
 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 

Rajdowe Kryterium Ustronia 
 
 
 

 

Impreza Klubowa 
Automobilklubu Cieszyńskiego 

 
 
 
 
 

Ustroń  
1 września 2018 

 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

Organizator: 

Automobilklub Cieszyński, Pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn 

na zlecenie Urzędu Miasta Ustroń 



Regulamin Uzupełniający – Rajdowe Kryterium Ustronia 

1.09.2018 

Automobilklub Cieszyński,  

Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn  

www.ak-cieszynski.ox.pl         Strona 2 

Spis treści 
 
1. USTALENIA OGÓLNE ....................................................................................................................... 4 

1.1. Miejsce i termin imprezy ......................................................................................................... 4 
1.2. Nazwa i ranga imprezy ............................................................................................................ 4 
1.3. Lokalizacja biura ...................................................................................................................... 4 
1.4. Lokalizacja startu, mety. .......................................................................................................... 4 
1.5. Charakterystyka ....................................................................................................................... 4 

2. ORGANIZACJA ................................................................................................................................. 4 
2.1. Nazwa organizatora/adres ...................................................................................................... 4 
2.2. Władze Rajdowego Kryterium Ustronia .................................................................................. 4 

3. ZGŁOSZENIA .................................................................................................................................... 5 
3.1. Załoga ...................................................................................................................................... 5 
3.2. Obowiązki załogi ...................................................................................................................... 5 
3.3. Procedura zgłoszeń .................................................................................................................. 5 
3.4. Liczba załóg i klas ..................................................................................................................... 5 
3.5. Pojazdy dopuszczone ............................................................................................................... 5 
3.6. Klasy ......................................................................................................................................... 6 
3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty ........................................................................................................ 6 

4. UBEZPIECZENIE ............................................................................................................................... 6 
5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE............................................................................................................ 6 

5.1. Tablice ..................................................................................................................................... 6 
5.2. Numery startowe..................................................................................................................... 6 

6. REKLAMA ........................................................................................................................................ 6 
7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY ........................................................................................................... 6 

7.1. Miejsce i czas ........................................................................................................................... 6 
7.2. Dokumenty do okazania .......................................................................................................... 6 

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ ..................................................................................................................... 7 
9. BADANIA KONTROLNE .................................................................................................................... 7 
10. ODPRAWA UCZESTNIKÓW ........................................................................................................... 7 
11. PRZEBIEG IMPREZY ....................................................................................................................... 7 
12. PROCEDURA STARTU .................................................................................................................... 8 
13. POMIAR CZASU ............................................................................................................................. 8 
14. META ............................................................................................................................................ 8 
15. BEZPIECZEŃSTWO ........................................................................................................................ 8 
16. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS ...................................................................... 8 
17. NAGRODY ..................................................................................................................................... 8 

17.1. Rozdanie nagród .................................................................................................................... 8 
17.2. Wykaz nagród: ....................................................................................................................... 8 

18. PROTESTY ..................................................................................................................................... 9 
19. KARY ............................................................................................................................................. 9 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ....................................................................................................... 9 
Załącznik nr 1 ZESTAW KAR REGULAMINOWYCH ............................................................................ 10 



 

3 
 

 
Automobilklub Cieszyński wspólnie z Urzędem Miasta Ustroń bazując na wieloletniej tradycji  
i doświadczeniu, promując właściwe zachowania uczestników ruchu drogowego pod kątem 
bezpieczeństwa jak również w celu podniesienia świadomości społecznej użytkowników dróg, 
serdecznie zaprasza na imprezę klubową. 
Impreza ma na celu bezpieczne doskonalenie techniki jazdy w duchu rywalizacji sportowej, zarówno 
dla młodych jak i doświadczonych kierowców.  
 
Rajdowe Kryterium Ustronia jako impreza klubowa Automobilklubu Cieszyńskiego zostanie 
przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: 

� Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA na 2018 rok (wraz z załącznikami), 
� Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA na 2018 rok (wraz z załącznikami) 
� Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem na 2018 rok, 
� Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, 
� Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 
� Niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

 
 
Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą 
publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez 
organizatora. 
 
 
� Otwarcie listy zgłoszeń 17 sierpnia 2018  
� Zamknięcie listy zgłoszeń 
� Publikacja listy zgłoszeń 
� Odbiór administracyjny 

29 sierpnia 2018, godz. 15:00 
29 sierpnia 2018, godz. 21:00 
1 września 2018, godz. 10:00-13:00 

� Badanie Kontrolne – BK1 1 września 2018, godz. 10:15-12:15 
� Publikacja Listy Załóg dopuszczonych do Startu 1 września 2018, godz. 12:30 
� Odprawa uczestników 1 września 2018, godz. 12:45 
� Zapoznanie z trasą 1 września 2018, godz. 10:15-12:30 
� Start Pierwszej Załogi 1 września 2018, godz. 13:00 
� Meta Pierwszej Załogi 1 września 2018, godz. 16:15 
� Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 

 
� Przejazd licencjonowanych Zawodników 

1 września 2018, 30 min po mecie ostatniej 
załogi 
1 września 2018, godz. 17:30 

� Rozdanie nagród 1 września 2018, godz. 18.30 
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 1. USTALENIA OGÓLNE 
  
 1.1. Miejsce i termin imprezy 
Rajdowe Kryterium Ustronia odbędzie się w dniu 1 września 2018 r. w miejscowości Ustroń. 
  

 1.2. Nazwa i ranga imprezy 
Rajdowe Kryterium Ustronia rozgrywane jest jako impreza klubowa  Automobilklubu Cieszyńskiego. 
Ukończenie/sklasyfikowanie w Rajdowym Kryterium Ustronia nie uprawnia do uzyskania 1/4 
punktów do licencji RN sportu samochodowego (zgodnie z Regulaminem Licencji Sportu 
Samochodowego 2018).  
Po starcie zgłoszonych uczestników nastąpi pokazowy przejazd zawodników posiadających licencję 
sportów samochodowych. 
 

 1.3. Lokalizacja biura 
Biuro znajdować się będzie:  
- do dnia 30 sierpnia 2018 roku w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego:  

43-400 Cieszyn ul. Plac Wolności 3, budynek byłej Policji, tel. 728-227-979 
w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 13:00, czwartek 15:30 do 17:00, 

- w dniu imprezy 1 września 2018 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły, ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń, godz. 10:00-19:00  
- współrzędne GPS:  N 49° 43' 6.524'' E 18° 48' 34.834''. 
  

 1.4. Lokalizacja startu, mety. 
Start – Dolny Parking Hotel Olympic Ustroń, Ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń  
–  godz. 13:00 (I załoga) 
Meta – Dolny Parking Hotel Olympic Ustroń, Ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń  
–  godz. 16:15 (I załoga) 
  

 1.5. Charakterystyka  
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z 2 sekcji.   
Impreza przeznaczona jest dla mieszkańców Ustronia i okolic oraz zaproszonych Gości. 
Na trasie zlokalizowana będzie jedna próba sportowa o charakterze odcinka specjalnego na 
zamkniętym odcinku drogi, pokonywana dwukrotnie, zakończona metą lotną (próba PS „Ustroń”). 
Nawierzchnia trasy i próby: asfalt i szuter (szutrowy łącznik przez parking) 
Długość trasy: 2x1,30 km prób sportowych.   

  
 2. ORGANIZACJA                                                                                                                                       
  

 2.1. Nazwa organizatora/adres 
Na zlecenie Urzędu Miasta Ustroń: Automobilklub Cieszyński, Cieszyn 43-400 ul. Plac Wolności 3 

Tel. kom. 728 227 979          
strona: www.ak-cieszynski.ox.pl     
e-mail:  automobilklub.cieszynski@vp.pl  

  

 2.2. Władze Rajdowego Kryterium Ustronia 
Dyrektor Imprezy                                              Łukasz Klimek,  tel. 517-132-042 
Kierownik PS „Ustroń”      Grzegorz Szewczyk 
Kierownik zabezpieczenia PS „Ustroń”   Rafał Borski 
Kierownik biura      Andżelika Cholewa 
Kierownik badań kontrolnych                            Bogumił Hulist 
 
Dyrektor Imprezy pełni funkcję Jury. 
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 3. ZGŁOSZENIA                                                                                                                                          
  

 3.1. Załoga 
3.1.1. Załogę stanowią osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy 
kategorii B, a pilot ukończone 17 lat. Dopuszcza się zgłoszenie i start załogi tylko jako kierowca. 
  

 3.2. Obowiązki załogi 
Do obowiązków załogi należy: 
3.2.1. Obecność na odprawie uczestników, odbiór wszystkich i obecność na BK1. 
3.2.2. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych,   
z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami   
i szyberdachem. 
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do dyskwalifikacji włącznie. 
  

 3.3. Procedura zgłoszeń 
3.3.1.  Uczestnik  zamierzający  wziąć  udział  w  Rajdowym Kryterium Ustronia  musi  przesłać  do  
dnia   
29 sierpnia  2018 roku do godz. 15:00 kompletnie wypełnione zgłoszenie  na adres:  
Cieszyn 43-400 Ul. Plac Wolności 3  
e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl    
(oryginał zgłoszenia do pobrania na stronie www.ak_cieszynski.ox.pl). 
Zgłoszenia na nieoryginalnym druku lub niekompletne nie będą przyjmowane.  
3.3.2. Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej  
w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu 
członków załogi lub kierowcę w przypadku samodzielnego zgłoszenia. 
3.3.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie  
na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas 
imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie  
i innych uczestników. 
3.3.4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne 
zachowanie lub nieczytelne wypełnienie oryginału zgłoszenia. 
  

 3.4. Liczba załóg i klas 
3.4.1. Pojemność trasy: 60 załóg. 
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 60 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu 
zgłoszeń. 
3.4.3. Załogi zgłoszone po zapełnieniu listy głównej, trafią na listę rezerwową. W przypadku 
spóźnienia/nieobecności załóg przy odbierze administracyjnym do godziny 13.00, nastąpi przekazanie 
numeru startowego pierwszej załodze z listy rezerwowej.  
3.4.4. Za zgodą Dyrektora, istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w Biurze Rajdowego 
Kryterium Ustronia po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 

 3.5. Pojazdy dopuszczone 
Do udziału w Rajdowym Kryterium Ustronia dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa  
o Ruchu Drogowym lub osobowo - ciężarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, że 
sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po 
drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz załącznik nr 3 Regulaminu 
Ramowego KJS. 
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 3.6. Klasy 
3.6.1 Podział na klasy: 

• Indywidualna w poszczególnych klasach: 
o Klasa Markowa : Fiat 126p 600 i 625 cm3 
o Klasa „Reszta Świata”  - pozostałe załogi 

 

Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Rajdowego Kryterium Ustronia, zatwierdzona przez 
Dyrektora. 
  

 3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty 
3.7.1. Brak wpisowego. Impreza jest finansowana z budżetu Miasta Ustroń. 

  
 4. UBEZPIECZENIE                                                                                                                                    
4.1. Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie (posiadanie) umowy OC właściciela 
pojazdu, zawartej i ważnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
4.2. Zalecane jest posiadanie polisy NNW dla kierowcy i pilota.  
4.3. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg  
i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód  
w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

  
 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE                                                                                                              
  

 5.1. Tablice 
Tablica "rajdowa" nie dotyczy. 
  

 5.2. Numery startowe 
Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, 
załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu. Brak obu 
numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez Dyrektora. 

  
 6. REKLAMA                                                                                                                                               
Organizator nie przewiduje żadnej dodatkowej reklamy.                                                                                                

  
 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY                                                                                                             
  

 7.1. Miejsce i czas 
1 września 2018 roku od godz. 10:00 do godz. 13:00 
Biuro Super Sprintu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły, ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń. 
      

 7.2. Dokumenty do okazania 
• prawo jazdy kierowcy 
• ubezpieczenie OC 
• dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi 
• dokument identyfikacyjny pilota 
• pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego 

własnością kierowcy 
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 8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ                                                                                                                        
Zapoznanie do próby PS Ustroń” odbywać się będzie od godz. 10:15 do godz. 12:30 zgodnie  
z dostarczonym podczas odbioru administracyjnego rysunkiem próby, wyłącznie pieszo.  
Każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów Prawa o Ruchu Drogowym podczas 
wyznaczonego zapoznania będzie skutkował niedopuszczeniem załogi do Rajdowego Kryterium 
Ustronia. 

  
 9. BADANIA KONTROLNE                                                                                                                        
9.1. Miejsce i czas 
Dolny parking Hotel Olympic Ustroń,  Ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń – 1 września 2018 
roku , od godz. 10:15 do godz. 12.15 
Niestawienie się na BK 1 w wyznaczonym czasie lub spóźnienie powyżej 30 minut spowoduje 
dyskwalifikację załogi ze Rajdowego Kryterium Ustronia. 
9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3 regulaminu ramowego KJS. 
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia końcowego badania kontrolnego przy 
wjeździe na Metę imprezy przez załogę. 
9.4. Dodatkowe badanie kontrolne oraz identyfikacja załogi, może być przeprowadzona w każdym 
czasie podczas trwania Rajdowego Kryterium Ustronia. Każde wykroczenie będzie sygnalizowane 
Dyrektorowi, który może nałożyć na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS. 

  
 10. ODPRAWA UCZESTNIKÓW                                                                                                               
10.1. Miejsce i czas 
1 września 2018 roku godz. 12:45 przed budynkiem biura zawodów: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jana Wantuły, ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń 

  
 11. PRZEBIEG IMPREZY                                                                                                                           
11.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej 
1 września 2018 roku – godz. 12:30. Oficjalna tablica ogłoszeń Przed budynkiem biura zawodów 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły, ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń. 
11.2. Oficjalny czas podczas trwania Rajdowego Kryterium Ustronia. 
W czasie trwania Rajdowego Kryterium Ustronia czasem oficjalnym będzie czas podawany przez 
Polskie Radio – Program I / AM 225 KHZ /. 
11.3. Oficjalny start 
Dolny Parking Hotel Olympic Ustroń, Ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń – godz.13:00 
(według listy startowej). 
Start załogi odbywać się będzie w odstępach co 1 min. 
11.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby. 
11.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym  
do podejmowania niezbędnych decyzji. 
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 12. PROCEDURA STARTU  
                                                                                                           

 12.1. Na starcie PS „Ustroń” znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe, połączone  
z fotokomórką, obsługiwane przez sędziów ogólnosportowych. Fotokomórka będzie usytuowana  
w odległości około 40 cm za linią startu w celu wychwytywania ewentualnych falstartów. 
Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi  
w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu. Procedura 
startu odbywa się z udziałem elektronicznego wskaźnika, na którym będzie wyświetlany czas 
pozostały do startu mierzony w sekundach. I tak kolejno 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnie 5 sek. 
dodatkowo będzie sygnalizowane zapaleniem się świateł koloru czerwonego. Po ich upływie nastąpi 
sygnał startu – zapalenie się świateł koloru zielonego. 
 

12.2. Po sygnale startu załoga musi wystartować w ciągu 20 sekund, w przeciwnym razie zostanie 
zastosowany art.37.4.3 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA. 
 

 13. POMIAR CZASU                                                                                                                                            
                                                                                                              

 13.1. Pomiar czasu będzie dokonywany na mecie lotnej próby za pomocą fotoceli z dokładnością  
do 1/10 sekundy po przecięciu linii na mecie lotnej. 
 13.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS. 
 13.3. Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z Super Sprintu. 
 13.4. Podczas prób zakończonych metą lotną, zasada „Taryfy” ma zastosowanie tylko dla tych załóg, 
które próby nie ukończą. 

  
 14. META                                                                                                                                                    
Wjazd na Metę 1 września 2018 roku godz. 16:15 (I załoga)  - Dolny Parking Hotel Olympic Ustroń,  
Ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń . 
Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na Metę Rajdowego Kryterium Ustronia. 

  
 15. BEZPIECZEŃSTWO                                                                                                                             
15.1. Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS. 
15.2. Kaski ochronne dla załogi muszą być typu stosowanego w sporcie motorowym, posiadające 
znak homologacji producenta „E” lub homologację FIA (aktualną lub utraconą). 

  
 16. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS 

• Kierownik próby       kamizelka koloru czerwonego 
• Kierownik zabezpieczenia OS      kamizelka koloru pomarańczowego 
• Sędzia trasy        kamizelka koloru żółtego 
• Sędzia Sportowy       kamizelka koloru pomarańczowego 
• Sędziowie techniczni       kamizelka koloru czarnego  

  
 17. NAGRODY                                                                                                                                            
  

 17.1. Rozdanie nagród 
Rozdanie nagród odbędzie się na Rynku w Ustroniu naprzeciw budynku Urzędu Miasta Ustroń, Ul. 
Rynek 1, 43-450 Ustroń – godz. 18.30. 
  

 17.2. Wykaz nagród: 
 Po dwa puchary za zajęcie I, II, i III w poszczególnych klasach. 
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 18. PROTESTY                                                                                                                                            
 

18.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Rajdowego Kryterium Ustronia. 
Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100 PLN. Kaucja podlega zwrotowi  
w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Dyrektora. 
18.2. Terminy składania protestów: w sprawie wykroczeń regulaminowych i błędów rachunkowych  
w wynikach prowizorycznych 30 minut od ich wywieszenia. 
18.3 Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczące zapisów  
w karcie drogowej nie będą przyjmowane. 

  
 19. KARY                                                                                                                                                     
Kary zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu. 

  
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                           
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania 
instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu 
uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Rajdowego Kryterium Ustronia. 

 
Dyrektor Rajdowego Kryterium Ustronia Łukasz Klimek 

Cieszyn 26 lipca 2018 roku 
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 Załącznik nr 1 
ZESTAW KAR REGULAMINOWYCH 

 
1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut    Niedopuszczenie do startu 
2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu    Niedopuszczenie do startu 
3. Nieobecność na odprawie uczestników     Niedopuszczenie do startu 
4. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych Dyskwalifikacja 
7. Niesportowe zachowanie       Dyskwalifikacja 
8. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie  
jego podstawy         5 pkt. 
11. Za rozbicie szykany        10 pkt. 
12. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami    5 pkt. 
13. Za nieprzepisowy start (falstart)      5 pkt. 
14. Za cofanie na mecie próby       Dyskwalifikacja 
15. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut     Dyskwalifikacja 
16. Za nieukończenie próby PS       Dyskwalifikacja 
17. Za nieprawidłowe przejechanie próby PS  Limit 150% najlepszego 

wyniku kierowcy w klasie 
(patrz11.7.Reg.Ramowego KJS) 

 


