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PROGRAM IMPREZY 

    Zamknięcie listy zgłoszeń  05.03.2017 godz. 10.30 
    Publikacja listy startowej 05.03 2017 godz. 10.35 

Odprawa uczestników 05.03.2017 godz. 10.40 
Start do prób sprawnościowych 05.03.2017 godz. 11.00 
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  05.03.2017 godz. 13.30 
Rozdanie nagród  05.03.2017  godz. 14.00 

 

1. USTALENIA OGÓLNE 

1.1. Miejsce i termin imprezy 

Impreza odbędzie się w dniu 05.03.2017r. na terenia Miasta Stalowa Wola 
Start pierwszej uczestniczki – godz. 11.00 
 

 

1.2. Nazwa i ranga imprezy  

Impreza  „Tylko dla Kobiet” 
Impreza Klubowa 

         

  1.3.  Lokalizacja Biura 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 03.03.2017r. pod adresem  
Automobilklubu Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a   tel/fax: (15)   842-29-81,  
e-mail: biuroasw@interia.pl w godzinach od 8.00 do 16.00. 
W dniu imprezy 05.03.2017r. od godz. 9.00 do godz. 10.30 w Stalowej Woli Parking 
„Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych                                  

 

  1.4.  Lokalizacja startu i mety  

Start  - Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 11.00 
Meta - Parking „Delikatesy  Frac” ul. Niezłomnych, godz. 13.00 

 

  1.5. Charakterystyka  

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednego 
etapu.  
Konkurencje imprezy: 
- 3 próby sprawnościowe  
   nawierzchnia prób:  asfalt 

próby odbywają się na samochodzie organizatora 
+ 2 dodatkowe konkurencje: 

o próba resuscytacji na fantomie 
o testy z przepisów ruchu drogowego 

2. ORGANIZACJA 

2.1. Nazwa organizatora 

           Automobilklub Stalowa Wola  
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2.2. Adres  

           37 – 450 Stalowa Wola   ul. Ofiar Katynia 28 a  
 tel. 15 842-29-81 
 strona www.automobilklubstalowawola.pl  e-mail: biuroasw@interia.pl  

2.3. Zespół Sędziów Sportowych      

Przewodniczący           Korniak Tadeusz  

Członek           Tomasz Stec         

Członek           Tadeusz Dubel  

2.4. Osoby oficjalne 

Dyrektor Imprezy Drzymała Henryk 

Biuro                                                           
         
Komisja obliczeń 

Dul Marek 
 
Drzymała Jakub 

 
Odpowiedzialny za kontakty  
z uczestnikami 

 
Tyniec Ernest 

 
Kierownicy prób 
sprawnościowych: 
 
 
 
 
Próba na fantomie 
 
Testy BRD 

 
 
Stec Tomasz 
Jabłoński Andrzej 
Muryjas Stanisław 
 
 
Tadeusz Dubel 
 
WORD Tarnobrzeg 
 

    3. ZGŁOSZENIA 

     3.1 Załoga 

3.1.1 Załogę stanowi wyłącznie jedna osoba - zawodniczka, określana jako 
kierowca. 
Kierowca musi mieć prawo jazdy. 

 

3.2. Obowiązki załogi 

Do obowiązków załogi należy: 
3.2.1. Obecność na odprawie uczestników 
3.2.2. Przejazd trasy zgodnie z rysunkami prób sprawnościowych. 
3.2.3. Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpie-

czeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. 
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do 
wykluczenia włącznie. 

3.3. Procedura zgłoszeń  

3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną i telefonicznie do dnia  
3 marca 2017 do godz. 16.00 oraz w przypadku wolnych miejsc w dniu  
imprezy w biurze zawodów do godz. 10.30.  

 

http://www.automobilklubstalowawola.pl/
mailto:biuroasw@interia.pl
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3.3.2. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że  
                startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do 

odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy.  
 

          3.3.3 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach:   
      nieetycznego zachowania.  

 

3.4. Maksymalna ilość uczestników  

3.4.1. Maksymalna liczba startujących załóg: 30 
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 30 załóg o przyjęciu decydować będzie 

kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy. 
 

  3.5. Pojazdy dopuszczone 

           Impreza będzie przeprowadzona na pojazdach udostępnionych przez         
          organizatora 

4. UBEZPIECZENIE 

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 ich 
mienia. 

 

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 

5.1. Numery startowe  

Numery startowe - dostarczone przez organizatora w formie identyfikatorów.  
Brak numeru podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia 
włącznie.  

 

6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 

6.1. Miejsce i czas 

Stalowa Wola Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 9.00 - 10.30,  

 

6.2. Dokumenty do okazania 

- prawo jazdy kierowcy 

 

7. ODPRAWA UCZESTNIKÓW 

7.1. Miejsce i czas  

       Stalowa Wola Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 10.40. 
 

8. PRZEBIEG IMPREZY  

8.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej   

      Stalowa Wola Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 10.35.  
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8.2. Oficjalny start 

      Stalowa Wola Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 11.00.  
Start załóg wg listy startowej. 

 

9.  KLASYFIKACJA  

    9.1. O kolejności miejsc decydować będzie najlepszy wynik z wszystkich prób. 
W przypadku równej ilości punktów, o zajętym miejscu decydować będzie ilość 
punktów uzyskanych w próbie sportowej SZ1 ( najlepszy czas zawodniczki ).  

 
 
10. PROCEDURA STARTU 

    Przy podaniu sygnału do startu z tzw. „ręki” ustala się obowiązującą procedurę: 

samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. „obrys”, następnie 
Starter głośno odlicza: 5, 4, 3, 2, 1 i ręką (lub chorągiewką opuszczaną do 
dołu) podaje sygnał startu. 

11. NAGRODY 

11.1. Rozdanie nagród  

Stalowa Wola Parking „Delikatesy Frac” ul. Niezłomnych, godz. 14.10 
 

11.2. Nagrody:  

    - rzeczowe    

     

12. PROTESTY 

12.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Imprezy .   

12.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być  
kierowane  do Dyrektora  wyłącznie  na  piśmie,  w  terminie  30  minut  od  chwili  
opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej 
klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.   

13. KARY 

Kary zgodnie z załącznikiem Nr 1 

 

14. 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 imprezy. 

 
 Stalowa Wola 15.02.2017 r.                                            
 
                                                                                      Dyrektor Imprezy 
                                               
                                                                                               Drzymała Henryk                                    
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 Załącznik 1 
 

Zestaw kar regulaminowych 

 
1.   Nieobecność na odprawie uczestników Niedopuszczenie do startu 

2.   Odbycie próby w nie zapiętych pasach  Wykluczenie 

3.   Niesportowe zachowanie Wykluczenie 

4. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy  5 pkt. 

5. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami   5 pkt. 

6. Za nieprzepisowy start (falstart)  5 pkt. 

7. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby  Limit 150% punktów karnych 
najlepszego uczestnika  
w klasie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


