SKRÓT INFORMACJI
Otwarcie listy zgłoszeń
04.04.2018 godz. 0.00
Badanie kontrolne BK
- NIE PRZEWIDUJE SIĘ
Publikacja listy załóg dopuszczonych do
startu
21.04.2018 godz. 10:30
Start I zawodnika
21.03.2018 godz. 11:00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji
prowizorycznej
21.04.2013 godz. 17:00

Odbiór administracyjny
21.04.2018 godz. 8:30 – 10:00
Zapoznanie z trasą
BRAK ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Odprawa uczestników
21.04.2018 godz. 10:30
Meta I zawodnika
21.04.2018 godz. 13:00
Rozdanie nagród
21.04.2018 godz. 17:30

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
IMPREZY TURYSTYCZNEJ
„STARGARDZKA WIOSNA”

www.ak.stargard.pl
TEL. 509 385 100
20.04.2018
Stargard

TEL. RATUNKOWY 112
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WSTĘP
IMPREZA TURYSTYCZNA „STARGARDZKA WIOSNA” 2018 zostanie przeprowadzony zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu w oparciu o Regulamin Ramowy Turystycznego
Pucharu Pomorza Zachodniego.
www.pzm.pl/pliki/zo/szczecin/2018/regulamin_tppz_2018.pdf

11. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAPOZNANIA Z TRASĄ.

12. NAGRODY

PROGRAM IMPREZY

12.1 Rozdanie nagród.
Rozdanie nagród: 21.04.2018 godz. 17:30 Zatom Gościniec
12.2 Nagrody : za 1 -3 miejsce w klasyfikacji -Puchary dla załóg.

1. USTALENIA OGÓLNE

13. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE

1.1 Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniu 21.04.2018

14. PROTESTY

Według uznania organizatora.

1.2 Nazwa i ranga imprezy
IMPREZA TURYSTYCZNA „STARGARDZKA WIOSNA” 2018 jest ogólnodostępnym
wydarzeniem motorowym o charakterze krajoznawczo-rekreacyjnym zaliczonym do
punktacji Pucharu Pomorza Zachodniego zwaną w dalszej części IMPREZĄ.
1.3 Lokalizacja Biura
ZATOM – AGROTURYSTYKA „GOŚCINIEC”
1.4 Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego
Start – godz. 11:00 , ZATOM – PARKING GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
„GOŚCINIEC”
Meta – godz. 15:00, ZATOM – PARKING GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
„GOŚCINIEC”
1.5 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia na terenie Drawna i okolic. Na
trasie zlokalizowane będą punkty kontroli przejazdu, punkty kontroli czasu, zadania
i próby sprawnościowe.
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton, brudny beton.
Długość trasy – ok. 32 km

14.1 Termin składania.
Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do
Komandora wyłącznie na piśmie w terminie 15 minut od chwili opublikowania wyników
prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą
przyjmowane.
14.2 Kaucja.
Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego podstawowego.
Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez
Komandora imprezy.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,
wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część
regulaminu uzupełniającego jak również do odwołania części zadań, prób zmiany ich
kolejności lub całkowitego odwołania imprezy bez podania przyczyn.

Komandor imprezy
Krzysztof Kosiński
Zatwierdzono przez
Zarząd Automobilklubu Stargardzkiego
w dniu 03.04.2018
Stargard

2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora
Automobilklub Stargardzki
2.2 Adres
ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard
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8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
8.1 Miejsce i czas.
Odprawa uczestników - Zatom - 21.04.2018 godz. 10:30

9. START
9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej.
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 21.04.2018 godz. 10:50
9.2 Oficjalny start
Start I zawodnika 21.03.2018 godz. 11:00 - PARKING
Start załóg wg listy startowej.

10. PRZEBIEG IMPREZY

10.1 Procedura Startu Dawanego Ręcznie :
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 podaje sygnał startu.
10.2 Porządek podczas trwania zawodów.
10.2.1 Podczas trwania zawodów należy bezwzględnie dostosować się do przepisów prawa
ruchu drogowego. Jednocześnie na trasie imprezy może znajdować się klika aut. Zawodnik
doganiany jadący wolniej niż pozwalają na to przepisy ma obowiązek ustąpić niezwłocznie
szybszej załodze w sposób nie powodujący spowolnienie jazdy szybszej załogi i
umożliwienie wykonanie manewru wyprzedzania.
10.2.2 W przypadku awarii auta należy włączyć światła awaryjne i jeśli to możliwe zjechać
w bezpieczne miejsce poza trasę i wystawić trójkąt ostrzegawczy.
10.2.3 Należy bezwzględnie podporządkować się sygnałom i poleceniom sędziów.

10.3. Przebieg trasy
Trasa imprezy przebiega pomiędzy miejscowościami Zatom – Drawsko - Zatom. Należy ją
przejechać zgodnie z załączoną książką drogową - itinererem. Na trasie rozmieszczone są
Punkty Kontroli Przejazdu i próby, które należy zaliczyć w określonym porządku i czasie.
10.4 Czas przejazdu
Czas przejazdu trasy wraz z próbami liczącej ok. 32 km wynosi max. 120 min.
10.5. Punktacja
Załoga, która uzyskała najlepszy wynik (najmniej punktów pomocniczych) na próbie
sprawnościowej otrzymuje 0 pkt. Pozostali otrzymują liczbę punktów odpowiadającą
różnicy punktów pomocniczych pomiędzy uzyskanym wynikiem, a Za przekroczenie limitu
czasu przejazdu naliczane będą punkty karne. 1 min = 1 pkt karny.
Wygrywa załoga, która przejedzie określony dystans w najkrótszym czasie
i uzyska najmniej punktów karnych na próbach.
Szczegóły punktacji określa Regulamin Ramowy T.P.P.Z.
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2.3 Osoby oficjalne
Komandor Imprezy
Wicekomandor
Biuro
Komisja obliczeń
Start/Meta
Kierownik próby :
Kierownik próby :
Kierownik próby :
Kierownik próby :

Krzysztof Kosiński
Andrzej Nocen
Irena Nocen , Bożena Gorzędowska-Gorzka
Andrzej Nocen, Krzysztof Kosiński
Stanisław Drabczyk
Bożena Gorzędowska-Gorzka
Irena Nocen
Stanisław Drabczyk
Andrzej Nocen

3. ZGŁOSZENIA
3.1 Załoga
3.1.1 Załogę stanowią maksymalnie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca
musi mieć aktualne prawo jazdy właściwe dla kierowanego pojazdu, zgodne z wymogami
określonymi w odrębnych przepisach. Pilot nie jest wymagany podczas imprezy.
3.1.2 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia
prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
3.1.3 Dopuszcza się udział pasażerów w imprezie zgodnie z wymogami prawa ruchu
drogowego.
3.2 Obowiązki załogi
Do obowiązków załogi należy:
3.2.1 Obecność na odprawie uczestników
3.2.2 Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylna szybę.
3.2.3 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z
włączonymi światłami mijania.
3.3 Procedura zgłoszeń
3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną na adres kora_stargard@op.pl
od dnia 03.04.2018 do dnia 16.04.2018 do godz. 24.00 oraz w dniu imprezy w biurze
zawodów w 21.04.2018 do godz. 10:00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez
obydwu członków załogi (lub samego kierowcę jeśli startuje sam) i złożony w biurze
zawodów. Pierwszeństwo mają zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną.
3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje
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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.
3.4 Maksymalna ilość uczestników
3.4.1 Maksymalna liczba startujących załóg: 35
3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 35 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność
wpływu zgłoszeń do Biura Imprezy.
3.5 Pojazdy dopuszczone
Wszystkie pojazdy zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające
do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe , tj.: do udziału
w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu
Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego oraz
motocykle.

3.6 Podział na klasy
1 – pojazdy zabytkowe
2 – pozostałe pojazdy
Klasyfikacja generalna – wszystkie zgłoszone pojazdy.

3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty:

3.7.1 Wysokość wpisowego od załogi
Członkowie zrzeszeni w PZM
40,- zł
Członkowie zrzeszeni w Sekcji Pojazdów Zabytkowych AK Stargard – 10,- zł
Pozostali uczestnicy
50,- zł
3.7.2 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto Automobilklubu
Stargardzkiego
Automobilklub Stargardzki
ul. I Brygady 35 73-110 Stargard
numer konta : 11 2490 0005 0000 4530 3163 3136
w tytule „STARGARDZKA WIOSNA”
lub gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.
3.7.3 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku
nie przyjęcia zgłoszenia.
3.7.4 W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe wpłacone w 1 terminie zwracane jest w
wysokości 50% wpisowego.
3.7.5 Organizator imprezy ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
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4. UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC
pojazdu.
4.2 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 Tablice
Tablica „imprezy” (jeśli jest dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na
masce przedniej samochodu.
5.2 Numery startowe
Numery startowe załoga we własnym zakresie musi umieścić na bocznych tylnych szybach
samochodu lub na masce samochodu.
5.3 Karta identyfikacyjna
Nie przewiduje się.

6. BADANIA ADMINISTRACYJNE
6.1 Miejsce i czas
Zatom, 21.04.2018 w godz. 8:30 – 10:00
6.2 Dokumenty do okazania
- prawo jazdy kierowcy zgodne z wymogami dot. kierowanego pojazdu
- ubezpieczenia OC
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego
własnością kierowcy ani pilota.

7. BADANIA KONTROLNE
7.1 Miejsce i czas
Nie przewiduje się
7.2 Wymagania dodatkowe – zgodne z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
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