REGULAMIN KONKURSU SPORTOWEGO – „CARUSO KIEROWNICY-Puchar
Lata” W STARACHOWICACH
W oparciu o Ramowy Regulamin Konkursu Sportowego „Caruso Kierownicy”
Automobilklubu Kieleckiego – ustala się następujące zasady „Caruso Kierownicy- Puchar
Wiosny” w Starachowicach:
1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Automobilklub Kielecki Oddział w Starachowicach.
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu p. n. „Caruso Kierownicy-Puchar Lata” jest sportowa rywalizacja
kierowców, mająca na celu wyłonienie najlepszych zawodników.
3. MIEJSCE I TERMIN
Konkurs odbędzie się w Starachowicach, na parkingu Centrum Handlowego Galardia
(wjazd od ul. Kard. Wyszyńskiego) w dniu 19 sierpnia 2018 r.
Początek konkursu o godzinie 10.00.Planowane zakończenie godz. 14.00.
Zapisy do udziału w konkursie przyjmowane będą na miejscu zawodów,
przed ich rozpoczęciem, od godz. 9.00 w Punkcie Obsługi Konkursu.
4. KIEROWNICTWO KONKURSU
Dyrektor konkursu
- Roman Jabłczyński
Kierownik trasy i zabezpieczenia
- Tadeusz Polakowski
Kierownik komisji obliczeń
- Elżbieta Trzęsak
5. ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają aktualne
prawo jazdy, uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych (kat. B). W/w
dokument należy mieć ze sobą przez cały czas trwania konkursu celem okazania go przy
zapisach oraz w każdym innym momencie, na prośbę Organizatora.
Uczestników konkursu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 10 zł, która zostanie
przeznaczona na działalność statutową Automobilklubu, w tym doszkalanie kierowców.
Organizator wyklucza udział w konkursie osób będących pod wpływem alkoholu oraz
innych środków odurzających.
Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość
zamknięcia zapisów w przypadku zgłoszenia się więcej niż 40 osób.
6. CHARAKTERYSTYKA KONKURSU: CARUSO KIEROWNICY-Puchar Lata”
Konkurs samochodowy „Caruso Kierownicy-Puchar Wiosny” przeznaczony jest dla
mieszkańców Starachowic i okolicznych miejscowości.
Zadanie konkursowe polega na przejechaniu przez zawodnika trasy wyznaczonej przez
Organizatora, z urządzeniem do testowania techniki jazdy.
Urządzeniem tym jest „talerz Stewarta” zamocowany na masce auta. W „talerzu” znajduje
się piłka na uwięzi. W trakcie jazdy piłka musi cały czas znajdować się w „talerzu”. W
przypadku jej wypadnięcia należy natychmiast zatrzymać pojazd, zaciągnąć hamulec
ręczny, wysiąść z samochodu, włożyć piłkę do ”talerza” i kontynuować jazdę.

W przypadku wypadnięcia piłki na mecie, należy włożyć ją do „talerza”, wsiąść do
samochodu i zamknąć drzwi pojazdu. Dopiero wtedy zostanie zakończony pomiar czasu
przejazdu.
START do próby można rozpocząć ustawiając samochód przed wyznaczoną linią, na znak
dany przez sędziego. META i zakończenie pomiaru czasu wyznaczona jest przez
zatrzymanie pojazdu tak, aby linia mety znajdowała się między osiami pojazdu.
7. SAMOCHODY
Przejazdy konkursowe będą się odbywały na samochodach osobowych dostarczonych
przez Organizatora konkursu.
8. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA
A. Jazda Sprawnościowa:
- za każdą 0,01 sek. czasu trwania przejazdu - 0,01 punktu karnego (czas przejazdu
równy jest ilości zdobytych punktów karnych, im dłuższy czas przejazdu tym więcej
naliczonych punktów karnych; osoba z najmniejszą ilością punktów karnych zwycięża),
- za potrącenie każdego słupka wyznaczającego trasę jazdy, a także za falstart
lub przekroczenie linii mety – dolicza się po 5 sekund (punktów karnych),
- za jazdę z piłką poza „talerzem” lub pomylenie trasy – nie zalicza się próby.
B. Do klasyfikacji końcowej uczestników będzie uwzględniana suma, z dwóch
wykonywanych przejazdów konkursowych.
Organizator konkursu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu trzech przejazdów trasy, z
których dwa lepsze przejazdy będą uwzględniane do klasyfikacji końcowej konkursu.
Ogłoszenia wyników konkursu dokonuje Organizator na podstawie klasyfikacji końcowej.
Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
9. NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują pamiątkowe puchary.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
A. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas
konkursu, zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez
nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
B. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,
wydanie instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego odwołania
konkursu w przypadku złych warunków pogodowych (np. deszcz, śnieg, grad). Biorąc
udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. W sprawach spornych, nie ujętych
w regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy.
ORGANIZATOR

