30 min. od ogłoszenia wyników końcowych prowizorycznych. 

12.5. Protesty dotyczące decyzji Sędziów Technicznych muszą być wniesione 
natychmiast po tej decyzji.

12.6. Protesty zbiorowe oraz protesty dotyczące pomiaru czasu lub decyzji Sędziów Faktu, 
nie będą przyjmowane.

12.7. Od nałożonych kar i innych decyzji ZSS, zawodnikowi przysługuje prawo do pisemnego 
odwołania się do GKSS PZM w terminie dwóch dni od powiadomienia o decyzji ZSS.
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12.8. Każde odwołanie do GKSS PZM musi być poprzedzone pisemną zapowiedzią odwołania 
wniesioną do ZSS, w ciągu 60 min. od ogłoszenia decyzji. 

12.9. Kaucja za krajowe odwołania ustalona jest w wysokości 2500 PLN i musi być wpłacona 
bezpośrednio u organizatora w momencie składania zapowiedzi odwołania.

13. NAGRODY
13.1. W każdej rundzie GSMP wręczane będą następujące puchary:

a)  za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów

b)  w klasyfikacji generalnej w grupach i klasach:

przy sklasyfikowanych 3 zawodnikach za I miejsce;• 

przy sklasyfikowanych 4 - 5 zawodników za I i II miejsce;• 

przy sklasyfikowanych 6 i więcej zawodnikach za I, II i III miejsce.• 

c)  w klasyfikacji zespołów sponsorskich za I, II, III miejsce

13.2. Nagrody rzeczowe zależne są od możliwości organizatora. Lista tych nagród z ich 
przeznaczeniem musi być opublikowana na tablicy ogłoszeń przed startem do podjazdów 
wyścigowych.

13.3. Nagrody nieodebrane podczas ceremonii wręczania po zakończeniu wyścigu 
przechodzą na własność organizatora. 

13.4. Jeżeli organizator przewiduje nagrody pieniężne, muszą być one odbierane osobiście 
podczas ceremonii wręczania nagród, w przeciwnym razie przechodzą na własność 
organizatora. 

13.5. Udział w ceremonii wręczenia nagród jest obowiązkiem każdego uczestnika 
zawodów.

14.  WARUNKI KLASYFIKACJI – PUNKTACJA PODCZAS 
ZAWODÓW

14.1. Do klasyfikacji sezonu 2008 roku liczone będą wszystkie odbyte rundy - minus dwie, 
w tym te, w których zawodnik nie startuje.

14.2. Do klasyfikacji w sezonie liczy się kierowca, który był sklasyfikowany w co najmniej 
w dwóch rundach. 

Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej jest kierowca, który uzyskał największą ilość 
punktów.

W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu 
decydują następujące kryteria :

a) większa ilość lepszych miejsc w rundach;

b) w przypadku dalszej równości pozostaje ex-aequo.

14.3. W każdej z rund GSMP punkty przyznaje się:

w klasyfikacji: generalnej i generalnej w grupach, w kolejności za miejsca od 1. do • 
10. wg poniższej zasady:

Miejsce 11 i następne niezależnie od ilości startujących otrzymują 1 pkt.• 

w klasyfikacji w • klasach za zajęte miejsca od 1 - 6 wg zasady:
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15.  KLASYFIKACJE GSMP
15.1. W GSMP prowadzone będą następujące klasyfikacje roczne:

klasyfikacja generalna samochodów turystycznych (kategoria I)• 
klasyfikacja generalna samochodów wyścigowych (kategoria II)• 
klasyfikacja generalna dla każdej z grup;• 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<

Punkty 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 1

≥ 6 5 4 3 2 1

I 10 6 4 3 2 1

II 6 4 3 2 1

III 4 3 2 1

IV 3 2 1

V 2 1

VI 1

Frekwencja w klasie

Z
aj

ęt
e 

m
ie

js
ce

klasyfikacja indywidualna w poszczególnych klasach;• 
klasyfikacja zespołów.• 

15.2. Na zakończenie sezonu zostaną przyznane tytuły Mistrza Polski według poniższych 
zasad:

a) w klasyfikacji generalnej samochodów turystycznych (kategoria I):
Mistrz Polski,• 
V-ce Mistrz Polski,• 
II V-ce Mistrz Polski;• 

b) w klasyfikacji generalnej samochodów wyścigowych (kategoria II):
Mistrz Polski,• 
V-ce Mistrz Polski,• 
II V-ce Mistrz Polski;• 

c) w klasyfikacji generalnej w grupach N, A, E1, E, C, HS i klasach pojemnościowych 
(z wyłączeniem klas N+2000, A+2000, E1+2000, HS+2000, F3) w zależności od ilości 
sklasyfikowanych zawodników:

przy 6 zawodnikach - Mistrz Polski;• 
przy 9 zawodnikach - Mistrz i Vice Mistrz Polski;• 
przy 12 zawodnikach - Mistrz, I i II Vice Mistrz Polski.• 

15.3. Tytuły mistrzowskie zostaną przyznane zawodnikom, którzy wzięli udział w minimum 
połowie odbytych rund GSMP plus jedna tj.:  

przy 16 - min. 9 rund• 
przy 15 - min. 9 rund• 
przy 14 - min. 8 rund• 
przy 13 - min. 8 rund• 
przy 12 - min. 7 rund• 
przy 11 - min. 7 rund• 
przy 10 -•  min. 6 rund
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i zostali sklasyfikowani w danej grupie lub klasie, w co najmniej 50% odbytych rund. 

15.4. Przyznane będą puchary za I, II, III miejsce w klasyfikacji zespołów.

15.5. Klasyfikacja zespołów w GSMP prowadzona jest we wszystkich rundach. Zespół stanowi 
od 2 do 6 zawodników. Do wyniku liczą się punkty zdobyte w klasach, przez maksymalnie 
trzech najlepszych zawodników zespołu. Klasyfikacja roczna zespołów prowadzona będzie 
na podstawie punktów zdobytych we wszystkich rundach, wg zasady dotyczącej punktacji 
w klasach, podanej w punkcie 14.3 (w zależności od ilości sklasyfikowanych zespołów).

15.6. Warunkiem uzyskania licencji zespołu sponsorskiego jest zgłoszenie i wpłata do 
ZG PZM kwoty 700 PLN (za jeden zespół na okres jednego sezonu). 

Upoważnia ona do:
umieszczania nazwy zespołu obok macierzystego klubu kierowcy (klub / zespół) • 
w oficjalnych wydawnictwach wyścigu;
zgłaszania zespołu do klasyfikacji zespołów. • 

16.  INNE POSTANOWIENIA
16.1. Dla wszystkich uczestników zawodów wprowadza się obowiązek stosowania 
nieprzepuszczalnych płacht w miejscach serwisowania samochodów. W przypadku 
niedostosowania się do powyższego, może być nałożona kara pieniężna 500 PLN.

16.2. W trakcie zawodów, na terenie Parku Maszyn obowiązuje bezwzględne ograniczenie 
prędkości do 10 km / godz. Ponadto każdy stwierdzony lub potwierdzony przypadek 
naruszenia przez zawodnika zasad bezpieczeństwa w wyniku ruchu pojazdu w Parku 
Maszyn, zostanie potraktowany, jako wykroczenie i nałożona zostanie kara wg uznania 
ZSS. 

16.3. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Główna Komisja Sportu 
Samochodowego. Do kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego wraz z jego załącznikami.

Zatwierdzono na posiedzeniu GKSS w dniu 08 grudnia 2007 r.
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REGULAMIN  TECHNICZNY GSMP 2008

SAMOCHODY KATEGORII I

1. GRUPA  N – samochody przygotowane zgodnie z art. 254 załącznika J do MKS na 
2008 rok.

2. GRUPA  A - samochody przygotowane zgodnie art. 255 załącznika J do MKS na 2008 rok 
( w tym samochody do Kit-Car o maks.  poj. skokowej silnika do 1600 cm3)  

Do końca 2009 roku w grupie N i A mogą startować samochody Fiat Cinquecento 
przygotowane wg kart homologacyjnych, które utraciły aktualność. 

3. GRUPA HS - samochody historyczne samochody przygotowane wg załącznika K/2008

lub regulaminu technicznegoPZM dla samochodów historycznych na 2008 rok.

4. GRUPA OPEN – dopuszczone samochody

4.1. Samochody przygotowane zgodnie z technicznymi regulaminami krajowymi dla grupy 
H i E – 1 .

4.2.  Samochody kategorii I, przypisane do jednej z grup załącznika J, np.: WRC, B, 
S 2000, SP, ST.

4.3. Samochody kategorii II – tylko GT1, GT2, GT3.

Jeżeli w samochodach podanych w pkt 4.2 i 4.3 dokonano zmian wykraczających poza 
określone we właściwych przepisach lub/i w karcie homologacyjnej będą one zaliczone do 
grupy E-1.

W tych przypadkach obowiązkowe będzie uzyskanie i posiadanie Karty Zgodności Technicznej 
jak dla samochodów E – 1 oraz dokonanie procedury dopuszczenia samochodu do startu 
w sezonie 2008.

SAMOCHODY KATEGORII II   

1. GRUPA E - samochody przygotowane wg art. 275 załącznika J do MKS na 2008 rok.

Dla samochodów w nadwoziu Estonia dopuszcza się stosowanie tylko silników wolnossących 
i gaźnikowych układów zasilania.  

Minimalna masa bez kierowcy i paliwa wynosi 470 kg.  

2. GRUPA  F 3 - samochody przygotowane wg art. 275 załącznika J do MKS na 2008 rok.

3. Grupa CN - samochody przygotowane wg art. 259 załącznika J do MKS na 2008 rok.

Podziały na klasy pojemnościowe podano w pkt 4 Regulaminu Ramowego.

Zatwierdzono: przez GKSS w dniu 06.03. 2008r.
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REGULAMIN TECHNICZNY Grupy „ E - 1”  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Techniczny grupy “E -1” oparty jest na artykule 277 Zał. J do MKS FIA w wersji 
obowiązującej w danym roku kalendarzowym. W pozostałym zakresie nieuregulowanym 
w niniejszym regulaminie obowiązują art. 251, 252, 253 Zał. J FIA .

Wprowadzenie niniejszego regulaminu ma na celu stworzenie podobnych  wymagań 
stawianym samochodom startującym w wyścigach krajowych, w odniesieniu do wymagań 
obowiązujących w innych krajach europejskich. 

2. Samochody zbudowane i zaliczone do grupy „E -1” przeznaczone są do udziału 
w zawodach na torach zamkniętych.

3. Podział na klasy podawany będzie w regulaminach ramowych dla konkurencji, która 
będzie stosować niniejszy regulamin.

4. Wszystko co w niniejszym regulaminie nie jest wyraźnie dozwolone jest zabronione. 

II. DOPUSZCZONE SAMOCHODY  -   WYMAGANIA  BEZPIECZEŃSTWA

1. Samochody grupy “E - 1” mogą być budowane tylko na bazie:

1.1. Samochodów kategorii I, z aktualną lub utraconą ważnością karty homologacyjnej, 
przypisanych do jednej z grup Zał. J do MKS FIA. 

1.2. Samochodów kategorii II z aktualną lub utraconą ważnością karty homologacyjnej, 
ograniczonych tylko do następujących grup Zał. J do MKS FIA:  GT1, GT2, GT3,

1.3. Samochodów kategorii I, nie posiadających kart homologacyjnych FIA ale 
wyprodukowanych przez znanych wytwórców lub producentów, którzy na inne produkowane 
samochody uzyskali karty homologacyjne FIA.   

2. Wymagane jest posiadanie i przedstawienie na BK 1 kart homologacyjnych dla 
samochodów określonych w pkt 2.1 a, b. Dla samochodów określonych w pkt 2.1 c 
konieczne jest uzyskanie Krajowej Karty homologacyjnej.

3. Samochody grupy E -1 muszą być zgodne z przepisami art. 277 Zał. J do MKS FIA 
obowiązującym na dany rok kalendarzowy, w zakresie jak dla samochodów kategorii I.

4. Wyposażenie bezpieczeństwa musi być zgodne z przepisami określonymi w Zał. J do 
MKS FIA obowiązującym na dany rok kalendarzowy. Konstrukcja bezpieczeństwa musi 
spełniać przynajmniej wymagania art. 253.8.4.1. 

5. Zaleca się aby wszystkie zmiany lub modyfikacje dotyczące: struktury nośnej nadwozia, 
podwozia, zawieszeń i układu hamulcowego były wykonywane przez wyspecjalizowane 
warsztaty, które wykonają niezbędne obliczenia, próby, pomiary, dokumentację techniczną 
i opisy. 

Warsztat zobowiązany jest do wystawienia potwierdzenia, które będzie wymagane na 
zawodach.

6. GKSS lub właściwa Komisja określi warunki dopuszczania samochodów do startu w danej 
dyscyplinie. 

III. PRZEPISY TECHNICZNE 

1. NADWOZIE 

1.1. Szerokość nadwozia nie może być większa od 2000 mm.
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1.2. Do budowy samochodu można użyć:
nadwozia pochodzącego z produkowanego seryjnie samochodu, wyprodukowanego • 
nie później jak 20 lat temu. 
nadwozia jednego z producentów homologowanych samochodów, podanych • 
w wykazie FIA,
szkielet nadwozia musi zostać zachowany w całości tj. nie może być modyfikowany • 
poprzez odejmowanie materiału,
szkielet nadwozia można wzmacniać poprzez dodanie materiału, również w miejscach • 
mocowania elementów zawieszeń kół i zespołu napędowego. 

1.3. Nadwozie musi osłaniać wszystkie elementy wirujące a koła muszą być zakryte tzn. 
górna część koła kompletnego położona powyżej jego osi musi być zakryta przez nadwozie 
przy pomiarze pionowym.

1.4. Można stosować dowolny niepalny materiał na błotniki, poszycie dachu, pokrywy 
silnika, bagażnika lub drzwi. W przypadku drzwi od strony kierowcy należy zachować 
oryginalny sposób zamykania i zawiasów oraz obowiązuje art. 255-5.7.3.4 Zał. J do MKS 
FIA oraz. rys 255.14. Drzwi tylne boczne mogą zostać zaślepione na stałe.

1.5. Elementy aerodynamiczne

Samochody mogą być wyposażone w oryginalne elementy aerodynamiczne i ich mocowania, 
a w przypadku stosowania innych lub dodatkowych muszą spełniać następujące warunki:

muszą być zamocowane do nośnych elementów szkieletu nadwozia, • 
muszą pozostawać w obrysie samochodu gdy patrzymy na niego z przodu lub • 
z tyłu,
mogą wystawać maksymalnie 200 mm z przodu samochodu i 400 mm z tyłu • 
samochodu mierząc od krawędzi nadwozia gdy patrzymy na niego z boku,
tylny element może być umieszczony  maksymalnie 100 mm ponad płaszczyznę • 
dachu.

1.6. Szyby i  siatki 

Szyba przednia: 
może być wykonana ze szkła warstwowego „klejonego” i być zatwierdzona do użytku • 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego i w związku z tym posiadać odpowiednie 
oznakowania - może być wykonana z poliwęglanów lub innego materiału 
zatwierdzonego przez FIA i musi posiadać odpowiednie oznakowanie,
musi być zastosowany układ zapewniający skuteczne usuwanie pary z wewnętrznej • 
powierzchni szyby. 

Pozostałe szyby: 

wykonane ze szkła bezpiecznego lub mogą być zastąpione poliwęglanowymi, o minimalnej 
grubości 3 mm, a drzwi odpowiednio dostosowane do ich zamontowania. Dodatkowe 
zamocowania szyb mogą być stosowane.

Siatka ochronna od strony kierowcy jest obowiązkowa – art. 253.11 Zał. J do MKS FIA 
(zawody na torach).

1.7. Kabina samochodu i elementy tapicerskie

W kabinie nie można instalować zbiorników i instalacji zawierających płyny łatwopalne lub 
inne płyny posiadające wysoką temperaturę lub będące pod ciśnieniem. 

W kabinie nie mogą występować jakiekolwiek elementy z ostrymi krawędziami.
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Wszystkie niewykorzystane otwory w przegrodzie i podłodze muszą być trwale i szczelnie 
zaślepione niepalnym materiałem. 

Należy wymontować siedzenia tylne i przednie pasażera oraz zaleca się demontaż wszystkich 
elementów tapicerskich.

2. PODWOZIE 

2.1. Zawieszenie i układ kierowniczy dowolne z zachowaniem n.w. warunków:
dopuszcza się wzmacnianie elementów zawieszenia oraz podwozia w miejscu ich • 
mocowania.
obowiązuje art. 275.10.3 Zał J do MKS FIA,   • 
w przypadku zastosowania elementów układu kierowniczego oraz zawieszeń kół • 
innych niż oryginalne, to muszą one pochodzić z samochodu o minimum tej samej 
masie i osiągach lub być wykonane wg innych przepisów Zał. J do MKS FIA np. 
art. 258.10.

2.2. W każdym momencie trwania zawodów żadna część samochodu nie może stykać się 
z podłożem nawet gdy ciśnienie w oponach na kołach po jego jednej stronie będzie równe 
atmosferycznemu.

2.3. Montaż płyt aerodynamicznych do podwozia jest dozwolony.

Montaż płyt osłaniających typu rajdowego do podwozia jest zabroniony.

2.4. Montaż siłowników pneumatycznych w pojeździe jest dozwolony ale bez butli ze 
sprężonym, jakimkolwiek czynnikiem.

3. HAMULCE

Skuteczność układów hamulcowych musi być odpowiednia do osiągów samochodu, po 
zastosowaniu dozwolonych modyfikacji i należy zastosować jako minimum najskuteczniejszy 
wariant hamulców z  samochodu posiadającego homologację FIA, który posiada 
porównywalną masę, moc silnika i osiągi. 

4. SILNIK I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

4.1. Dopuszcza się możliwość stosowania jednego silnika, który spełnia warunki określone 
w art. 252.3.1 do 3.5  Zał. J do MKS FIA. 

4.2. Maksymalna pojemność skokowa silników jakie można zastosować wynosi:
7500 cm• 3 dla wolnossących, 
4500 cm• 3 dla doładowanych (przeliczanie pojemności zgodnie z Zał. J do MKS 
FIA).  

4.3. Obowiązują zasady przeliczania pojemności skokowej określone w art. 252.3.1 do 3.5 
Zał. J do MKS FIA 

4.4. Układ przeniesienia napędu dowolny np. ilość przełożeń, wybór i ilość osi 
napędzanych.

5. UKŁAD WYDECHOWY

Układ wydechowy jest dowolny przy zachowaniu poniższych warunków:
dopuszcza się maksymalny poziom głośności 98 dB (2) mierzony przy 3 800 obr/• 
min,
głośność nie może przekraczać poziomu podanego w Regulaminie szczegółowym • 
dla danych zawodów,
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stosowanie katalizatora jest obowiązkowe,• 
wylot tłumika musi znajdować się w tylnej części nadwozia licząc od pionowej • 
płaszczyzny,
 przechodzącej przez środek rozstawu osi i nie dalej jak 100 mm wewnątrz obrysu • 
nadwozia, 
nie może być prowizoryczny a spaliny muszą opuszczać układ tylko przez • 
końcówkę/i.

6. ZBIORNIKI PALIWA

6.1. W samochodach z silnikami o pojemności skokowej silnika do 2000 cm3  dopuszcza 
się stosowanie seryjnych zbiorników paliwa natomiast dla pozostałych użyty może być 
tylko zbiornik bezpieczny zgodny przynajmniej ze specyfikacją FIA FT3-1999.

6.2. Maksymalna pojemność zbiorników jest uzależniona od pojemności skokowej silnika 
i wynosi:

do 1400 cm• 3  -  80 dcm3  

do 1600 cm• 3  -  90 dcm3  
do 2000 cm• 3  -  100 dcm3  
do 2500 cm• 3  -  110 dcm3  
pow. 2500 cm• 3  - 120 dcm3            

7. MASA SAMOCHODU

7.1. Obowiązuje minimalna masa samochodu bez kierowcy, w zależności od pojemności 
skokowej silnika, podana w poniższej tabeli.

Pojemność silnika
(dla silników doładowanych, pojemność 

po przeliczeniu)

Masa 
samochodu

[ kg ]ponad [cm3] do [cm3]

1000 500

1000 1400 550

1400 1600 580

1600 2000 620

2000 3000 700

3000 4000 780

4000 5000 860

5000 6000 960

6000 7500 1160

7.2. Stosowanie balastu jest dozwolone z zachowaniem następujących warunków:

w miejscu mocowania balastu musi być zastosowana płytka wzmacniająca o powierzchni • 
min. 100 cm 2 i grubości min. 3 mm,

przy zastosowaniu balastu o masie do 20 kg należy go zamocować min. 2 śrubami  • 
a balast o masie do 50 kg min. 4 śrubami. Śruby min. M 10, ozn. wytrzymałości 8.8,

w śrubach muszą być wykonane otwory do nałożenia plomb.• 
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8. KOŁA/OPONY 

8.1. Rodzaj kół i opon jest dowolny. Użycie dystansów jest dozwolone.

8.2. Maksymalna szerokość kół jest uzależniona od pojemności skokowej silnika 
i wynosi:

do 1400 cm• 3  -  10”
do 1600 cm• 3  -  11”
do 2000 cm• 3  -  12”
do 3000 cm• 3  -  14”
ponad 3000 cm• 3  -  16”

9. AKUMULATOR I OŚWIETLENIE

9.1. Ilość akumulatorów i ich pojemność jest dowolna. Każdy akumulator musi być solidnie 
zamocowany w miejscu mocowania fabrycznego a jeżeli został przeniesiony z oryginalnego 
miejsca, to musi spełniać następujące warunki:

musi być przymocowany do nadwozia przy użyciu metalowej podstawy oraz dwóch • 
metalowych klamer z pokryciem izolacyjnym i przykręconych do podłogi śrubami 
i nakrętkami. 

Śruby klamer mocujących akumulator muszą mieć średnicę co najmniej 10 mm, a 
pod każdą z nich musi znajdować się płytka wzmacniająca o grubości co najmniej 
3 mm i  powierzchni co najmniej 20 cm2,
w celu uniknięcia zwarcia lub wycieku płynu bezpośrednio na kierowcę akumulator • 
musi być osłonięty plastykową szczelną obudową zamocowaną niezależnie,
osłona musi posiadać przewód odpowietrzający wyprowadzony na zewnątrz kabiny • 
lub pod osłoną może być wykonany otwór wentylacyjny.

9.2. Obowiązkowe jest minimum następujące oświetlenie:
2 światła „stop”, • 
światła kierunkowskazów i awaryjnych,• 
światła pozycyjne tylne lub 1 czerwone światło tylne o powierzchni min. 90 cm• 2 

montowane w środkowej części nadwozia
2 reflektory przednie dla świateł mijania.  • 

Zatwierdzono: GKSS w dniu 06 marca 2008 rok
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Zasady dopuszczania samochodów grupy E – 1 do startu w GSMP 
1. Dla samochodów zbudowanych wg regulaminu technicznego dla grupy E –1 obowiązkowe 
jest posiadanie:

Karty Technicznej - HOMOLOGACJA ASN, dla samochodów homologowanych przez FIA • 
– zał. nr 1,
Karty Homologacyjnej ASN, dla samochodów niehomologowanych przez FIA • 
– zał. nr 2.

2. Kartę Techniczną lub Kartę Homologacyjną wypełnia zawodnik w dwóch egzemplarzach 
i przekazuje Delegatowi Technicznemu przed BK 1 na pierwszych zawodach,

do których zostanie zgłoszony samochód.

3. Kontrola samochodów i weryfikacji kart:

3.1. Delegat Techniczny dokona kontroli samochodów oraz weryfikacji w/w dokumentów 
podczas BK 1, na pierwszych lub kolejnych zawodach.

3.2. W przypadku samochodów, w których zostaną stwierdzone rozwiązania wymagające 
sprawdzenia przy pomocy aparatury specjalnej, sprawdzeń połączonych z demontażem 
części lub konsultacji, zostanie to zgłoszone do GKSS PZM, który wyznaczy miejsce i termin 
badań takich samochodów. 

Samochody te zostaną warunkowo dopuszczone do startu.

3.3. W przypadku stwierdzenia rozwiązań niebezpiecznych samochód nie zostanie 
dopuszczony do startu. 

4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli samochodu, Delegat Techniczny przekaże  
karty do Biura Sportu ZG PZM.

Jeden egzemplarz jest własnością zawodnika natomiast drugi pozostanie w Biurze Sportu 
ZG PZM. 

Karta Techniczna lub Karta Homologacyjna musi być przedstawiona na każdych zawodach 
razem z Książeczką Sportową Samochodu.

5. W przypadku zaginięcia Karty, wydany zostanie duplikat, po wpłaceniu 500 zł. na konto 
ZG PZM .  

6. Na rok 2008 GKSS ustaliła ceny wydania w/w kart:

7.a. 1000 pln, wydanie Karty Technicznej HOMOLOGACJA ASN dla samochodów, w których 
wprowadzono tylko modyfikacje np. w silniku, układzie napędowym lub nadwoziu.

7.b. 2500 pln, wydanie Karty Homologacyjnej dla samochodów, w których wprowadzono 
szerokie zmiany poprzez zastosowanie elementów innych jak oryginalne lub homologowane, 
np. silnik,  zawieszenia kół jezdnych, układ hamulcowy.

7. Każda zmiana w konstrukcji samochodu powoduje konieczność aktualizacji karty.

8. Dla samochodów tej samej marki i modelu budowanych w kilku identycznych 
egzemplarzach lub jak dla identycznego samochodu,który posiada już wydaną kartę, 
istnieje możliwość wydania kart wg następujących zasad: 

- zgłoszenie takiego przypadku do ASN,

- uzyskanie pozytywnej oceny kontroli samochodu wg pkt 3.1 lub 3.2.

Koszt uzyskania karty wynosi 500 zł.

Zatwierdzono na posiedzeniu GKSS
w dniu 06.03.2008
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

Strona  1 z 6 

Zg oszony do zawodów samochód musi by  zgodny z podanymi w karcie opisami 
technicznymi.  Ka da zmiana musi by  zg oszona do Komisji Technicznej PZM i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii wprowadzona do karty. 
ZAWODNIK: ____________________________________________ 
 
KIEROWCA(Y): _________________________________________ 
 
 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
 
PRODUCENT 
SAMOCHODU:___________________________ 
 
MODEL SAMOCHODU:____________________ 
 
MATERIA  NADWOZIA: ___________________ 
 
 
 
 
MASA SAMOCHODU: ____ ___ _____ ___Kg 
(Masa samochodu z p ynami eksploatacyjnymi, z 
pustym zbiornikiem paliwa) 
 

 
PRODUCENT SILNIKA: ___________________ 
 
POJ. SKOKOWA SILNIKA: ______________ cm3  

 

ILO  CYLINDRÓW: _____________________ 
 
ILO  ZAWORÓW / 1 CYLINDER: __________ 
 

rednica cyl.: ________mm/ Skok: _______mm 
 
Uk ad cylindrów: ________________ (V8, V6 etc.) 
 
Rodzaj zasilania: ____________________ 
(wolnoss cy, do adowany – rodzaj, ilo  turbin) 
 

 
DANE TECHNICZNE – PODWOZIE / NADWOZIE 

 
D UGO  SAMOCHODU: ________________mm  
 
SZEROKO  SAMOCHODU NA WYSOKO CI OSI PRZEDNIEJ: __________________mm 
 
SZEROKO  SAMOCHODU NA WYSOKO CI OSI TYLNEJ: ______________________mm 
 
ROZSTAW OSI: ________________________  mm 
 
ROZSTAW: KÓ :  
Osi przedniej: _____________________mm       Osi tylnej: _ _______________mm 
 
WYKAZ ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW NADWOZIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 – poda  nazw , materia , sposób mocowania oraz zamie ci  fotografie 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______ 
 
 
USYTUOWANIE SILNIKA:  Z PRZODU / Z TY U / CENTRALNIE 

NR KARTY 
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

Strona  2 z 6 

 
 

 

DANE TECHNICZNE – ZAWIESZENIE KÓ  
 
 PRZEDNIE TYLNE 
RODZAJ   
SPR ZYNY RUBOWE Tak / nie  Tak / nie 
RESORY PIÓROWE Tak / nie Tak / nie 
DR ZKI SKR TNE Tak / nie Tak / nie 
 
INNY TYP ZAWIESZE  – poda  typ, opis oraz zamie ci  fotografie 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

AMORTYZATORY 

 PRZEDNIE TYLNE 
ILO    
TYP, RODZAJ DZIA ANIA   

WAHACZE 

 PRZEDNIE TYLNE 
ILO  WAHACZY   
MATERIA  WAHACZY   
PRODUCENT   
 

DANE TECHNICZNE – UK AD HAMULCOWY 
 
 PRZEDNIE TYLNE 
RODZAJ Tarczowe / b bnowe Tarczowe / b bnowe 

REDNICA 
TARCZ/B BNÓW 

mm mm 

GRUBO  TARCZ 
HAMULCOWYCH 

 
mm 

 
mm 

TARCZE WENTYLOWANE TAK / NIE     TAK / NIE     
MATERIA  TARCZ/B BNÓW   
ZACISKI HAMULCOWE Ilo  t oczków:  Ilo  t oczków: 

REDNICA T OCZKÓW mm mm 
ILO  POMP 
HAMULCOWYCH 

  

REDNICA T OCZKÓW mm mm 
 
INNE ROZWI ZANIE – poda  typ, opis oraz zamie ci  fotografie 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

Strona  3 z 6 

 
WYPOSA ENIE BEZPIECZE STWA 

 
Klatka bezpiecze stwa, producent: _______________  Numer: ____ ____ _____ 
 
 

ZBIORNIK PALIWA 
 
 
USYTUOWANIE ZBIORNIKA / ZBIORNIKÓW: ______________________  
 
POJEMNO  ZBIORNIKA/ ZBIORNIKÓW:_____________dm3 
 
PRODUCENT:__________________   Certyfikat nr__________    Data wa no ci: ____/____/____ 
Certyfikat musi by  dost pny na ka dych zawodach. 
 
 

 
INFORMACJE DODATKOWE, ZALECENIA I UWAGI BK  

 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O wiadczam, e zamieszczone dane s  zgodne ze stamen faktycznym i zobowi zuj  si  do informowania o 
wprowadzonych zmianach lub modyfikacjach.  
 
Nazwisko zawodnika:___________________________         Podpis: ______________________  
 
Data:__________________ 
 
 

Kontrol  zgodno ci z regulaminem  technicznym wykona  / wykonali:  
 
Imi  I Nazwisko  ____________________________________         Podpis: ___________________    
 
Imi  I Nazwisko  ____________________________________         Podpis: ___________________    
                                           
Imi  I Nazwisko  ____________________________________         Podpis: ___________________    
 
   Data:_____________________ 
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

Strona  4 z 6 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
FOT. NR  1 

 

 
FOT. NR  2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK SAMOCHODU Z PRZODU 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK SAMOCHODU Z TY U 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

Strona  5 z 6 

 
 
 

 
FOT. NR  3 

 

 
 

FOT. NR  4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK ZAWIESZE  i HAMULCÓW KÓ  PRZEDNICH 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK ZAWIESZE  i HAMULCÓW KÓ  TYLNYCH 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
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KARTA  TECHNICZNA  SAMOCHODU GRUPY E - 1 

 

Strona  6 z 6 

 
 
 

 
FOT. NR  5. 

 

 
 

FOT. NR  6. 
 

 
 
 
 
 
 
 

WIDOK SPODU SAMOCHODU OD STRONY TYLNEGO ZAWIESZENIA 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

WIDOK SPODU SAMOCHODU OD STRONY SILNIKA 
 

(Zdj cie  15 cm x 100 cm) 
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Copyright©2005 by PZM – All rights reserved 1/10 

 
 

POLSKI 
ZWI ZEK MOTOROWY 

 
Grupa 

Group E1 
 

 

Homologation N°

 
 

HOMOLOGACJA ZGODNA Z ZA CZNIKIEM J MI DZYNARODOWEGO KODEKSU SPORTOWGO 
HOMOLOGATION FORM IN ACCORDANCE WITH APPENDIX J OF THE INTERNATIONAL SPORTING CODE 

 
 
 
Homologacja wa na od 
Homologation valid as from       
 
 
 
A) Samochód widoczny od przodu 3/4 B) Samochód widoczny od ty u 3/4 
 Car seen from 3/4 front Car seen from 3/4 rear 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
1. DEFINICJE / GENERAL 
 
 
101. Producent 
 Manufacturer       
 
 
102. Nazwa komercyjna – Model i typ 
 Commercial name(s) - Model and type       
 
 
103. Ca kowita pojemno  cylindrów Przeliczeniowa pojemno  cylindrów 
 Cylinder capacity         cm3 Corrected cylinder capacity         x          =           cm3 
 
 
104. Typ konstrukcji a) Typ 
 Type of car construction Type 

  odzielana 
 separated 

  jednostkowa 
 unitary construction 

 
 b) Materia  podwozia / nadwozia 
 Material of chassis / bodyshell       
 
 
105. Ilo  bry  106. Ilo  miejsc 
 Number of volumes       Number of places        
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Copyright©2005 by PZM – All rights reserved 2/10 

Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
2. WYMIARY, MASA / DIMENSIONS, WEIGHT 
 
201. Masa minimalna 
 Minimum weight         kg 
 
 
202. D ugo  ca kowita 
 Overall length         mm +/- 1 % 
 
 
203. Szeroko  ca kowita 
 Overall width         mm +/- 1 % 
 
 Gdzie mierzona 
 Where measured       
 
 
204. Szeroko  nadwozia a) Na wysoko ci przedniej osi 
 Width of bodywork At front axle         mm +/- 1 % 
 
 b) Na wysoko ci tylnej osi 
  At rear axle         mm +/- 1 % 
 
 
206. Rozstaw osi 
 Wheelbase         mm +/- 1% 
 
 
209. Wysoko  a) Przód b) Ty  
 Overhang Front         mm +/- 1 % Rear         mm +/- 1 % 
 
 
210. Odleg o  „G” (kierownica – tylna cianka dzia owa) 
 Distance "G" (steering wheel - rear bulkhead)         mm 
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Copyright©2005 by PZM – All rights reserved 3/10 

Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
3. SILNIK / ENGINE (W przypadku silnika rotacyjnego, patrz Art. 335 na dodatkowym formularzu) 
 (In case of rotative engine, see Art. 335 on additional form) 
 
 
301. Lokalizacja i pozycja silnika 
 Location and position of the engine       
 
 
303. Cykl pracy 
 Cycle       
 
 
C) Widok prawej strony zdemontowanego silnika D) Widok lewej strony zdemontowanego silnika 
 Right hand view of dismounted engine Left hand of dismounted engine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
E) Silnik zamontowany 
 Engine in its compartment 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304. Do adowanie 
 Supercharging 

  tak  
 yes 

  nie  
 no 

 (W przypadku do adowania, patrz Art. 334 na dodatkowym formularzu) 
 (In case of supercharging, see Art. 334 on additional form) 

 
 Typ i ilo  kompresorów 
 Type and number of compressors       
 
 
305. Ilo  i uk ad cylindrów 
 Number and layout of cylinders       
 
 
306. System ch odzenia 
 Type of cooling       
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
330. Uk ad zap onowy 
 Ignition system  
 
 b) Ilo  wiec na cylinder c) Ilo  rozdzielaczy 
 Number of plugs per cylinder       Number of distributors       
 
 
333. Uk ad smarowania a) Typ b) Ilo  pomp olejowych 
 Lubrication system Type       Number of oil pumps       
 
 
 
4. UK AD PALIWOWY / FUEL CIRCUIT 
 
 
401. Zbiornik a) Ilo  
 Fuel tank Number       
 
 b) Lokalizacja 
 Location       
 
 c) Materia  
 Material       
 
 
 
5. WYPOSA ENIE ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
 
501. Akumulator  a) Ilo  b) Napi cie 
 Batteries Number      Tension         volts 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
7. ZAWIESZENIE / SUSPENSION 
 
 
701. Ogólnie 
 General Przód / Front Ty  / Rear 

 
 a) Typ zawieszenia 
 Type of suspension 

 
      

 
      

         
702. Spr yny rubowe 
 Helicoïdal springs 

  tak 
 yes 

 nie 
 no 

   tak 
 yes 

 nie 
 no 

 

         
703. Spr yny piórowe 
 Leaf springs 

  tak 
 yes 

 nie 
 no 

   tak 
 yes 

 nie 
 no 

 

         
704. Dr ki skr tne 
 Torsion bars 

  Tak 
 yes 

 nie 
 no 

   tak 
 yes 

 nie 
 no 

 

         
 
 
705. Inny typ zawieszenia Patrz opis w dodatkowym formularzu 
 Other type of suspension See description on additional form 
 
707. Amortyzatory 
 Shock absorbers Przód / Front Ty  / Rear 

 
 a) Ilo  na ko o 
 Number per wheel 
 
 b) Typ 
 Type 
 
 c) Zasada dzia ania 
 Principle of operation 
 

 
      

 
 

      
 
 

      
 

 
      

 
 

      
 
 

      
 

 
 
 
T) Kompletne zdemontowane przednie zawieszenie U) Kompletne zdemontowane tylne zawieszenie 
 Complete dismounted front axle Complete dismounted rear axle 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
8. UK AD JEZDNY / RUNNING GEAR 
 
801. Ko a 
 Wheels Przód / Front Ty  / Rear 

 
 a) rednica 
 Diameter 

 
      " /       mm 

 

 
      " /       mm 

 
 
803. Hamulce a) Uk ad hamulcowy 
 Brakes Braking system       
 
 b) Ilo  pomp hamulcowych b1) rednica 
 Number of master cylinders       Bores        mm /         mm 
 
 c) Wspomaganie hamulców 
 Servo brakes 

 tak 
 yes 

 nie 
 no 

 c1) Marka i typ 
 Make and type       

 
 d) Korektor hamowania 
 Braking regulator 

 tak 
 yes 

 nie 
 no 

 d1) Lokalizacja 
 Location       

 
 
 Przód / Front Ty  / Rear 

 e) Ilo  cylinderków na ko o 
 Number of cylinders per wheel               

 e1) rednica 
 Bore        mm        mm 

 f) B bny hamulcowe 
 Drum brakes   

 f1) rednica wewn trzna 
 Internal diameter        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 f2) Ilo  szcz k hamulcowych na ko o 
 Number of linings per wheel               

 f3) D ugo  szcz ki 
 Developed length of linings        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 f4) Szeroko  szcz ki 
 Width of linings        +/- 1 mm        +/- 1 mm 

 g) Tarcze hamulcowe 
 Disc brakes   

 g1) Ilo  klocków na ko o 
 Number of pads per wheel               

 g2) Ilo c t oczków na ko o 
 Number of calipers per wheel               

 g3) Materia  t oczka 
 Caliper material               

 g4) Grubo  nowej tarczy 
 Thickness of new disc        +/- 1 mm        +/- 1 mm 

 g5) rednica tarczy 
 External diameter of the disc        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 g6) Zewn trzna r. powierzchni ciernej klocków ( lad) 
 External diameter of pads' rubbing surface        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 g7) Wewn trzna r. pow. ciernej klocków ( lad) 
 Internal diameter of pads' rubbing surface        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 g8) Ca kowita d ugo  klocków 
 Overall length of the pads        +/- 1.5 mm        +/- 1.5 mm 

 g9) Tarcze wentylowane 
 Ventilated discs 

 tak 
yes 

 nie 
no 

 tak 
yes 

 nie 
no 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
 h) Hamulec r czny h1) System kontroli 
 Parking brake Control system       
 
 h2) Lokalizacja dr ka h3) Na które ko a 
 Location of lever       On which wheels 

  Przód 
 Front 

  Ty  
 Rear 

 
 
V) Przedni hamulec W) Tylny hamulec 
 Front brake Rear brake 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
804. Uk ad kierowniczy 
 Steering Przód / Front Ty  / Rear 

 a) Typ 
 Type 

 
      

 

 
      

 
 b) Wspomaganie 
 Power assisted 

   tak 
 yes 

  nie 
 no 

    tak 
 yes 

  nie 
 no 

 

 Typ 
 Type 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
9. KAROSERIA / BODYWORK 
 
 
901. Wygl d wew. 
 Interior 

a) Ventilation 
 Ventilation 

  tak 
 yes 

  nie 
 no 

 b) Ogrzewanie 
 Heating 

  tak 
 yes 

  nie 
 no 

 
 f) Szyberdach 
 Optional sun roof 

  tak 
 yes 

  nie 
 no 

 
 f1) Typ f2) Uk ad sterowania 
 Type       Control system       
 
 
 Przód / Front Ty  / Rear 

 g) Uk ad otwierania okien bocznych 
 Opening system for side windows 

 
      

 

 
      

 
 
 
X) Tablica rozdzielcza Y) Szyberdach 
 Dashboard Sunroof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
902. Wygl d zew. 
 Exterior 

a) Ilo  drzwi 
 Number of doors       

b) Drzwi tylne 
 Tailgate 

  tak 
 yes 

  nie 
 no 

 
 
 Przód / Front Ty  / Rear 

 c) Materia  drzwi 
 Door material 

 
      

 

 
      

 
 
 d) Materia  maski e) Materia  ty u samochodu 
 Front bonnet material       Rear bonnet / tailgate material       
 
 f) Materia  karoserii 
 Bodywork material       
 
 h) Materia  tylnej szyby  i) Materia  bocznej tylnej szyby 
 Rear window material       Rear quarter window material       
 
 
 Przód / Front Ty  / Rear 

 k) Materia  szyb bocznych 
 Side window material 
 
 l) Materia  zderzaka 
 Material of bumper 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 
 XIII) NIE METALOWE CZ CI SAMOCHODU / NON METALLIC PARTS OF THE BODY 

 
 

Numer / Number Cz c / Part Materia  / Material 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYSUNEK / DRAWING 
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Homologation N° 

Marka 
Make       

Model 
Model      

 
 
 

INFORMACJU UZUPE NIAJ CE / COMPLEMENTARY INFORMATION 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

42
Główna Komisja Sportu Samochodowego

Regulamin Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski - 2008

G
S

M
P



REGULAMIN TECHNICZNY Grupy „H” - 2008 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Techniczny grupy “H” zastępuje regulamin, który obowiązywał do roku 
2007.

Wprowadzenie niniejszego regulaminu ma na celu stworzenie podobnych  wymagań 
stawianym samochodom startującym w wyścigach krajowych, w odniesieniu do wymagań 
obowiązujących w innych krajach europejskich. 

2. Samochody zbudowane do grupy „H” przeznaczone są do udziału w zawodach na torach 
zamkniętych.

3. Podział na klasy podawany będzie w regulaminach ramowych dla konkurencji, która 
będzie stosować niniejszy regulamin.

4. Wszystko co w niniejszym regulaminie nie jest wyraźnie dozwolone jest zabronione. 

II. DOPUSZCZONE SAMOCHODY  -   WYMAGANIA  BEZPIECZEŃSTWA

1. Samochody grupy “H” mogą być budowane tylko na bazie samochodów kategorii I 
z utraconą ważnością karty homologacyjnej, przypisanych do jednej z grup Zał. J do MKS 
FIA.

2. Wymagane jest posiadanie i przedstawienie na BK 1 oryginalnych kart 
homologacyjnych.

3. Wyposażenie bezpieczeństwa musi być zgodne z przepisami określonymi w Zał. J do 
MKS FIA obowiązującym na dany rok kalendarzowy. Konstrukcja bezpieczeństwa musi 
spełniać przynajmniej wymagania art. 253.8.4.1. 

4. Zaleca się aby wszystkie zmiany lub modyfikacje dotyczące: struktury nośnej nadwozia, 
podwozia, zawieszeń i układu hamulcowego były wykonywane przez wyspecjalizowane 
warsztaty, które wykonają niezbędne obliczenia, próby, pomiary, dokumentację techniczną 
i opisy. 

Warsztat zobowiązany jest do wystawienia potwierdzenia, które będzie wymagane na 
zawodach.

III. PRZEPISY TECHNICZNE 

1. NADWOZIE 

1.1. Szerokość nadwozia nie może być większa od 2000 mm. Dopuszcza się możliwość 
demontażu listew ozdobnych oraz zderzaków jeżeli nie stanowią integralnej części 
nadwozia.

1.2. Zewnętrzny kształt oryginalnego nadwozia musi zostać zachowany z wyjątkiem 
błotników i elementów aerodynamicznych. Elementy nadwozia można wzmacniać lub 
odciążać.

1.3. Nadwozie musi osłaniać wszystkie elementy wirujące a koła muszą być zakryte tzn. 
górna część koła kompletnego położona powyżej jego osi musi być zakryta przez nadwozie 
przy pomiarze pionowym.

1.4.  Można stosować dowolny niepalny materiał na drzwi, pokrywy silnika i bagażnika 
ale elementy te muszą pozostać wymienne z seryjnymi i nie mogą posiadać ostrych 
krawędzi; 
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w przypadku drz• wi od strony kierowcy należy zachować oryginalny sposób zamykania 
i zawiasów oraz obowiązuje art. 255-5.7.3.4 Zał. J do MKS FIA oraz. rys 255.14, 
w przypadku pokryw silnika i bagażnika można stosować otwory wentylacyjne lub • 
chwyty powietrza na pokrywie silnika – maksymalna wysokość uchwytów wynosi 
100 mm.

1.5. Elementy aerodynamiczne

Samochody mogą być wyposażone w oryginalne elementy aerodynamiczne i ich mocowania,  
a w przypadku stosowania innych lub dodatkowych muszą spełniać następujące warunki:

muszą być zamocowane do nośnych elementów szkieletu nadwozia, • 
muszą pozostawać w obrysie samochodu gdy patrzymy na niego z przodu lub • 
z tyłu,
mogą wystawać maksymalnie 200 mm z przodu samochodu i 400 mm z tyłu • 
samochodu   mierząc od krawędzi nadwozia gdy patrzymy na niego z boku,
tylny element może być umieszczony  maksymalnie 100 mm ponad płaszczyznę • 
dachu.

1.6. Szyby i  siatki 

Szyba przednia 
musi być wykonana ze szkła warstwowego „klejonego” i być zatwierdzona do użytku • 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego i w związku z tym posiadać odpowiednie 
oznakowania. 
musi być zastosowany układ zapewniający skuteczne usuwanie pary z wewnętrznej • 
powierzchni szyby. 

Pozostałe szyby:

wykonane ze szkła bezpiecznego lub mogą być zastąpione poliwęglanowymi, o minimalnej 
grubości 3 mm, a drzwi odpowiednio dostosowane do ich zamontowania. Dodatkowe 
zamocowania szyb mogą być stosowane.

Siatka ochronna od strony kierowcy jest obowiązkowa – art. 253.11 Zał. J do MKS FIA 
(zawody na torach).

1.7. Kabina samochodu i elementy tapicerskie

W kabinie nie można instalować zbiorników i instalacji zawierających płyny łatwopalne lub 
inne płyny posiadające wysoką temperaturę lub będące pod ciśnieniem. 

W kabinie nie mogą występować jakiekolwiek elementy z ostrymi krawędziami.

Wszystkie niewykorzystane otwory w przegrodzie i podłodze muszą być trwale i szczelnie 
zaślepione niepalnym materiałem. 

Należy wymontować siedzenia tylne i przednie pasażera oraz zaleca się demontaż wszystkich 
elementów tapicerskich.

2. PODWOZIE 

2.1. Zawieszenie i układ kierowniczy – można stosować tylko elementy zgodne z kartą 
homologacyjną pojazdu.  

2.2. W każdym momencie trwania zawodów żadna część samochodu nie może stykać się 
z podłożem nawet gdy ciśnienie w oponach na kołach po jego jednej stronie będzie równe 
atmosferycznemu.

2.3. Montaż płyt aerodynamicznych do podwozia jest dozwolony.

Montaż płyt osłaniających typu rajdowego do podwozia jest zabroniony.
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2.4. Montaż siłowników pneumatycznych w pojeździe jest dozwolony ale bez butli ze 
sprężonym jakimkolwiek czynnikiem.

3. HAMULCE

3.1. Układ hamulcowy musi być zgodny z przepisami Zał. J do MKS FIA.

3.2. Można stosować tylko metalowe tarcze hamulcowe i skuteczność układów hamulcowych 
musi być odpowiednia do osiągów samochodu.

Po zastosowaniu dozwolonych modyfikacji samochodu należy zastosować jako minimum 
najskuteczniejszy wariant hamulców. 

4. SILNIK I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

4.1. Musi zostać zachowany oryginalny korpus silnika oraz sposób zasilania tj. wolnossący 
lub doładowany. W pozostałym zakresie dopuszcza się możliwość stosowania dowolnych 
modyfikacji. 

4.2. Obowiązują zasady przeliczania pojemności skokowej określone w art. 252.3.1 do 3.5 
Zał. J do MKS FIA.

4.3. Maksymalna pojemność skokowa silników jakie można zastosować wynosi 4500 cm3, 
również po przeliczeniu.

4.4. Musi zostać zachowana oryginalna ilość napędzanych kół a elementy układu 
przeniesienia napędu muszą pozostać na swoim pierwotnym miejscu.

W pozostałym zakresie dopuszcza się możliwość stosowania dowolnych modyfikacji np. 
sprzęgło, ilość przełożeń, półosie. 

5. UKŁAD WYDECHOWY

Układ wydechowy jest dowolny przy zachowaniu poniższych warunków:
dopuszcza się maksymalny poziom głośności 98 dB (2) mierzony przy 3 800 obr/• 
min,
głośność nie może przekraczać poziomu podanego w Regulaminie szczegółowym   • 
dla danych zawodów,
stosowanie katalizatora jest obowiązkowe dla samochodów wyprodukowanych po • 
1993 roku,
wylot tłumika musi znajdować się w tylnej części nadwozia licząc od pionowej • 
płaszczyzny 
przechodzącej przez środek rozstawu osi i nie dalej jak 100 mm wewnątrz obrysu • 
nadwozia, 
nie może być prowizoryczny a spaliny muszą opuszczać układ tylko przez • 
końcówkę/i.

6. ZBIORNIKI PALIWA

6.1. Dopuszcza się stosowanie seryjnych zbiorników paliwa lub bezpiecznych zgodnych 
przynajmniej ze specyfikacją FIA FT3-1999.

6.2. Maksymalna pojemność zbiorników jest uzależniona od pojemności skokowej silnika 
i wynosi:

do 1000 cm• 3  -     70 dcm3 
do 1400 cm3  -    80 dcm• 3  
do 1600 cm• 3  -    90 dcm3  
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do 2000 cm• 3  -  100 dcm3  
do 2500 cm• 3  -  110 dcm3  
pow. 2500 cm• 3  - 120 dcm3            

7. MASA SAMOCHODU.

7.1. Obowiązuje minimalna masa samochodu bez kierowcy, w zależności od pojemności 
skokowej silnika, podana w poniższej tabeli.

Pojemność silnika
(dla silników doładowanych, 
pojemność po przeliczeniu)

Masa 
samochodu

[ kg ]ponad [cm3] do [cm3]

1000 630

1000 1400 685

1400 1600 725

1600 2000 785

2000 2500 830

2500 3000 870

3000 3500 910

3500 4000 940

4000 4500 980

7.2. Stosowanie balastu jest dozwolone z zachowaniem następujących warunków:
w miejscu mocowania balastu musi być zastosowana płytka wzmacniająca • 
o powierzchni min. 100 cm2 i grubości min. 3 mm,
przy zastosowaniu balastu o masie do 20 kg należy go zamocować min. 2 śrubami  • 
a balast o masie do 50 kg min. 4 śrubami. Śruby min. M 10, ozn. wytrzymałości 
8.8,
w śrubach muszą być wykonane otwory do nałożenia plomb.• 

8. KOŁA/OPONY 

8.1. Rodzaj kół i opon jest dowolny. Użycie dystansów jest dozwolone.

8.2. Maksymalna szerokość kół jest uzależniona od pojemności skokowej silnika i 
wynosi:

do 1000 cm• 3 -  9”
do 1400 cm• 3  - 10”
do 1600 cm• 3  -  11”
do 2000 cm• 3  -  12”
do 3000 cm• 3  -  13”
ponad 3000 cm• 3  -  16”

9. AKUMULATOR I OŚWIETLENIE

9.1. Ilość akumulatorów i ich pojemność jest dowolna. Każdy akumulator musi być solidnie 
zamocowany w miejscu mocowania fabrycznego a jeżeli został przeniesiony z oryginalnego 
miejsca, to musi spełniać następujące warunki:

- musi być przymocowany do nadwozia przy użyciu metalowej podstawy oraz dwóch • 
metalowych klamer z pokryciem izolacyjnym i przykręconych do podłogi śrubami 
i nakrętkami. 
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Śruby klamer mocujących akumulator muszą mieć średnicę co najmniej 10 mm, 
a pod każdą z nich musi znajdować się płytka wzmacniająca o grubości co najmniej 
3 mm i powierzchni co najmniej 20 cm2,
w celu uniknięcia zwarcia lub wycieku płynu bezpośrednio na kierowcę akumulator • 
musi być osłonięty plastykową szczelną obudową zamocowaną niezależnie,
osłona musi posiadać przewód odpowietrzający wyprowadzony na zewnątrz kabiny • 
lub pod osłoną może być wykonany otwór wentylacyjny.

9.2. Obowiązkowe jest minimum następujące oświetlenie:
2 światła „stop”, • 
światła kierunkowskazów i awaryjnych,• 
światła pozycyjne tylne lub 1 czerwone światło tylne o powierzchni min. 90 cm• 2 

montowane w środkowej części nadwozia,
2 reflektory przednie dla świateł mijania.  • 

     

Zatwierdzono: GKSS w dniu 06 marca 2008 rok
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GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI

Organizator:

Nazwa Automobilklubu 

adres

tel./fax. 

e.mail: 

www.

Logo Klubu

- Nazwa Zawodów  - 

?-? RUNDA GSMP 
dd - dd miesiąc 2008 rok

REGULAMIN
UZUPEŁNIAJĄCY
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I.   PROGRAM ZAWODÓW

ddmmrrrr-ddmmrrrr godz. ........  Pierwszy termin zgłoszenia

ddmmrrrr-ddmmrrrr godz. ........  Drugi  termin zgłoszenia

ddmmrrrr  godz. ........  Zamknięcie listy zgłoszeń

ddmmrrrr  godz. ........  Ogłoszenie oficjalnej listy zgłoszeń

ddmmrrrr w godz........ - ........ Odbiór administracyjny, wydawanie    
      dokumentów - miejsce

ddmmrrrr w godz........ - ........ BK-1- miejsce
   godz. ........  Ogłoszenie listy do podjazdów treningowych
       ? Rundy GSMP - Oficjalna tablica ogłoszeń- miejsce

ddmmrrrr w godz........ - ........ Zamknięcie trasy
   godz. ........  Odprawa zawodników /rejon startu/
   godz. ........  Podjazd zapoznawczy nie obowiązkowy / bez  
      pomiaru czasu /
   godz. ........  Start do pierwszego z dwóch podjazdów   
      treningowych ?  Rundy GSMP 
  w godz........ - ........ Zgłaszanie zespołów sponsorskich
   godz. ........  Ogłoszenie listy startowej do ? Rundy GSMP
   godz. ........  Start do pierwszego podjazdu wyścigowego
      ? rundy GSMP
   godz. ........  Ogłoszenie wyników prowizorycznych
   godz. ........  Ogłoszenie wyników końcowych oficjalnych   
      ? rundy GSMP
   godz. ........  Konferencja prasowa organizatora i   
      uczestników  –  miejsce

ddmmrrrr w godz........ - ........ Zamknięcie trasy
  w godz........ - ........ BK-1 dla zawodników startujących tylko 
      w ? Rundzie GSMP – miejsce
   godz. ........  Podjazd zapoznawczy nie obowiązkowy/ bez   
      pomiaru czasu /
   godz. ........  Start do podjazdu  treningowego ? Rundy GSMP 
  w godz........ - ........ Zgłaszanie zespołów sponsorskich
   godz. ........  Ogłoszenie listy startowej ? Rundy GSMP   
      - miejsce
   godz. ........  Start do pierwszego podjazdu wyścigowego
      ? Rundy GSMP
   godz. ........  Ogłoszenie wyników prowizorycznych
   godz. ........  Ogłoszenie wyników końcowych oficjalnych
      ? Rundy GSMP
   godz. ........  Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród ?  i ?  
      Rundy GSMP – miejsce
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II.   ORGANIZACJA

Art.1. Informacje ogólne.

1.1. Organizatorem  ? i ? Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski działając na 
zlecenie ZG PZM jest:

 Automobilklub nazwa
 adres
 tel./fax. 
 e-mail: 
 www.

1.2. Niniejszy regulamin szczegółowy został zatwierdzony przez GKSS PZM i uzyskał wizę 
nr GSMP/   ???  /2008/BS PZM.

Art.2. Komitet Organizacyjny , Biuro, Władze i Kierownictwo Wyścigu.

2.1. Komitet Organizacyjny  zawodów  tworzą:
 Przewodniczący:        XXXXXXX
 Członkowie:  - Dyrektor Zawodów    XXXXXXX
    - Dyrektor ds.trasy i zabez.   XXXXXXX
    -      XXXXXXX

UWAGA: Niezależnie od osób pwołanych przez Organizatora, członkami Komitetu 
Organizacyjnego muszą być obowiązkowo: Dyrektor Zawodów oraz Dyrektor  
ds. trasy i zabezpieczenia zawodów.

2.2. Biuro Zawodów mieści się:
do dnia   dd,mm,rrrr do godz. 00:00 w siedzibie Automobilklubu  nazwa
od   dd,mm,rrrr  w  godz.00:00 – 00:00 miejsce

2.3. Władze Wyścigu

 Zespół Sędziów Sportowych:

 Przewodniczący      XXXXXXX   
 Członek       XXXXXXX 
 Członek       XXXXXXX

 Delegat  Techniczny  PZM    XXXXXXX 
 Obserwator  GKSS      XXXXXXX
 Inspektor Trasy Zesp.Tor. PZM    XXXXXXX

 Sekretarz ZSS      XXXXXXX

 Kierownictwo Wyścigu:
 Dyrektor      XXXXXXX
 Vice Dyrektor ds.sportowych   XXXXXXX
 Vice Dyrektor  trasy i zabezpieczenia  XXXXXXX
 Vice Dyrektor ds.sędziów    XXXXXXX
 Vice D yrektor ds.organizacyjnych  XXXXXXX
 Naczelny Lekarz Zawodów   XXXXXXX
 Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami XXXXXXX
 Obliczenia komputerowe wyników  XXXXXXX
 Kierownik Badania Kontrolnego   XXXXXXX
 Kierownik Biura Zawodów    XXXXXXX
 Kierownik Łączności    XXXXXXX  
 Kierownik Parku Maszyn – Start   XXXXXXX
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 Kierownik Parku Maszyn – Meta   XXXXXXX
 Pomiar czasu     XXXXXXX
 Główny Starter     XXXXXXX
 Rzecznik Prasowy     XXXXXXX

UWAGA: Każdy organizator może wpisać dodatkowe osoby funkcyjne, które 
uzna za niezbędne przy organizacji zawodów.

Art.3.  Oficjalna tablica ogłoszeń.

3.1. Wszystkie komunikaty, decyzje oraz wyniki będą ogłaszane na oficjalnych tablicach 
zawodów znajdujących się w - miejsce. 

III.  WARUNKI OGÓLNE

Art.4. Informacje Ogólne.

4.1. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami:
- Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,
- Regulaminu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i jego załącznikami,  

komunikatami na 2008 rok,
- Przepisami Technicznymi, zgodnie z załącznikiem „J” do MKS FIA,
- Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, zatwierdzonego przez GKSS PZM. 

4.2. W każdej rundzie GSMP punkty przyznaje się  następująco:
- punkty przyznaje się w klasyfikacji: generalnej, generalnej w grupach; 
 w kolejności za miejsca od 1 – 10 : 20,15,12,10,8,6,4,3,2,1, miejsce 11 i następne 

niezależnie od ilości startujących otrzymują 1 pkt.;
- punkty w klasach przyznaje się za miejsca od 1 – 6 wg. zasady:
* 6-ciu i więcej startujących  - punkty 10,6,4,3,2,1,
* 5-ciu startujących               - punkty:6,4,3,2,1,
* 4-ech startujących              - punkty: 4,3,2,1,
* 3-ech startujących              - punkty:3,2,1,
* 2 –ch startujących              - punkty:2,1,
* 1-en startujący                   - punkty :1.

Art.5. Trasa.

5.1. Wyścig będzie rozegrany na trasie okazjonalnej w miejscowości  nazwa miejscowości, 
odcinek  drogi  podać jakiej np. wojewódzkiej, powiatowej nr xxxx.

- Długość trasy   - XXXX m.
- Różnica wzniesień  - XXXX m.
- Średni wznios trasy  - XXXX %
- Ilość zakrętów  prawych  - XX
     lewych    - XX
- Minimalna szerokość trasy - XX m.
- Nawierzchnia - jednolita asfaltowa
- Start    - XXXX m. npm – miejscowość/ miejsce
- Meta    - XXXX m. npm – miejscowość/ miejsce
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Art.6. Dopuszczone samochody.

6.1. Do udziału w ? i ? Rundzie będą dopuszczone samochody z podziałem na grupy i klasy 
wg pojemności skokowej cylindrów.
Kategoria I

Podział na grupy: N – FIA (art. 254 Zał. J), A – FIA (art. 255 Zał. J, 
w tym samochody Kit-Car do maks.  poj. Silnika 1600 ccm);  
E1 – wg. aktualnego Regulaminu Technicznego.

Podział na klasy: 
do 1150 cm3 
powyżej 1150 do 1600 cm3 
powyżej 1600 do 2000 cm3
powyżej 2000 cm3

Samochody startujące w ramach Pucharów Markowych (byłych oraz aktualnych) zostaną 
włączone do jednej z grup/klas: 
- Grupa N/A: Alfa Romeo 156, Daewoo Lanos, KIA Picanto, KIA   Ceed - dopuszcza się   

stosowanie kół/opon zgodnie z Zał.J. 
- Grupa E1: VW Golf .

Utworzenie osobnej klasy pucharowej jest możliwe po spełnieniu jednego z podanych 
niżej warunków:
- złożeniu deklaracji przez gestora Pucharu, że jest zainteresowany taką klasyfikacją 

oraz określeniu zasad startu,
- złożeniu deklaracji przez grupę zawodników, że w sezonie 2008 będzie startowało 

minimum 5  zawodników w 50% + 1 runda GSMP.

Samochody historyczne – zgodnie z Regulaminem Technicznym GSMP 2008 r.
Grupa HS                       

do 750   cm3
od 750   -   1500 cm3
od 1500 -   2000 cm3
powyżej -  2000 cm3 
Klasa Hobby Replika – HR

UWAGA: Jeżeli będą dopuszczone samochody Kategorii II to należy je ująć 
w Regulaminie Uzupełniającym, zgodnie z zapisami Regulaminu Ramowego 
GSMP.

Art.7. Wyposażenie samochodu.

7.1. Wyposażenie bezpieczeństwa wszystkich pojazdów musi odpowiadać wszystkim 
przepisom podanym w załączniku „J” FIA do MKS 

7.2. Podczas zawodów musi być używane paliwo zgodne z przepisami załącznika „J” FIA 
do MKS (nie dot. samochodów historycznych).

Art.8. Zgłoszenia.

8.1. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą po opublikowaniu regulaminu 
uzupełniającego i powinny być wysłane na adres:

 Automobilklub  nazwa
 adres
 tel./fax  
 e-mail: 
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 Data zamknięcia listy zgłoszeń dd. mm. 2008 roku,  godz.  00:00

Zgłoszenie będzie przyjęte tylko i wyłącznie po opłaceniu wpisowego.

Każda osoba, która zamierza uczestniczyć w rundzie GSMP obowiązana jest nadesłać do 
organizatora zgłoszenie. Potwierdzeniem zgłoszenia jest druk zgłoszenia potwierdzony 
pieczątką macierzystego klubu lub na wniosek zawodnika pismo potwierdzające to 
zgłoszenie przesłane faksem lub e-mailem przez w/w klub do organizatora, z podaniem 
informacji wymaganych na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym. 

Za przesłane zgłoszenie nieprawidłowo wypełnionego lub niekompletnego będzie 
nakładana kara pieniężna w wysokości 50 % właściwego wpisowego za jedną rundę.

Art.9. Wpisowe.

9.1. I termin,  wpisowe dla tego terminu wynosi:

Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

500 PLN 750  PLN z reklamą dodatkową organizatora, za jedną rundę

800 PLN 1200 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za podwójną rundę

1000 PLN 1500 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za jedną rundę

1600 PLN 2400 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za podwójną rundę

Wpisowe dla zawodników startujących samochodem historycznym wynosi:

Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

350 PLN 525 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za jedną rundę

500 PLN 750 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za podwójną rundę

700 PLN 1050 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za jedną rundę

1000 PLN 1500 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za podwójną 
rundę

Wpisowe dla zawodników startujących samochodem Fiat 126p  wynosi:

Zawodnik  
osoba fizyczna

Zawodnik  
osoba prawna

300 PLN 450 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za jedną rundę

400 PLN 600 PLN z reklamą dodatkową organizatora, za podwójną rundę

600 PLN 900 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za jedną rundę

800 PLN 1200 PLN bez reklamy dodatkowej organizatora za podwójną 
rundę

     II termin, które wynosi 150% wpisowego określonego dla I terminu.
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Wpisowe zespołu – 150 PLN za jednego kierowcę, za jedną rundę.

Wpisowe należy wpłacać do dnia dd.mm.2008 r. na konto Automobilklubu  nazwa 
Bank nazwa  nr konta 

9.2. Wpisowe zostanie zwrócone w całości w przypadku nie  przyjęcia zgłoszenia lub 
odwołania wyścigu. Możliwy jest zwrot do 50 % wpisowego na podstawie pisemnego 
poświadczenia macierzystego  klubu  zawodnika, o zaistnieniu siły wyższej wykluczającej 
start w wyścigu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed opublikowaniem 
oficjalnej listy zgłoszeń. We wszystkich innych przypadkach nie przysługuje prawo 
zwrotu wpisowego.

Art.10. Odpowiedzialność, ubezpieczenie.

10.1. Zgodnie z przepisami prawa organizator wykupi polisę OC oraz NNW względem osób 
organizatora nie objętych innym ubezpieczeniem obowiązującym w czasie zawodów. 
Ubezpieczenie OC organizatora – suma gwarancyjna 200 000 PLN ubezpieczenie 
NNW osób organizatora – suma ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na 
zdrowiu 5000 PLN.

10.2. Każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania polisy OC, zgodnie z art. 9 pkt.9.2 
Regulaminu Ramowego GSMP 2007 r., m.in. warunkiem dopuszczenia do zawodów 
będzie przedstawienie powyższej polisy podczas odbioru administracyjnego.

IV.  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Art.11. Numery startowe.

11.1. Pojazdy bez prawidłowych pól i numerów startowych  zgodnych z MKS nie będą 
dopuszczone do startu w wyścigu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany numeru startowego do zgłoszonego 
numeru  przez zawodnika. 

Art.12  Reklama.

12.1. Na samochodach mogą być umieszczone reklamy pod warunkiem, że:
- spełniają przepisy FIA i krajowe,
- nie są obraźliwe.
- Żadnych reklam nie wolno umieszczać na szybach bocznych.
- Pojazdy bez prawidłowych numerów startowych i reklam nie będą dopuszczone do  

startu w zawodach.

12.2. Reklama obowiązkowa 

Reklamą obowiązkową jest - podać nazwę reklamy 

Zawodnik nie może odmówić przyjęcia reklamy obowiązkowej i odpowiedzialny jest za 
zarezerwowanie miejsca na samochodzie zgodnie z  podanym załącznikiem.

Każdy stwierdzony przez organizatora przypadek nie przestrzegania niniejszego punktu  
będzie rozpatrywany przez ZSS zgodnie z punktem 152 i 153 MKS.

12.3. Reklama dodatkowa

Reklamą dodatkową jest – podać ich nazwę/y i miejsce rozmieszczenia zgodnie 
z załącznikiem. 

Zawodnicy, którzy zaakceptują dodatkową reklamę organizatora muszą zarezerwować 
na nią miejsce przewidziane zgodnie z podanym załącznikiem. 
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W przypadku odmowy przez zawodnika przyjęcia reklamy dodatkowej zastosowany 
zostanie pkt. 9.1 niniejszego regulaminu dotyczący udziału w zawodach bez reklamy 
dodatkowej, za wyjątkiem  art.8.3.2  Regulaminu Ramowego GSMP.

Każdy stwierdzony przez organizatora przypadek nie przestrzegania niniejszego punktu  
będzie rozpatrywany przez ZSS zgodnie z punktem 152 i 153 MKS.

V. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I BADANIA

Art.13. Odbiór administracyjny.

13.1. Obiór administracyjny odbędzie się w biurze zawodów  dnia :
- dd,mm.2008 r. – miejsce w godzinach 00:00 – 00:00.

Art.14. Badania Kontrolne.

14.1. Badanie kontrolne BK – 1
- dd.mm.2008 r. - miejsce w godzinach 00:00 – 00:00,
- dd.mm.2008 r. - rejon i miejsce (tylko dla startujących w drugiej rundzie danych 

zawodów) w godzinach 00.00  -  00.00. 

VI.    PRZEBIEG WYŚCIGU

Art.15.  Treningi.

15.1. Surowo zakazane jest odbywanie treningu poza terminem przewidzianym na 
trening oficjalny. Każdy taki stwierdzony przypadek  na wniosek Dyrektora będzie 
rozpatrywany przez ZSS, z konsekwencją do nie dopuszczenia do zawodów 
włącznie.

15.2. Warunkiem dopuszczenia do podjazdów treningowych jest pozytywny odbiór 
administracyjny i badania kontrolnego, a potwierdzeniem tego jest umieszczenie 
zawodnika na liście startowej do podjazdów treningowych.

Art.16. Wyścig, pomiar czasu.

16.1. Wyścigi będą obejmować:

- dwa podjazdy treningowe  - dotyczy   ? rundy  GSMP

- dwa podjazdy wyścigowe  - dotyczy   ? rundy  GSMP

- jeden podjazd treningowy  - dotyczy   ? rundy  GSMP

- dwa podjazdy wyścigowe  - dotyczy   ? rundy  GSMP

16.2. Warunkiem dopuszczenia do podjazdów wyścigowych jest ukończenie jednego 
podjazdu treningowego. Potwierdzeniem dopuszczenia do zawodów jest umieszczenie 
zawodnika na liście startowej do wyścigu.

16.3. Pomiar czasu podczas zawodów dokonywany będzie w sposób automatyczny, 
z wykorzystaniem fotokomórek, z dokładnością do 1/1000 sek.

VII.     PARK ZAMKNIĘTY

Art. 17. Park zamknięty.

17.1. Park zamknięty po podjazdach treningowych i wyścigowych znajduje się:
- XXX metrów za linią mety,
- po zawodach -  miejsce.



57
Główna Komisja Sportu Samochodowego

Regulamin Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski - 2008

G
S

M
P

VIII.  KLASYFIKACJA ,PROTESTY, ODWOŁANIA

Art. 18. Klasyfikacja w zawodach.

18.1. W  każdej rundzie GSMP  prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- indywidualna generalna,
- indywidualna generalna dla każdej z grupy,
- indywidualna w klasach pojemności skokowej ,zgodnie z art. 4 pkt.4.1 Reg.  Ramowego  

GSMP,
- zespołów sponsorskich.

18.2. Klasyfikacja indywidualna w rundzie sporządzona będzie w oparciu o sumę uzyskanych 
czasów z dwóch podjazdów wyścigowych.

18.3. W przypadku remisu o lepszym miejscu w klasyfikacji decydują następujące kryteria: 
lepszy wynik jednego z podjazdów wyścigu, w przypadku takich samych rezultatów 
przyznaje się ex aequo.

18.4. Do wyników klasyfikacji zespołów sponsorskich liczą się punkty zdobyte 
w poszczególnych klasach przez maksymalnie trzech najlepszych zawodników 
zespołu.

Art.19. Protesty.

19.1. Wszystkie protesty muszą być sporządzone w formie pisemnej i wręczone osobiście  
Dyrektorowi wyścigu lub na ręce członka ZSS, wraz z kaucją wysokości dwukrotnego 
wpisowego. Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu różnych części 
samochodu, wnoszący protest musi złożyć dodatkową kaucję wysokości:
a) trzykrotnego wpisowego – jeżeli protest dotyczy ściśle określonego zespołu
    samochodu / silnik, układ hamulcowy, napędowy, kierowniczy, instalacji
    elektrycznej, nadwozia, itd./;
b) pięciokrotnego wpisowego – jeżeli protest dotyczy całego samochodu.

W przypadku , gdy koszty związane z rozpatrzeniem protestu są wyższe od złożonej 
kaucji, różnica ta musi być uiszczona przez składającego protest. Jeżeli protest 
zostanie uznany kaucja zostanie zwrócona zawodnikowi który go złożył. Jeżeli protest 
nie zostanie uznany wszystkie koszty obciążają składającego protest.

19.2. Protesty dotyczące przebiegu zawodów (rundy) mogą być składane w każdym czasie  
trwania zawodów. Natomiast protesty dotyczące klasyfikacji muszą być wniesione 
w  ciągu 30 min. od ogłoszenia wyników końcowych prowizorycznych.

19.3. Protesty dotyczące decyzji Sędziów  i Kontrolerów Technicznych muszą być wniesione  
natychmiast po tej decyzji.

IX. NAGRODY, PUCHARY, CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD 

Art.20. Nagrody i Puchary.

20.1. Przyznawane będą następujące puchary:
a) indywidualne

- za I, II, III miejsce w kl. gen. 
b) indywidualne w kl. gen. w grupach i klasach:

- przy sklasyfikowanych 3-ech zawodnikach za I m-ce;
- przy sklasyfikowanych  od 4-ech do 5-ciu zawodników ,za I i II m-ce;
- przy sklasyfikowanych 6-ciu i więcej zawodnikach , za I, II i III m-ce. 

c) w klasyfikacji zespołów sponsorskich za I. II i III m-ce.
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20.2. W przypadku wystąpienia nagród rzeczowych , lista tych nagród zostanie opublikowana 
na oficjalnej tablicy ogłoszeń,  przed rozpoczęciem  podjazdów wyścigowych.

Art. 21. Ceremonia wręczenia nagród.

21.1. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie w dniu dd.mm.2008 r. o godzinie 00:00 
w miejscu. 

             
X.    POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

Art.22. Ochrona środowiska.

22.1. Zobowiązuje się wszystkich zawodników do stosowania płacht zabezpieczających 
pod samochody przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem podłoża materiałami 
ropopochodnymi Stwierdzenie przez organizatora wykonywania prac przy 
samochodzie bez wymaganego zabezpieczenia pociągnie za sobą nałożenie kary 
500 PLN lub innej kary  wg  decyzji  ZSS.

22.2. Park maszyn przed startem  znajduje się wyłącznie w miejscu wskazanym przez 
organizatora podczas odbioru administracyjnego.

Art.23. Inne. 

23.1. W szczególnych uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość 
dodatkowego odbioru administracyjnego i badania kontrolnego po godzinie 00:00 
w dniu dd.mm.br. zachowując II termin wpisowego oraz dodatkową odpłatnością 
w wyskości 100 zł.

23.2. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek kampanii reklamowej na trasie wyścigu, 
w parku maszyn i biurze zawodów nie uzgodnionej z organizatorem.

23.3. Pierwsze posiedzenie Zespołu Sędziów Sportowych:
 dnia dd.mm.2008 roku o godz. 00:00 –  miejsce

- terminy  kolejnych posiedzeń zostaną ustalone  przez  ZSS   i opublikowane na 
oficjalnej tablicy ogłoszeń.

   DYREKTOR WYŚCIGU

miejscowość, dd miesiąc 2008 r.   Imię i Nazwisko
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REGULAMIN TECHNICZNY
SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH RSMP I GSMP

1. Ustalenia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin został stworzony w celu promowania w Polsce startów samochodami, 
które są oryginalnymi samochodami historycznymi lub zbudowane są w takiej samej 
specyfikacji jak oryginalne samochody historyczne.

1.2 Do rozgrywek w sezonie 2008 dopuszczone zostają następujące samochody 
historyczne :

1.2.1 Samochody historyczne tzw. „oryginały” przygotowane wg Załącznika „K” FIA (bez 
konieczności posiadania certyfikatu FIA).

1.2.2 Samochody historyczne tzw. „repliki” opisane szczegółowo w punkcie 4 niniejszego 
regulaminu.

1.2.3 Samochody historyczne tzw. „hobby replika” przygotowane według przepisów 
technicznych opublikowanych w 2006 roku w regulaminie GSMP -mogą startować tylko 
w GSMP.

1.3 W sezonie 2008 dopuszczone zostaną samochody produkcji krajowej lub zagranicznej, 
których homologacja FIA wygasła ponad 4 lata temu oraz wszystkie samochody z utraconą 
homologacją PZM.

2. Podział na grupy i klasy

2.1 W sezonie 2008 samochody historyczne zostaną podzielone na grupę „HR” w RSMP 
i grupę „HS” w GSMP oraz na klasy wg pojemności skokowej silnika :

„• HR   9”  lub  „HS 50”      do   750 cm3

„• HR 10”  lub  „HS 1300”  powyżej   750 do 1300 cm3

„• HR 11”  lub  „HS 1600”  powyżej 1300 do 1600 cm3 

„• HR 12”  lub  „HS 2000”  powyżej 1600 do 2000 cm3

„• HR 13”  lub  „HS +2000” powyżej 2000 cm3

3. Przepisy bezpieczeństwa

3.1 Klatki bezpieczeństwa muszą być wykonane z rur stalowych zgodne z wymaganiami 
Załącznika „K” lub Załącznika „J” obowiązującego w okresie późniejszym od daty wygaśnięcia 
homologacji sportowej samochodu.

Obicia ochronne (otuliny) są obowiązkowe (wg pkt 8.2.2.6 aktualnego Zał. „J” FIA).

3.2 Pasy bezpieczeństwa muszą być stosowane wg aktualnie obowiązujących przepisów 
(Zał. „J” FIA art. 253, art. 6 oraz lista techniczna FIA nr  24) 

3.2.1 Dla samochodów HR i HS o pojemności skokowej do 1300 cm3 dopuszcza się 
stosowanie pasów bezpieczeństwa, homologowanych przez FIA i odpowiadającym normom 
8853/98 lub 8854/98, przez dodatkowy okres  maksymalnie 2 lat, od wygaśnięcia terminu 
homologacji.

3.3  W samochodach grupy HR oraz HS -2000 dopuszcza się stosowanie foteli z homologacją 
FIA 8855-1999 (lista techn. FIA Nr 12), które mogą być użytkowane maksymalnie przez 
okres 7 lat od daty produkcji, bez dodatkowych przeglądów fabrycznych.

3.3.1 W samochodach HS+2000 obowiązkowe jest stosowanie foteli wg aktualnie 
obowiązujących przepisów (Zał. „J“ FIA art. 253, art. 16).

59
Główna Komisja Sportu Samochodowego

Regulamin Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski - 2008

G
S

M
P



3.4 Kierowcy i/lub piloci  muszą  używać odzieży ochronnej i kasków wg aktualnie 
obowiązujących przepisów i wymagań Zał. „L” FIA

3.5 Gaśnice i/lub systemy gaśnicze muszą być stosowane wg pkt 7 art. 253 aktualnego 
Załącznika „J” FIA.

3.6 W pozostałym zakresie warunków bezpieczeństwa obowiązują wymagania określone 
w art. 253 aktualnego Zał. J.

4. Szczegółowe postanowienia – samochody „Repliki”

4.1 Do grupy samochodów historycznych tzw. „replik” zaliczane będą samochody, które 
utraciły możliwość startu w zawodach RSMP lub GSMP z powodu upływu ważności kart 
homologacyjnych N/A oraz zakończenia się dodatkowego okresu 4 lat, określonego 
w MKS.

4.2 Samochody posiadające silniki z doładowaniem, muszą posiadać zamontowany na 
sprężarce ogranicznik (zwężkę). Wymiary ogranicznika oraz sposób jego plombowania, 
muszą być zgodne z przepisami określonymi w Załączniku „J”, jaki obowiązywał w okresie 
daty ważności karty homologacyjnej samochodu.

4.3 Maksymalny dozwolony zakres przeróbek i zmian musi być zgodny z przepisami 
zawartymi w Załączniku K lub Załączniku J, wydanym w roku produkcji samochodu.

4.4 Dla samochodów nie posiadających certyfikatu FIA wymagane jest minimum 75% 
zgodności nadwozia, w porównaniu do samochodu oryginalnego.

4.5 Szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego „klejonego”. Pozostałe 
szyby muszą być wykonane ze szkła bezpiecznego  (o czym świadczy ich oznakowanie).

4.6 Uszy holownicze są obowiązkowe.

4.7 Zewnętrzny wyłącznik prądu jest obowiązkowy w GSMP natomiast w RSMP jest zalecany 
(pkt 5.1-3, Zał. K).

5. Badania kontrolne - BK

5.1  W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić kartę homologacyjną 
zgłoszonego samochodu na drukach FIA (oryginał) oraz Książeczkę Samochodu Sportowego 
(pod rygorem niedopuszczenia do zawodów). Wskazane jest posiadanie również innych 
dokumentów umożliwiających identyfikację samochodu lub części oraz opisujących jego 
historię.

5.2 Każdy samochód musi być przygotowany wg posiadanej homologacji. 

5.3 Podczas BK1 będzie się odbywać plombowanie sprężarek lub innych wytypowanych 
części / zespołów. 

5.4 Dopuszcza się stosowanie rozwiązań wariantów  jakie były dopuszczone 

w czasie trwania homologacji.

5.5 Zabronione jest jakiekolwiek przystosowanie wersji samochodu, która nie była 
homologowana na wersję  homologowaną.

5.6 Samochody, które zostaną uznane jako konstrukcje niebezpieczne nie zostaną 
dopuszczone do udziału w zawodach.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wszystkie samochody grupy HR muszą być wyposażone w tłumik układu wydechowego 
a poziom hałasu nie może przekraczać 98 dB(A). 
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6.2 Samochody mogą startować na oponach zwykłych lub sportowych, których rozmiary 
będą zbliżone do opon oryginalnych z tolerancją ±10%.

Ponadto indeks nośności oraz indeks prędkości opon musi być odpowiedni do masy 
samochodu i osiąganych prędkości.

Ponadto w samochodach HR opony muszą odpowiadać przepisom regulaminu ogumienia 
RSMP. 

6.2.1  W GSMP zabrania się grzania opon.

6.3 Masa samochodów grupy HS i HR powinna odpowiadać przepisom technicznym FIA, 
z okresu pochodzenia samochodu lub podanej w karcie homologacyjnej.

6.4 Zaleca się stosowanie kolorystyki samochodów jaka była stosowana 

w samochodach przygotowanych  w danym okresie, do udziału w imprezach sportowych 
(np. na podstawie posiadanych fotografii, filmów).

6.5 Wszystko co nie jest w niniejszym regulaminie dozwolone, jest zabronione. 

6.6 W sezonie 2008 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia i złożenia u Delegata 
Technicznego GKSS PZM, Karty Zgodności Historycznej i Technicznej, zwanej dalej KZHiT. 
Karty te zostaną wydane na pierwszych zawodach w sezonie.

6.7 W przypadku zebrania się w danej klasie  pojemnościowej  minimum 5 samochodów 
z jednej kategorii wiekowej lub jednej marki, istnieje   możliwość   wyodrębnienia   podgrupy 
wiekowej  lub  markowej  (np.  HR/HS  1300 -  65,  HR/HS  2000 – 76, HR/HS 126p,  itp.). 
Decyzję podejmie GKSS po złożeniu pisemnego wniosku przez zainteresowanych.

Zatwierdzono na posiedzeniu GKSS 10 grudnia 2007 r.
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KZHT-PZM 

1/8

Karta Zgodno ci Historycznej
i Technicznej samochodu 

KZHT nr      /PZM/08 

KZHT jest wydawane przez Polski Zwi zek Motorowy i jego posiadanie jest obowi zkowe
podczas zawodów krajowych. 
W przypadku zg oszenia si  do zawodów mi dzynarodowych obowi zkowe jest 
uzyskanie HTP, zgodnie z Za cznikiem K FIA.  
Zawodnik jest odpowiedzialny za w a ciwe wype nienie HTP-FIA lub KZHT-PZM oraz 
udowodnienie, e specyfikacja samochodu jest zgodna z podanymi.

TYP SMOCHODU: ORTGINA    / REPLIKA 

KLASA HISTORYCZNA WG ZA . K: CCT 16 

KLASA WIEKOWA WG ZA . K: G 2 

Marka samochodu Model

Typ Nr nadwozia

Typ silnika Nr silnika 

Poj. Skokowa silnika Rok produkcji samoch. 

Nr homol. FIA Uwagi

Fotografia samochodu 9 cm x 13 cm 

1.  NADWOZIE, ZAWIESZENIA 
1.1. KONSTRUKCJA NADWOZIA

A Czy elementy nadwozia samochodu s  zgodne ze specyfikacj ?   Tak            Nie   

B Je eli nie, opisa  jakie zastosowano elementy ró nicowe

C Opis budowy i materia ów (ramowa, rurowa, monocoque itp.): 

D Informacja z opisem miejsca nabicia numeru nadwozia: 
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KZHT-PZM 

2/8

1.2. ZAWIESZENIE KÓ  PRZEDNICH

A Czy elementy zawieszenia oraz wymiary s  zgodne z oryginalnymi? 

tak              nie   

B Je eli nie, opisa  jakie zastosowano elementy ró nicowe:

C Typ i rodzaj zawiesze  (zale ne, niezale ne itp.): 

D Typ elementów spr ystych: 

E Typ elementów t umi cych 

F Czy zawieszenie jest regulowane?                                  Tak             Nie   

G Je eli tak, poda  sposób 

H Czy jest stabilizator?                                                        Tak            Nie    

I Je eli jest, to czy jest regulowany?                                  Tak            Nie   

Fotografia przedniego zawieszenia 

9 cm x 13 cm 

Widoczne wszystkie elementy zawieszenia, po demonta u

elementów uk adu hamulcowego 

1.3. ZAWIESZENIE KÓ  TYLNYCH

A Czy elementy zawieszenia oraz wymiary s  zgodne z oryginalnymi? 

tak                 nie      

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

C Typ i rodzaj zawiesze  (zale ne, niezale ne itp.): 

D Typ elementów spr ystych: 

E Typ elementów t umi cych 

F Czy zawieszenie jest regulowane?                                   Tak              Nie  

G Je eli tak, poda  sposób 

H Czy jest stabilizator?                                                       Tak           Nie   

I Je eli jest, to czy jest regulowany?                                    Tak           Nie  
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KZHT-PZM 

3/8

Fotografia przedniego zawieszenia 

9 cm x 13 cm 

Widoczne wszystkie elementy zawieszenia, po demonta u

elementów uk adu hamulcowego 

2. SILNIK 
2.1. SILNIK

A Czy silnik pochodzi z tego okresu produkcji nadwozia?              Tak              Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

C Czy sposób zamontowania jest zgodny z oryginalnym?            Tak         Nie   

D Je eli nie, poda  ró nice w stosunku do orygina u

E Czy korpus silnika posiada oryginalne wymiary i materia ?       Tak             Nie   

F Je eli nie, poda  jego ró nice w stosunku do orygina u

G Czy g owica silnika posiada oryginalne wymiary i materia ?       Tak             Nie   

H Je eli nie, poda  jego ró nice w stosunku do orygina u

I Producent: Numer silnika: 

J Rok/okres produkcji: Cykl pracy:

K  Ustawienie cylindrów:

L rednica:     oryginalna:     mm Skok:               oryginalny:     mm 

M                    aktualna:         mm                    aktualny:         mm 

N Pojemno  skokowa: oryginalna      cm3                      aktualna 

O Czy zawory posiadaj  oryginalne wymiary i materia ?           Tak             Nie   

P Je eli nie, poda  jego ró nice w stosunku do orygina u

2.2. UKLAD ZAP ONOWY

A Czy uk ad zap onowy jest zgodny z oryginalnym? 

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

C Typ / rodzaj uk adu: 

D Je eli uk ad jest elektroniczny, poda  dane systemu: 
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2.3. UK AD ZASILANIA

A Czy zastosowano typ i ilo  ga ników jak w oryginalnej specyfikacji?   Tak             Nie   

B Je eli nie czy zmiana jest zgodna z rozwi zaniem fabrycznym? 

C Je eli nie wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej: 

D Ga nik: producent:                                    Typ:                         ilo :

E Uk ad wtryskowy: producent:                       Typ:   

F Czy jest turbospr arka w oryginalnym rozwi zaniu?         Tak             Nie   

G Je li nie to czy jest w wariancie fabrycznym?                  Tak             Nie   

H Je eli nie, poda  jego ró nice w stosunku do orygina u:

I Turbospr arka:    producent:                                  typ:   

2.4. UK AD SMAROWANIA

A Czy uk ad jest oryginalny? 

B Je eli nie, to czy system jest zgodny z opcj  fabryczn ?:

C Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

D Typ uk adu (z such  czy z mokr  misk  olejow  lub inny) 

E Ch odnica oleju                                               Tak             Nie           

F Czy ch odnica jest zgodna z oryginaln  specyfikacj ?  Tak             Nie   

G Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

Fotografia silnika od strony kolektora ss cego 

(silnik wybudowany z samochodu) 

9 cm x 13 cm 

2.5. Uk ad paliwowy

A Czy uk ad jest oryginalny?                                   Tak             Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Sposób doprowadzenia paliwa (grawitacyjny, pompa mechaniczna, elektryczna itp.) 

D Zbiornik paliwa oryginalny czy zgodny z Za . K                       Tak             Nie   

E Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej
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3. UK AD NAP DOWY

3.1. SKRZYNIA BIEGÓW

A Czy skrzynia biegów jest oryginalna?                           Tak             Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej 

C Producent:                                                  Typ: 

D Liczba prze o e                                              Rok produkcji: 

3.2. NAP D I PRZE O ENIA

A Ko a nap dzane              Przednie                          Tylne 

B Przekazanie nap du (wa , pó osie, a cuch itp.) 

C Prze o enie g ówne jest zgodne ze specyfikacj              Tak             Nie   

D Zastosowane prze o enie g ówne:

E Opcyjnie warto ci prze o enia g ównego, podane przez producenta 

1               2           3             4            5              6            7           8            9         10 

F Czy w mechanizmie ró nicowym zastosowano rozwi zanie o zwi kszonym tarciu  

wewn trznym ?                            Tak            Nie   

G Je li tak poda              Producent:              Model:                  System: 

4. UK AD HAMULCOWY I STEROWANIE 
4.1. HAMULCE

A Czy uk ad jest zgodny z oryginaln  specyfikacj ?                  Tak             Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Typ:      Przednie                                 Tylne                        Inne 

D Wykonanie 

E Uk ad b bnowy             rednica przednie          rednica tylne       Inne 

Szeroko  szcz k       przednie                tylne               Inne    

F Uk ad tarczowy:            rednica przednia          rednica tylne           Inne 

Grubo  tarcz                              przednie                         tylne       Inne 

Tarcze wentylowane:  Przednie Tak………..Nie / Tylne               Tak             Nie   

Zaciski hamulcowe przednie     materia                ilo  t oczków w zacisku 

Zaciski hamulcowe tylne           materia                ilo  t oczków w zacisku 
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4.2. STEROWANIE

A Czy uk ad jest oryginalny?                                   Tak             Nie   

B Je eli nie wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Typ (z batkowa, limakowa, inny typ) 

5. KO A I OPONY 
5.1. KO A (obr cze)

A Czy ko a s  jak w oryginalnej specyfikacji?          Tak             Nie   

B Je eli nie wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Typ kó  (szprychowe, stalowe, aluminiowe, inny typ)    Przednie      Tylne   

D Wymiary ko a – obr czy dla kó  kpl. przednich

1. rednica:          szeroko                        2. rednica                 szeroko

E Wymiary ko a – obr czy dla kó  kpl. tylnych

1. rednica:          szeroko                        2. rednica                 szeroko

5.2. OPONY

A Czy rozmiar opon jest jak oryginalnych?                     Tak             Nie   

B Je eli nie wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Aktualne wymiary (w mm lub calach)                     Przednie 

                                                                            Tylne 

Przednie                      Przednie                             Przednie   

Tylne                           Tylne                                  Tylne 

6. NADWOZIE,  O WIETLENIE
6.1. NADWOZIE

A Czy nadwozie jest oryginalne?                              Tak             Nie   

B Je eli nie to czy jest jak w oryginalnej specyfikacji? 

C Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

D Czy wszystkie cz ci nadwozia s  wykonane z materia u jak oryginalny? Tak             Nie   

E Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

F Typ (single-seater, coupe. Inny) 

G Materia :

H Ilo  siedze :  jedno        dwa           trzy       cztery    wi cej,          wyszczególni  i opisa

I Ilo  drzwi:   zero             dwa          cztery          wi cej,                 wyszczególni  i opisa
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6.2. ELEMENTY AERODYNAMICZNE (dotyczy samochodów wyprodukowanych po 1965 roku)

A Czy elementy aerodynamiczne s  jak w oryginalnej specyfikacji?      Tak             Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Elementy przednie: 

- minimalna wysoko  od pod o a             mm 

- wymiar na powierzchni mierzony w p aszczy nie poprzecznej samochodu          mm 

- wymiar na powierzchni mierzony w p aszczy nie osi wzd u nej samochodu          mm 

D Elementy tylne: Minimalna wysoko  od pod o a             mm 

- wymiar na powierzchni mierzony w p aszczy nie poprzecznej samochodu          mm 

- wymiar na powierzchni mierzony w p aszczy nie osi wzd u nej samochodu          mm 

- odleg o  pomi dzy osi  tylnego ko a i najdalszym punktem p atu elementu 

aerodynamicznego                     mm 

6.3. O WIETLENIE

A Czy o wietlenie jest jak oryginalnej specyfikacji:                  Tak             Nie   

B Je eli nie, wyszczególni  i uzasadni  zmiany w stosunku do specyfikacji oryginalnej

C Wytwornica pr du         pr dnica       alternator        inny, poda  opis 

7. WYMIARY 

A Rozstaw osi                     strona lewa                    strona prawa      

B Rozstaw kó  (mierzony pomi dzy rodkami opon)   

kó  przednich         wg dokumentacji                         aktualny   

kó  tylnych             wg dokumentacji                         aktualny   

C Masa samochodu wg danych katalogowych lub masa wg homologacji lub przewidziana masa 

dla formu                 kg 

8. DEKLARACJA ZAWODNIKA 
O wiadczam, e podane dane s  zgodne z prawd  i aktualnym stanem faktycznym.  

O dokonanych zmianach zobowi zuj  si  powiadomi  PZM. 
Imi  i nazwisko Zawodnika 

Pe ny adres 

Nr licencji 

Data:                                                                         Podpis:
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9. KONTROLE ZGODNO CI I UWAGI  

DATA ZAWODY OPIS NIEZGODNO CI
NAZWISKO KOMISARZA 

TECHNICZNEGO I FUNKCJA 
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Rozmieszczenie reklamy obowiązkowej i dodatkowej
organizatora
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2

20 X 50 cm

12 X 20 cm

12 X 20 cm

20 X 50 cm

Reklama
obowiązkowa

Reklama
obowiązkowa

Reklama
obowiązkowa

Reklama
dodatkowa

Reklama
dodatkowa

Reklama
dodatkowa

Reklama
dodatkowa

Flaga i nazwisko kierowcy,
wysokość 4 cm

Kierowca
czcionka - Helvetica
wysokość - 10 cm
grubość kreski - 1.5 cm
barwa - biała
Tylko pierwsza litera duża. 
Dopuszcza się 1. literę Imienia.
Tło przezroczyste (szyba)

Szyby boczne, tylne

E1

wysokość 12 cm
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 7KARTA ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO
THE CARD OF THE ADMINISTRATIVE RECEPTION 

2008

Numer startowy 
Competition No. 

Grupa / Klasa 
Group / Class 

Czas odbioru administracyjnego 
Time of reception 

Wyznaczony czas BK 
Appointed scrutineering time      

     Rzeczywisty czas BK 
Real scrutineering time      

Zg aszaj cy / Entrant 
Zespó
Team

Nr licencji 
Licence No.

Osoba do kontaktów 
Person to contact 

ASN 
ASN

Zawodnik 
Entrant                  

Kierowca / Driver 
Imi

First name 
Nazwisko 

Family name 
Nr licencji 
Licence No. 

Narodowo
Nationality 

ASN 
ASN

Kierowca 
Driver                          

Mechanik / Car-mechanic 
Imi

First name 
Nazwisko 

Family name 

Mechanik 
Car-mechanic           

Samochód / Car
Marka
Make      Nr rejestracyjny 

Registration No.      

Typ 
Model      Nr podwozia 

Chassis No.      

Rok produkcji 
Year of manufacture      Pojemno  skokowa 

Nominal capacity      

Grupa – Klasa 
Group – Class      Turbo 

Turbo
Tak
Yes 

Nie
No

Nr homologacji 
Homologation No.      Dominuj cy kolor 

Predominant Colour      

Kraj rejestracji 
Country of Registration      Nr ksi ki pojazdu**

Technical Passport No.**      

* Powy sze wype nia zawodnik / Above is filled by the entrant  ** Je eli dotyczy / If it refers 

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 
ADMINISTRATIVE CHECK 

Dokumenty / Papers
P N X * Uwagi / Annotations 

Zawodnik / Entrant Licencja / Licence 

Licencja / Licence 

Prawo jazdy / Driving licence Kierowca / First Driver 

Ksi eczka sportowo-lekarska / Health sports-card 
* P – Pozytywny / Positive; N – Negatywny / Negative;   X – Nie dotyczy / Does not apply 

Podpis zawodnika
Entrant signature 

Podpis przyjmuj cego dokumenty 
Signature of accepting documents
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KARTA BADANIA KONTROLNEGO BK 1 
SCRUTINEERING BEFORE THE START 

2008

Dowód rejestracyjny
Registration certificate

Numery startowe
Starting no

Polisa ubezpieczeniowa wa na na terenie Polski
Insurance policy valid in Poland

Nazwisko i flaga
Name & flag

Homologacja (FIA)
FIA homologation

Reklama obowi zkowa
The obligatory advertising

Ksi ka samochodu sportowego (je eli dotyczy)
The book of the sports car (if it refers)

Tablice rejestracyjne (je eli dotyczy)
Registration No. plate (if it refers)

Uwagi 
Annotations    

Wyposa enie bezpiecze stwa i parametry do kontroli / Safety equipment & control parameters 
Klatka bezpiecze stwa

Safety rollcage
Hamulce

Brake

Otuliny ochronne (FIA) klatki bezpiecze stwa
Protective padding (FIA) on safety rollcage

Ko a i opony 
Wheels and tyres

Pasy bezpiecze stwa (FIA)
Safety harness (FIA)

Szyba przednia reklama na szybach
Windscreen and advertising on the windscreen

Kask (FIA) – numer identyfikacyjny
Helmet (FIA) – identification number  ..........................… 

Widoczno  do ty u i lusterka wsteczne
Rear visibility and rear view mirrors

Kombinezon (FIA)
Overall (FIA)

Siatka bezpiecze stwa i folie przeciwodpryskowe
Screening grid & safety foil

Buty, skarpety, r kawice, bielizna, balaklawa
Shoes & gloves, balaclava, socks, underclothes.

wiat a i wycieraczki
Lights and wipers

Fotel kierowcy (FIA), mocowanie i wsporniki
Driver seat (FIA), attachments & supports

Przegrody ogniowe kabiny
Fire-proof bulkheads

Ga nica r czna lub system ga niczy (FIA)
Manual extinguishers or auto system (FIA)

Dodatkowe zamocowania pokryw
Extra installments front and rear cover

Bezpieczny zbiornik paliwa (FIA)
Safety fuel tank (FIA)

Urz dzenia aerodynamiczne
Aerodynamic devices

Zawór zwrotny (FIA) zbiornika paliwa w kabinie 
i odpowietrzenie zbiornika

Fuel tank safety valve (FIA) & tank vent

Katalizator
Catalytic exhaust

Zbiorniki oleju i wody
Oil and water tanks

Poziom ha asu: max. 98 db(A)
Noise level: max. 98 db(A)

Zabezpieczenie przewodów i pomp paliwa
Pipes & fuel pumps protection

Minimalna – wymagana masa samochodu
Minimum – required mass of the car

Akumulator; wy cznik pr du
Battery; electric circuit braker

Masa samochodu zwa ona
Weighed mass of the car

Uszy holownicze
Towing eyes

Uwagi 
Annotations

Wynik badania / Scrutineering result
Zgodny z przepisami technicznymi i / lub bezpiecze stwa 
Complied with technical and/or safety regulations 

………………………………………………………….
Podpis kontrolera / Scrutineer signature 

Niezgodny z przepisami technicznymi i / lub bezpiecze stwa 
Not complied with technical and/or safety regulations 

…………………………………………………………. 
Podpis kontrolera / Scrutineer signature

godz. / time: godz. / time: 

LEGENDA (dotycz ca wype nienia pola wyniku badania):

Wynik pozytywny / Positive result - P ( v ) 
Wynik negatywny / Negative result  - N ( o ) 
Nie dotyczy / Does not apply - ( X )

Decyzj  BK przyj em do wiadomo ci / Scrutineer’s decision accepted 

…………………………………………………………. 
Podpis kierowcy lub osoby upowa nionej

Driver or representative of the competitor 
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