Komunikat
Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
nr 5/2019 z dnia 21.03.2019

1. ERRATA nr 4/2019
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 4/2019
wprowadzającej zmiany do opublikowanych regulaminów:
1. Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego
w treści art. 1.6.1., 2.3.5.2., 2.3.6., 3.3.4., 4.3.4., 5.3.5.2., 5.3.6., 6.3.1., 6.3.4.2.,
6.3.5.
2. Regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
w treści art. 5.2.,
3. Regulamin MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
w treści art. 5.2.,
4. Regulamin Rajdów Okręgowych
w treści art. 5.2.,
5. Regulamin Ramowy OPONEO Mistrzostw Polski Rallycross
w treści art. 4.3.,
6. Regulamin Ramowy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski
w treści art. 4.3.2., 8.2., 10.5.2.,
7. Regulamin Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych
w treści art. 5.4.,
8. Regulamin Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych
w treści art. 5.4.,

Warszawa, 21 marca 2019

Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Jarosław Noworól

Errata
nr 4/2019
z dnia 21.03.2019

1. REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO
…
1.6.1 W celu wznowienia licencji sportu samochodowego na dany sezon należy:
- wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie internetowej PZM pod adresem: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-samochody
Wniosek ten należy wydrukować i podpisać.
- na wypełnionym i podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu (pieczęć i podpis),
Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z tabelą w art. 1.4.1 niniejszego regulaminu,
z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),
- licencję z ubiegłego sezonu,
- aktualny druk danych osobowych, jeżeli poprzednie dane uległy zmianie,
- kopię zaświadczenia z ważnymi badaniami lekarskimi*,
- kopię ważnego orzeczenia psychologicznego, jeżeli poprzednie straciło ważność, lub
utraci ważność przed dniem 31 grudnia 2019 r.,
Wniosek należy złożyć w BST PZM lub odpowiednim ZO PZM w zależności od stopnia
licencji.
…
2.3.5.2. …
a) wpis na zgłoszeniu na egzamin na licencję wniosku o przyznanie licencji dokonany przez
uprawnionego lekarza* posiadającego specjalizację medycyny sportowej o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy,
…
2.3.6. …
h) podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu,
hi) coroczną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów
poniżej 18 roku życia.
…
3.3.4. …
g) podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu,
gh) coroczną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów
poniżej 18 roku życia.
…
4.3.4. …
h) podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu,
hi) coroczną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów
poniżej 18 roku życia.
…
*tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz zakres i częstotliwości wymaganych badań lekarskich
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń określa w aktualnych rozporządzeniach Minister Zdrowia.
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5.3.5.2. …
a) wpis na zgłoszeniu na egzamin na licencję wniosku o przyznanie licencji dokonany przez
uprawnionego lekarza* posiadającego specjalizację medycyny sportowej o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy,
…
5.3.6. …
g) podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu,
gh) coroczną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów
poniżej 18 roku życia.
…
6.3.1. Przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny
sport samochodowy wydanego przez uprawnionego lekarza* posiadającego specjalizację
medycyny sportowej. Wpis uprawnionego lekarza musi znajdować się na zgłoszeniu na
egzamin na licencję wniosku o przyznanie licencji, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
…
6.3.4.2. Komisja egzaminacyjna sporządza stosowny protokół potwierdzający wynik
przeprowadzonego egzaminu praktycznego. Wzór protokołu z egzaminu stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. Komisja egzaminacyjna w celu dopuszczenia do egzaminu
praktycznego weryfikuje:
a) wpis na zgłoszeniu na egzamin na licencję wniosku o przyznanie licencji dokonany przez
uprawnionego lekarza* posiadającego specjalizację medycyny sportowej o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy,
b) ważności orzeczenia psychologicznego, wydanego przez uprawnionego psychologa na
druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
…
6.3.5. …
g) podpisany druk oświadczenia do ubezpieczenia, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu,
gh) coroczną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych - dotyczy kandydatów
poniżej 18 roku życia.
…

2. REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
…
5.2.Obydwaj członkowie załogi muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu
(ważne, przez cały czas trwania rajdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii), ważne
badania lekarskie. Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 395) wynosi 6 12 miesięcy.
…

3. REGULAMIN MOTUL HISTORYCZNYCH RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
…
5.2.Obydwaj członkowie załogi muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu
(ważne, przez cały czas trwania rajdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii), ważne
badania lekarskie. Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem

*tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz zakres i częstotliwości wymaganych badań lekarskich
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń określa w aktualnych rozporządzeniach Minister Zdrowia.
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Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 395) wynosi 6 12 miesięcy.
…

4. REGULAMIN RAJDÓW OKRĘGOWYCH
…
5.2.Obydwaj członkowie załogi muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu
(ważne, przez cały czas trwania rajdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii),ważne
badania lekarskie. Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r.
(Dz. U. 2019 poz. 395) wynosi 6 12 miesięcy.
…

5. REGULAMIN RAMOWY OPONEO MISTRZOSTW POLSKI RALLYCROSS
…
4.3. Kierowca musi posiadać ważne badania lekarskie. Ustala się, że ważność badań
lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z
2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 395) wynosi 6 12 miesięcy.
…

6. REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW
POLSKI
…
4.3.2. Samochody przypisane do kategorii II:
Oznaczenie grupy

Włączone samochody

Podział na klasy / Uwagi

Grupa SC
(SUPER CARS)
samochody zamknięte,
budowane na bazie
sam. homologowanych,
produkowanych seryjnie lub
jednostkowo

Samochody GT3, RGT :
- zgodne z posiadaną homologacją FIA oraz
Wg pojemności skokowej silnika:
przepisami FIA (art. 256 i art. 257A Zał. J do
- do 1600 cm3
MKS).
- powyżej 1600 cm3 do 2000 cm3
Samochody E1 oraz E2-SH:
- powyżej 2000 cm3 do 3500 cm3
- samochody zgodne z przepisami FIA (art. 277 - powyżej 3500 cm3
– Zał. J do MKS) oraz Regulaminem
Technicznym GSMP.

Grupa RC
(RACING CARS)

Samochody D/E2-SS:
- zgodne z przepisami FIA (art. 277 – Zał. J do
MKS). Formuła międzynarodowa lub formuła
wolna (jednomiejscowe) samochody
wyścigowe.
- klasa do 2000 cm3
Samochody CN oraz E2-SC:
- dwumiejscowe samochody sportowe i
- powyżej 2000 cm3 do 3000 cm3
prototypy zgodne z przepisami:
a) FIA art. 277 – Zał. J do MKS dla grupy SC,
włączając samochody RADICAL,
b) FIA, art. 259 – Zał. J do MKS, dla
samochodów grupy CN.

…
8.2. Dla każdych zawodów GSMP ustanawia się dwa terminy wpisowego, których dokładne
daty określał będzie regulamin uzupełniający zawodów:
• I termin rozpoczyna się od dnia opublikowania regulaminu uzupełniającego zawodów i
kończy się na 10 dni przed terminem BK 1. Wpisowe podano w dla tego terminu tabeli
poniżej:
Grupa/

Klasa

Pojedyncza runda
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Podwójna runda

kategoria
Osoba fizyczna Osoba prawna Osoba fizyczna Osoba prawna
N, A, E1
SC, RC

niezależnie od podziału na
klasy

800

1100

1100

1500

- do 1150 cm3

400

550

550

800

- od 1150 cm3 do 1600 cm3
- od 1600 cm3 do 2000 cm3

650

950

900

1250

- powyżej 2000 cm3 – 4x2
- powyżej 2000 cm3 – 4x4

800

1100

1100

1500

- do 1150 cm3

400

550

550

800

- od 1150
do 1600
- od 1600 cm3 do 2000 cm3

650

950

900

1250

niezależnie od podziału na
klasy

600

800

800

1050

Samochody HS
C1; C2; oraz
niezależnie od podziału na
wyprodukowane w klasy
Polsce

400

550

550

800

N/PL
A/PL

E0

Samochody HS
C3; C4.1;
C4.2; C5;

cm3

cm3

Odmowa przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora skutkuje zwiększeniem wpisowego określonego dla
poszczególnych form prawnych zgłaszającego kategorii/grup/klas oraz terminów zgłoszeń o 40%.

• II termin obejmuje okres od 9 do 7 dni przed BK 1. Wpisowe wynosi 150% wpisowego
określonego dla I terminu.
W przypadku rozgrywania rund GSMP za granicą lub w ramach zawodów EHC, IHCC i FIACEZ terminy zamknięcia listy zgłoszeń podane zostaną w regulaminie uzupełniającym
zawodów.
…
10. Przebieg zawodów, sygnalizacja, wyposażenie po
10.2.5. Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019
poz. 395) wynosi 6 12 miesięcy.
…

7. REGULAMIN
TERENOWYCH

RAJDOWYCH

MISTRZOSTW

POLSKI

SAMOCHODÓW

…
5. Zawodnicy/Załogi
5.4.Uprawnienia
Wszyscy członkowie załogi muszą posiadać odpowiednie uprawnienie do prowadzenia
pojazdu (ważne, przez cały czas trwania rajdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii).
Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 395)
wynosi 6 12 miesięcy. Ważność orzeczenia psychologicznego wynosi maksymalnie 5 lat od
daty badania, o ile lekarz nie orzeknie krótszego terminu. Orzeczenie psychologiczne
musi obejmować cały bieżący sezon sportowy.
…
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8.
REGULAMIN
TERENOWYCH

RAJDOWEGO

PUCHARU

POLSKI

SAMOCHODÓW

…
5. Zawodnicy/Załogi
5.4.Uprawnienia
Wszyscy członkowie załogi muszą posiadać odpowiednie uprawnienie do prowadzenia
pojazdu (ważne, przez cały czas trwania rajdu, prawa jazdy odpowiedniej kategorii).
Ustala się, że ważność badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 lipca2016 roku (Dz. U. z 2016r. Poz. 1172) 27 lutego 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 395)
wynosi 6 12 miesięcy. Ważność orzeczenia psychologicznego wynosi maksymalnie 5 lat od
daty badania, o ile lekarz nie orzeknie krótszego terminu. Orzeczenie psychologiczne
musi obejmować cały bieżący sezon sportowy.
…
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