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ARTICLE D1 - ELIGIBLE AUTOMOBILES

ARTYKUŁ
SAMOCHODY

ARTICLE
D1.1
Automobiles
Only Automobiles of categories, groups and
classes conforming to Articles D1, D2, and
D18 may attempt to establish/break the
different types of recognised Records.

ARTYKUŁ
D1.1
SAMOCHODY
Jedynie samochody kategorii, grup i klas
zgodne z art. D1, D2 i D18 mogą podjąć próbę
pobicia różnych rodzajów uznawanych prób.

D1.1.1
Construction
In all cases, the Automobiles must be in
compliance with the International Sporting
Code (the Code), must have at least one
seat equipped for the Driver, must not be of
a dangerous construction, and must not be
subject to a Suspension or Disqualification.

D1.1.3
Fuel
Where utilized in Appendix D, fuel containing
carbon shall mean fuel whose chemical
formula contains at least one C (carbon)
atom.

D1.1.1 Konstrukcja
We wszystkich przypadkach samochód musi
być zgodny z Międzynarodowym Kodeksem
Sportowym (Kodeks), musi posiadać co
najmniej jedno miejsce siedzące przeznaczone
dla kierowcy, nie może mieć niebezpiecznej
konstrukcji i nie może podlegać zawieszeniu
lub dyskwalifikacji.
D1.1.2
Urządzenia
zabezpieczające
Zaleca
się
stosowanie
urządzeń
zabezpieczających, jak wyszczególniono w
dodatku A. ASN kraju, w którym dokonywana
jest próba bicia rekordu prędkości może
wprowadzić obowiązek korzystania z takich
urządzeń zabezpieczających.
D1.1.3 Paliwo
W przypadku zastosowania w załączniku D,
paliwo zawierające węgiel oznacza paliwo,
którego wzór chemiczny zawiera co najmniej
jeden atom C (węgla).

D1.1.4 Oxidant:
The use of any oxidant (e.g. NOx) is allowed
in
Land
Speed
Record
Attempts,
notwithstanding the provisions of Appendix J,
Article 252.9.4. In accordance with Appendix
J, Article 251.2.3, an engine using an onboard source of oxidant will be considered as
a supercharged engine and an automobile
fitted with such an engine will be classified in
a supercharged group.
This Article does not apply to Category D
vehicles whose fuel shall comply with the FIA
Drag Racing: Technical Regulations and Race
Procedures.

D1.1.4 Utleniacz:
Stosowanie wszelkich utleniaczy (np. NOx) jest
dozwolone w lądowych próbach bicia prędkości,
bez względu na przepisy załącznika J, art.
252.9.4. Zgodnie z załącznikiem J, art.
251.2.3, silnik wykorzystujący pokładowe
źródło utleniacza będzie uważany za silnik
doładowany, a samochód wyposażony w taki
silnik zostanie sklasyfikowany w grupie z
doładowaniem.
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do
pojazdów kategorii D, których paliwo powinno
spełniać wymogi FIA Drag Racing: przepisów
technicznych i procedur wyścigowych.

D1.1.5 Aerodynamic Stability

D1.1.5 Stabilność aerodynamiczna

D1.1.5.a For Automobiles conducting Record
Attempts where speeds between 550 and
800 kph are anticipated, the following
information must be provided:

D1.1.5.a W przypadku samochodów
wykonujących próby zapisu, w których
przewiduje się prędkość między 550 a 800
km/h, należy podać następujące informacje:

D1.1.2
Safety
Equipment
The use of safety equipment as detailed in
Supplement A is recommended. The ASN of
the country in which the Record Attempt is
made may make the use of such safety
equipment obligatory.

D1
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- Relationship between the Centre of
Pressure in yaw and the Centre of Gravity,
- Anticipated front and rear axle loads in
pitch,
- Brief summary of the method used to
measure the data above.

- Zależność między środkiem nacisku w
odchyleniu a środkiem ciężkości,
- Przewidywane obciążenia osi przedniej i tylnej
w odchyleniu
- Krótkie podsumowanie metody zastosowanej
do pomiaru powyższych danych.

D1.1.5.b This information is to be submitted
to the FIA as a supplement to the
registration form for the Record Attempt.
Automobiles
that
have
previously
participated in an officially sanctioned land
speed Event and have proof of speed
attainment in this speed range are exempt
from the D1.1.5.a requirement, but must
provide with the registration form:
- official Event timing documentation
indicating the automobile, speed attained
and date of attainment
- confirmation that the vehicle did not
undergo any modifications resulting in a
change of position of the Centre of Pressure
and/or of the Centre of Gravity.
The FIA reserves the right to require a more
detailed stability analysis, after a review of
the provided summary and the methods
used.

D1.1.5.b Informacje te należy przedłożyć FIA
jako uzupełnienie formularza rejestracyjnego
prób bicia rekordu prędkości.
Samochody, które wcześniej brały udział w
oficjalnie uznawanych zawodach prędkości
lądowej i posiadają dowód osiągnięcia
prędkości w tym zakresie, są zwolnione z
wymogu D1.1.5.a, ale muszą dostarczyć
formularz rejestracyjny:
- oficjalną dokumentację czasową wydarzenia
wskazującą samochód, osiągniętą prędkość i
datę osiągnięcia.
- potwierdzenie, że pojazd nie został poddany
żadnym modyfikacjom skutkującym zmianą
położenia środka nacisku i/lub środka ciężkości.
FIA zastrzega sobie prawo do żądania bardziej
szczegółowej analizy stateczności, po
zapoznaniu się z przedstawionym
streszczeniem i metodami.
używany.

D1.1.5.c For Automobiles conducting Record
Attempts where speeds above 800 kph are
anticipated, the following information must
be provided:
- Relationship between the Centre of
Pressure in yaw and the Centre of Gravity
- Anticipated front and rear axle loads,
- Full supporting aerodynamic analysis
including transonic and, if appropriate,
supersonic behaviour.
This information is to be submitted to the FIA
as a supplement to the registration form for
the Record Attempt.

D1.1.5.c
W
przypadku
samochodów
wykonujących próby bicia rekordu prędkości, w
których przewiduje się prędkość powyżej 800
km/h, należy podać następujące informacje:
- Zależność między ośrodkiem ciśnieniowym w
odchyleniu a środkiem ciężkości
- Przewidywane obciążenia przedniej i tylnej
osi,
- Pełna wspomagająca analiza aerodynamiczna,
w tym zachowanie transdźwiękowe i, w razie
potrzeby, naddźwiękowe.
Informacje te należy przedłożyć FIA jako
dodatek do formularza rejestracyjnego próby
bicia rekordu.

D1.1.6 Braking
Automobiles conducting Record Attempts
where speeds are anticipated above 550kph
must show an analysis of stopping distance
for any speed regime in which the car
will be run. This information is to be
submitted to the FIA as a supplement to the
registration form for the Record Attempt.
Automobiles
that
have
previously
participated in an FIA Record Attempt in this
speed
range
are
exempt
from
this
requirement, but must provide proof of that
participation with the registration form.

D1.1.6 Hamowanie
Samochody prowadzące próby bicia rekordu
prędkości, w których przewiduje się prędkość
powyżej 550 km/h, muszą pokazać analizę
drogi
hamowania
dla
każdego
reżimu
prędkości,
w
którym
samochód
będzie
prowadzony. Informacje te należy przekazać do
FIA
jako
uzupełnienie
formularza
rejestracyjnego dla próby bicia rekordu.
Samochody, które wcześniej brały udział w
próbie bicia rekordu FIA w tym zakresie
prędkości, są zwolnione z tego wymogu, ale
muszą dostarczyć dowód tego udziału wraz z
formularzem rejestracyjnym.
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D1.1.7 The competitor is solely responsible
for the integrity of the information provided
to the FIA.

D1.1.7
Zawodnik
odpowiedzialny
za
dostarczonych do FIA.

ARTICLE D2 - CATEGORIES, GROUPS
AND CLASSES

ARTYKUŁ
KLASY

ARTICLE
D2.1
National
Records
For National Records, ASNs may elect
categories, groups and classes according to
their national sporting regulations, in
compliance with Appendices D and J of the
Code.
ARTICLE
D2.2
World
Records
World Records can only be established by
Automobiles of the defined categories.

ARTYKUŁ D2.1 Krajowe próby
W przypadku prób krajowych, ASN mogą
wybierać kategorie, grupy i klasy zgodnie z ich
krajowymi przepisami sportowymi, zgodnie z
załącznikami D i J do Kodeksu.

ARTICLE D2.3 Categories
D2.3.1 Category A: Automobiles answering
exclusively to the standards fixed in Article
D1.1.1, using free fuel and divided into
groups and classes according to Articles D1
and D18.

ARTYKUŁ D2.3 KATEGORIE
D2.3.1 Kategoria A: Samochody odpowiadające
wyłącznie normom ustalonym w art. D1.1.1,
wykorzystujące
ogólnodostępne
paliwo
i
podzielone na grupy i klasy, zgodnie z art. D1 i
D18.

D2.3.2
Category
B:
Series-production
Automobiles in production at the time of the
application for the Record Attempt and
certified to be a production representative
model by a senior executive of the
automobile manufacturer.

D2.3.2 Kategoria B: Samochody produkowane
seryjnie w momencie składania wniosku o wpis
do prób bicia rekordu i certyfikowane jako
model reprezentatywny dla produkcji przez
osobę odpowiedzialną danego producenta.

D2.3.2.a Before the running of the Record
Attempt, each Automobile used for the
Record Attempt must be selected from three
Automobiles which must come from the
assembly line of the production site under
supervision of an official nominated by the
ASN of the manufacturing country and/or by
the FIA.

D2.3.2.a Przed rozpoczęciem próby bicia
rekordu każdy samochód wykorzystywany do
próby bicia rekordu musi zostać wybrany z
trzech samochodów, które muszą pochodzić z
linii montażowej miejsca produkcji pod
nadzorem osoby oficjalnej wyznaczonej przez
ASN kraju produkcji i/lub przez FIA.

D2.3.2.b These Automobiles will be run in
under constant supervision of this official and
once the running in is completed, the
Competitor will choose from amongst the
three Automobiles the one which he will
retain for the Record Attempt.

D2.3.2.b Te samochody będą uruchamiane pod
stałym nadzorem tej osoby oficjalnej, a po
zakończeniu uruchamiania, zawodnik wybierze
spośród trzech samochodów ten, który
zachowa do próby bicia rekordu.

D2.3.2.c The running in must be a simple
rolling over a maximum of 2000 kilometres.
D2.3.2.d Any defective part may be replaced
with identical parts on condition that the
replacement operations are carried out under
the control of the nominated official.

D2.3.2.c Próba musi polegać na zwykłym
przejechaniu maksymalnie 2000 km.
D2.3.2.d Każda wadliwa część może zostać
wymieniona
na
identyczną
części,
pod
warunkiem że czynności związane z wymianą
są przeprowadzane pod kontrolą wyznaczonej
osoby oficjalnej.

D2.3.2.e For the running in and the Record
Attempt, the fuel used must comply with
Article 252 of Appendix J or be commercial

D2.3.2.e W celu uruchomienia i próby bicia
rekordu, stosowane paliwo musi być zgodne z
art. 252 Załącznika J lub być biopaliwem

D2

–

jest
rzetelność

KATEGORIE,

całkowicie
informacji
GRUPY

I

ARTYKUŁ D2.2 Światowe próby
Światowe próby mogą być ustalone tylko przez
samochody o zdefiniowanych kategoriach.
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biofuel homologated for the Automobile by
its manufacturer.
D2.3.3 Category C: Special Automobiles.

komercyjnym homologowanym dla samochodu
przez jego producenta.
D2.3.3 Kategoria C: Samochody specjalne.

D2.3.3.a These Records may be subdivided
according to the type of engine used (jet,
rocket, etc.).

D2.3.3.a Zapisy te mogą być dzielone dalej w
zależności
od
typu
używanego
silnika
(odrzutowy, rakietowy itp.).

D2.3.3.b The use of moveable aerodynamic
devices is permitted.

D2.3.3.b
Dozwolone
jest
stosowanie
ruchomych urządzeń aerodynamicznych.

D2.3.4 Category D: Drag race Automobiles
complying with the FIA Drag Racing
regulations.

D2.3.4 Kategoria D: Samochody typu drag
zgodnie z przepisami FIA Drag Racing.

ARTICLE
D2.4
Groups.
Categories are further divided into Groups,
as listed in Article D18. For clarity purposes,
detailed definitions of the following groups
are provided below :

ARTYKUŁ D2.4 Grupy.
Kategorie są dalej podzielone na grupy, jak
wymieniono
w
artykule
D18.
W
celu
zapewnienia jasności, szczegółowe definicje
następujących grup zostały przedstawione
poniżej :

D2.4.1 Categories A and B, Group VII: Solar
powered
Automobiles.
Automobiles powered by direct conversion of
solar energy only, with no onboard storage of
solar energy.

D2.4.1 Kategorie A i B, Grupa VII: Samochody
napędzane energią słoneczną.
Samochody
napędzane
wyłącznie
przez
bezpośrednią konwersję energii słonecznej, bez
magazynowania
energii
słonecznej
na
pokładzie.

D2.4.2 Categories A and B, Group XI: Hybrid
engines.
Engines with two different power sources.
The second power source must rely on selfrechargeable energy. Each power source
must be independently able to propel the
Automobile via its wheels without the help of
the other power source and for at least:
D2.4.2.a 1 km/30 kph (0.621 M/18.64 mph)
for Records up to and including 10 Miles.
D2.4.2.b 10 km/30 kph (6.21 M/18.64 mph)
for Records in excess of 10 Miles.

D2.4.2 Kategorie A i B, grupa XI: Silniki
hybrydowe.
Silniki o dwóch różnych źródłach mocy. Drugie
źródło mocy musi opierać się na energii
samowzbudowywalnej. Każde źródło zasilania
musi być zdolne do niezależnego napędzania
samochodu za pomocą swoich kół bez pomocy
drugiego źródła zasilania i co najmniej:
D2.4.2.a 1 km/30 km/h (0,621 M/18,64 mph)
dla rekordów do 10 mil włącznie.
D2.4.2.b 10 km/30 km/h (6.21 M/18.64 mph)
dla rekordów powyżej 10 mil.

ARTICLE
D2.5
Classes.
Groups are further divided into classes by
cylinder capacity or by unloaded weight,
depending upon the Group, as detailed in
Article D18.

ARTYKUŁ D2.5 Klasy.
Grupy są dalej podzielone na klasy według
pojemności skokowej
lub według masy
rozładowanej, w zależności od grupy, jak
wyszczególniono w artykule D18.

ARTICLE
D3
DRIVER
LICENSING
The same regulation can be found in
Appendix
L,
together
with
medical
requirements related to driver’s licences.

ARTYKUŁ D3 LICENCJA KIEROWCY
Ten sam przepis można znaleźć w załączniku L,
wraz z wymogami medycznymi dotyczącymi
licencji.

ARTICLE D3.1 Licence Requirements for
All Cars Conducting Distance, Time, or
Absolute World Closed Course Record
Attempts on Closed Tracks or on Open

ARTYKUŁ D3.1 Wymagania licencyjne dla
wszystkich samochodów wykonujących
przejazdy prób rekordów na odległość,
czas lub w trybie bezwzględnym na torze
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Tracks
of
10
km
or
10
Miles.
Distance, time, or absolute world closed
course record attempts (as defined in
Appendix D to the International Sporting
Code) on closed tracks or on open tracks of
10 km or 10 miles require an FIA
International driver’s licence. The required
licence depends on the maximum speed
during the record attempt, as specified in
Table
1.
Table 1
Licence Type
Grade D
Grade C

Maximum speed
Minimum
≤250
kph
Minimum
>250
kph

ARTICLE D3.2 Licence Requirements for
Acceleration Record Attempts with
Standing
Start
Conducted
on
an
Homologated Drag Racing Track, or
Other Track Where Both Passes Are
Made
in
the
Same
Direction.
Standing start acceleration record attempts
(as defined in Appendix D) with drag racing
cars and other cars on homologated drag
racing tracks and other open tracks ≤ 1/4
mile must meet the drag racing driver licence
regulations as specified in Article 9 “
Licences for drag racing” of Chapter I “FIA
International Drivers’ Licences” of Appendix L
to the International Sporting Code.
ARTICLE D3.3 Licence Requirements for
Distance Record Attempts ≤ 1 mile
Where the Record Backup Pass is
Required in the Opposite Direction.
The qualification for an LSR driver’s licence
can be based on gradual increases in speed
or on prior experience. The licence is linked
to the specific vehicle type (see Table 2)
D3.3.1 Qualification Based on Gradual
Increase in Speed.
D3.3.1.a The driver’s licence requirements
for distance record attempts ≤ 1 mile with
standing or flying start, where the record
backup pass is made in the opposite
direction, are based on the gradual increase
in speed.
D3.3.1.b The requirements for the specific
LSR licence level are in addition to the
requirements for all lower level licences, as

zamkniętym lub otwartym o długości 10
km lub 10 mil.
Próby bicia rekordu odległości, czasu lub
bezwzględnego
światowego
rekordu
na
zamkniętym torze (zgodnie z definicją w
załączniku D do Międzynarodowego kodeksu
Sportowego) na torach zamkniętych lub
otwartych o długości 10 km lub 10 mil
wymagają
licencji
międzynarodowej
FIA.
Wymagania dotyczące licencji zależą od
maksymalnej prędkości podczas próby bicia
rekordu, jak określono w tabeli 1.
Tabela 1
Typ licencji
Kategoria D
Kategoria C

Max. prędkość
Min ≤v250kph
Minimum >250 kph

ARTYKUŁ D3.2 Wymagania licencyjne
dotyczące rejestracji prób przyspieszenia
ze startem zatrzymanym prowadzonych
na homologowanym torze typu Drag lub
innym torze, na którym oba przejazdy są
wykonywane w tym samym kierunku.
Próby uzyskania rekordu przyspieszenia przy
starcie stojącym (zgodnie z definicją w
Załączniku D) z samochodami typu "drag
racing"
i
innymi
samochodami
na
homologowanych torach typu drag i innych
otwartych torach o długości ≤ 1/4 mili muszą
spełniać przepisy dotyczące licencji typu "drag
racing" określone w Artykule 9 "Licencje dla
"drag racing"" w Rozdziale I "Międzynarodowe
Licencje
FIA"
w
Załączniku
L
do
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.
ARTYKUŁ D3.3 Wymagania licencyjne dla
prób zapisu na odległość ≤ 1 mila, w
przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie
rezerwowego
przejazdu
w
kierunku
przeciwnym.
Kwalifikacja do uzyskania licencji LSR może być
oparta na stopniowym zwiększaniu prędkości
lub na wcześniejszym doświadczeniu. Licencja
jest powiązana z określonym typem pojazdu
(zob. tabela 2)
D3.3.1 Kwalifikacja w oparciu o stopniowe
zwiększanie prędkości.
D3.3.1.a Wymagania dotyczące licencji w
odniesieniu do prób zapisu odległości ≤ 1 mili
przy starcie stojącym lub lotnym, w przypadku,
gdy dokonywany jest rezerwowy przejazd bicia
rekordu w przeciwnym kierunku, opierają się
na stopniowym zwiększaniu prędkości.
D3.3.1.b Wymagania dotyczące konkretnego
poziomu licencji LSR stanowią uzupełnienie
wymagań dotyczących wszystkich licencji
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specified in the table below.
D3.3.1.c
The driver will submit the
application for a provisional licence of desired
level to the ASN. As the driver completes the
requirements for successful runs, the
upgrade will be validated by the FIA
Steward.
The
validation
will
include
information about the vehicle used to meet
the licensing requirement (name, number
and picture). When the requirements are
met and submitted to the ASN, the ASN will
issue the full licence (See Table 2).
Table 2
Criteria for gradual increase in speed
Licence level
Maximum
Requirements
allowed
speed
at
any point
during the
record
attempt
LSR D
≤200 kph
Minimum 16 years old
(18 years for thrust
powered
cars).
A
driver holding a Grade
D
or
higher
competition
licence
will
automatically
qualify for an LSR D
licence, but will still
have to submit an
application for the
LSR licence to the
ASN. Note that certain
race venues may also
require
a
government-issued
driving licence.
LSR C
≤300 kph
Minimum 18 years
old. At least one
successful, single pass
between 250 and 299
kph. A driver holding
a Grade C or higher
competition
licence
will
automatically
qualify for an LSR C
licence, but will still
have to submit an
application for the
LSR licence to the
ASN.
LSR B
≤400 kph
Minimum 18 years
old. At least two
successful, complete
single passes between
350 and 399 kph,
performed within the
same
12-month
period
LSR A
Unlimited
Minimum 18 years old
and at least three
successful, complete
single passes between
450 and 499 kph,
performed within the
same
12-month
period.

D3.3.2 Qualification Based on Experience.
The driver can apply for an LSR C licence or
higher level licence based on experience. The
proof of experience equivalent to the
requirements above has to be provided with

niższego poziomu, określonych w poniższej
tabeli.
D3.3.1.c Kierowca składa do ASN wniosek o
wydanie tymczasowej licencji o pożądanym
poziomie. Gdy kierowca spełni wymagania dla
udanego przejazdu, aktualizacja zostanie
zatwierdzona przez sędziego FIA. Potwierdzenie
będzie zawierać informacje o pojeździe
używanym do spełnienia wymogu uzyskania
licencji (nazwa, numer i zdjęcie). Po spełnieniu
wymagań i przekazaniu do ASN, ASN wyda
pełną licencję (zob. tabela 2).
Tabela 2
Kryteria stopniowego zwiększania prędkości
Stopień licencji
Maksymalna
Wymagania
dozwolona
prędkość
w
dowolnym
punkcie
podczas
próby zapisu
LSR D

≤200 kph

Minimum 16 lat (18 lat dla
samochodów z napędem
mechanicznym). Kierowca
posiadający
licencję
kategorii D lub wyższej
automatycznie
zakwalifikuje
się
do
otrzymania licencji LSR D,
ale nadal będzie musiał
złożyć wniosek o wydanie
licencji LSR do ASN. Należy
pamiętać,
że
niektóre
obiekty wyścigowe mogą
również wymagać prawa
jazdy wydanego przez rząd.

LSR C

≤300 kph

Co najmniej 18 lat. Co
najmniej
jeden
udany,
pojedynczy
przejazd
między 250 a 299 km/h.
Kierowca
posiadający
licencję kategorii C lub
wyższej
automatycznie
zakwalifikuje
się
do
uzyskania licencji LSR C,
ale nadal będzie musiał
złożyć wniosek o wydanie
licencji LSR do ASN.

LSR B

≤400 kph

Co najmniej 18 lat. Co
najmniej dwa udane, pełne
pojedyncze przejazdy od
350
do
399
km/h,
wykonane w tym samym
okresie 12 miesięcy.

LSR A

Bez limitu

Co najmniej 18 lat i co
najmniej trzy udane, pełne
pojedyncze przejazdy od
450
do
499
km/h,
wykonane w tym samym
okresie 12 miesięcy.

D3.3.2 Kwalifikacje oparte na doświadczeniu.
Kierowca może ubiegać się o licencje LSR C lub
licencje wyższego szczebla na podstawie
doświadczenia.
Dowód
doświadczenia
odpowiadającego powyższym wymaganiom
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the application for a licence of desired level.
D3.3.2.a To qualify for an LSR D or LSR C
licence based on experience the driver must
provide evidence in the form of time slips
from land speed record attempts sanctioned
by the FIA or other organisations, or proof of
currently or previously held land speed
records.
D3.3.2.b To qualify for an LSR B or LSR A
licence based on experience the driver must
provide evidence as stated above and the
experience should be with the vehicle that
will be used in the record attempt or a very
similar vehicle.
D3.3.2.c If the proof of experience is
considered sufficient by the ASN, a nonprovisional licence will be issued.
D3.3.2.d A driver holding a Grade C or
higher competition licence will automatically
qualify for an LSR C licence, but will still have
to submit an application for the LSR licence
to the ASN.
D3.3.2.e The licence will be reduced by one
level for every three years of inactive
competition after issuance of the licence.
D3.3.3 Vehicle Specific Licence.
D3.3.3.a The LSR driver’s licence is vehicle
specific and gives the driver the permission
to conduct record attempts in a specific car,
which will be identified by name, number and
picture.
D3.3.3.b In the event of a car change, the
driver does not have to apply for a new
licence, but must follow the requirements for
a gradual speed increase starting from the
LSR C level. As the driver fulfils the speed
requirements, this will be noted on the
licence.
ARTICLE D4 TIMES AND DISTANCES
RECOGNISED
ARTICLE
D4.1
National
Records.
For National Records, ASNs will fix the
distances and times, as well as any other
regulations which they deem appropriate.
ARTICLE
D4.2
World
Records.
For World or Absolute World Records, the
recognised times and distances are as
follows:
D4.2.1 Acceleration Records, standing Start:
1/8 Mile (201.17 m); 1/4 Mile (402.34 m)
D4.2.2 Distance Record, flying Start: 1 km; 1

musi zostać dostarczony wraz z wnioskiem o
wydanie licencji na pożądany poziom.
D3.3.2.a Aby kwalifikować się do uzyskania
licencji LSR D lub LSR C na podstawie
posiadanego doświadczenia, kierowca musi
przedstawić dowód w postaci odcinków czasu
wynikających z prób wpisania do rejestru
prędkości lądowej, usankcjonowanych przez
FIA lub inne organizacje, albo dowód
aktualnego lub wcześniej posiadanego rejestru
prędkości lądowej.
D3.3.2.b Aby kwalifikować się do uzyskania
licencji LSR B lub LSR A na podstawie
doświadczenia, kierowca musi przedstawić
dowód,
o
którym
mowa
powyżej,
a
doświadczenie to powinno dotyczyć pojazdu,
który będzie użyty przy próbie bicia rekordu
lub bardzo podobnego pojazdu.
D3.3.2.c
Jeżeli
dowód
posiadania
doświadczenia zostanie uznany przez ASN za
wystarczający,
wydawana
jest
licencja
tymczasowa.
D3.3.2.d Kierowca posiadający licencję stopnia
C lub wyższą automatycznie kwalifikuje się do
otrzymania licencji LSR C, ale nadal będzie
musiał złożyć wniosek o licencję LSR do ASN.
D3.3.2.e. Licencja zostanie zmniejszona o
jeden poziom na każde trzy lata nieaktywnej
aktywności wyścigowej po wydaniu licencji.
D3.3.3 Licencja dla określonych pojazdów
D3.3.3.a
Licencja
kierowcy
LSR
jest
charakterystyczna dla danego pojazdu i
uprawnia kierowcę do dokonywania prób zapisu
w określonym samochodzie, który będzie
identyfikowany na podstawie nazwiska, numeru
i zdjęcia.
D3.3.3.b W przypadku zmiany samochodu
kierowca nie musi ubiegać się o nową licencję,
lecz musi przestrzegać wymogów dotyczących
stopniowego zwiększania prędkości, począwszy
od poziomu LSR C. Jeżeli kierowca spełni
wymagania dotyczące prędkości to zostanie to
odnotowane na licencji.
ARTYKUŁ
D4
UZNAWANE
CZASY
I
ODLEGŁOŚCI
ARTYKUŁ D4.1 Rekordy krajowe.
W przypadku rekordów krajowych, ASN ustala
odległości i czasy, jak również wszelkie inne
przepisy, które uznają za stosowne.
ARTYKUŁ D4.2 Rekordy Świata.
Dla Światowych lub Absolutnych Rekordów
Świata, uznawane będą następujące czasy i
odległości:
D4.2.1
Rekordy
przyspieszenia,
start
zatrzymany: 1/8 mila (201,17 m); 1/4 mila
(402,34 m)
D4.2.2 Rekordy odległości, start lotny: 1 km; 1
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Mile
D4.2.3 Distance Records in kilometres,
standing Start: 0.5 km; 1 km; 10 km; 100
km; 500 km; 1,000 km; 5,000 km; 10,000
km; 25,000 km; 50,000 km; 100,000 km
D4.2.4 Distance Records in Miles, standing
Start: 1 Mile; 10 Miles; 100 Miles; 500 Miles;
1,000 Miles; 5,000 Miles; 10,000 Miles;
25,000 Miles; 50,000 Miles; 100,000 Miles
D4.2.5 Time Records in hours, standing
Start: 1 H; 6 H; 12 H; 24 H
D4.2.6 Absolute World Closed Course
Record: Average lap speed
D4.2.7 Absolute World Wheel-Driven Record
D4.2.8 Absolute World Electrical Engine
Record
D4.2.9 The FIA reserves the right to
recognise other records at its sole discretion.
ARTICLE D5 CONDITIONS
ARTICLE D5.1 National Record Attempts.
National Record Attempts will be considered
National Competitions, independently from
the nationality of the Competitors or Drivers
and will be governed by National Sporting
Regulations, unless specified otherwise by
the Code.
ARTICLE D5.2 World Record Attempts.
World or Absolute World Record Attempts will
be considered International Competitions and
are governed by the Code.
ARTICLE D5.3 Drag Racing Attempts.
Drag Racing attempts are governed by
section 8 of the FIA Drag Racing: Technical
Regulations and Race Procedures, and by
Article D5.
ARTICLE
D5.4
Combined
Record
Attempts.
It
is
explicitly
allowed
for
multiple
competitors to join together in a group
Record Attempt at a course, in order to share
expenses for required support, as long as all
the regulations in this Appendix are
observed.
ARTICLE D5.5 ASN Event.
Each ASN is allowed to hold Events dedicated
to World Record Attempts by Competitors in
all categories / groups / classes, over the
following distances: 1/8 Mile; 1/4 Mile; 0.5
km; 1 km; 1 Mile.
D5.5.1
Notification.
It is not necessary to give prior notification
of the categories / groups / classes entered,

mila
D4.2.3 Zapisy rekordów w kilometrach, start
stojący: 0,5 km; 1 km; 10 km; 100 km; 500
km; 1.000 km; 5.000 km; 10.000 km; 25.000
km; 50.000 km; 100.000 km
D4.2.4 Rekordy odległości w milach, start
zatrzymany: 1 mila; 10 mil; 100 mil; 500 mil;
1 000 mil; 5 000 mil; 10 000 mil; 25 000 mil;
50 000 mil; 100 000 mil
D4.2.5 Zapisy rekordów w godzinach, start
stojący: 1 H; 6 H; 12 H; 24 H
D4.2.6 Absolutny rekord świata na torze
zamkniętym: Średnia prędkość okrążenia
D4.2.7 Absolutny rekord świata w zakresie
napędu na koła
D4.2.8 Absolutny światowy rekord silnika
elektrycznego
D4.2.9 FIA zastrzega sobie prawo do uznania
innych rekordów według własnego uznania.
ARTYKUŁ D5 WARUNKI
ARTYKUŁ D5.1 Próby bicia rekordu
narodowego.
Próby bicia rekordu krajowego będą uznawane
za zawody krajowe, niezależnie od narodowości
zawodników lub kierowców i będą podlegały
Krajowemu Regulaminowi Sportowemu, o ile
Kodeks nie stanowi inaczej.
ARTYKUŁ D5.2 Światowe próby bicia
rekordu prędkości.
Próby bicia rekordu świata lub bezwzględnego
rekordu świata będą uznawane za zawody
międzynarodowe
i
podlegają
przepisom
Kodeksu.
ARTYKUŁ D5.3 Próby drag racing.
Próby "Drag Racing" są regulowane przez dział
8 FIA Drag Racing: Przepisy techniczne i
procedury wyścigowe oraz artykuł D5.
ARTYKUŁ
D5.4
Połączone
próby
rekordowej.
Dozwolone jest, aby zawodnicy połączyli się w
jedną grupę prób rekordów na torze, w celu
podziału wydatków na wymagane wsparcie,
pod
warunkiem,
że
wszystkie
przepisy
niniejszego załącznika są przestrzegane.
ARTYKUŁ D5.5 Wydarzenie ASN.
Każdy
ASN
może
organizować
mprezy
dedykowane próbom bicia rekordów dla
zawodników we wszystkich kategoriach /
grupach
/
klasach
na
następujących
dystansach: 1/8 mili; 1/4 mili; 0,5 km; 1 km;
1 mila.
D5.5.1 Powiadomienie.
Nie jest konieczne wcześniejsze powiadamianie
o
wprowadzonych
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or of the Records attempted. If new Records
are set, the fees will be paid to the FIA, in
accordance with the Code.
ARTICLE D5.6 Name of Competition.
It is forbidden to use the appellation of
"Record" in the name of any Competition
which is not run in compliance with the Code.
ARTICLE
D5.7
Licences.
Competitors and Drivers taking part in
Record Attempts must have their respective
valid Licences, of the type recognised by the
ASN for National Records or of the
international type as required in Article D3
and Appendix L for World or Absolute World
Records.
ARTICLE
D5.8
Organising
Permit.
Record Attempts will be organised by the
holder of an Organising Permit (as detailed in
Article D7.3) delivered by the ASN or by the
ASN itself or through a Circuit holding a
permanent authorisation from the ASN.
ARTICLE D6 COURSE
D6.1 General Conditions
D6.1.1
Course.
The Course used for Record Attempts may be
a track of either permanent or temporary
character or a Circuit.
D6.1.2
Measurement.
The length of the Course must be measured
and duly certified to within 1/10,000 of its
length.
D6.1.3
Markings.
The Start and Finish Lines must be indicated.
D6.1.4
Licence.
The Course must always be the subject of a
valid Licence, of the national type for
National Records, and of the international
type for World or Absolute World Records, in
compliance with the Code.
D.6.1.4.a In the case of a temporary course
being used for Flying Start Mile and/or
Kilometre records where a course survey
cannot be done until shortly before an event,
a licence request must be submitted to the
FIA at least two weeks prior to the event,
requesting a licence subject to a formal
survey of the course.
D6.1.4.b The temporary venue licence will
then be issued subject to a formal survey
pursuant to this Appendix, which must be
validated by an LSRC-approved FIA steward.
D6.1.4.c In the case of a naturally formed
venue, gradient measurements in accordance
with this Appendix are not required.

kategoriach/grupach/klasach, ani o próbie
rekordowej. Jeśli zostaną ustalone nowe
rekordy, opłaty będą uiszczane na rzecz FIA,
zgodnie z Kodeksem.
ARTYKUŁ D5.6 Nazwa zawodów.
Zabrania się używania w nazwie jakichkolwiek
zawodów nazwy, które nie są prowadzone
zgodnie z Kodeksem.
ARTYKUŁ D5.7 Licencje.
Zawodnicy i kierowcy biorący udział w próbach
bicia rekordu muszą posiadać odpowiednie
ważne licencje, typu uznanego przez ASN dla
Rekordów
Krajowych
lub
typu
międzynarodowego, zgodnie z wymaganiami
art. D3 i Załącznika L dla Światowych lub
Absolutnych Rekordów Świata.
ARTYKUŁ D5.8 Zezwolenie organizacyjne.
Próby bicia rekordu będą organizowane przez
posiadacza zezwolenia na organizację (jak
wyszczególniono w art. D7.3) wydanego przez
ASN lub przez sam ASN, lub przez tor
posiadający stałe zezwolenie ASN.
ARTYKUŁ D6 TOR
D6.1 Warunki ogólne
D6.1.1 Tor.
Tor używany do prób bicia rekordu może być
nitką
toru
o
charakterze
stałym
lub
tymczasowym lub torem.
D6.1.2 Pomiar.
Długość toru musi być zmierzona i odpowiednio
poświadczona w granicach 1/10.000 długości.
D6.1.3 Oznaczenia.
Linie startu i mety muszą być oznaczone.
D6.1.4 Licencja.
Tor musi być zawsze przedmiotem ważnej
Licencji,
typu
krajowego
dla
Rekordów
Krajowych, oraz typu międzynarodowego dla
Światowych lub Absolutnych Rekordów Świata,
zgodnie z Kodeksem.
D.6.1.4.a W przypadku tymczasowego toru
używanego do bicia rekordu przy starcie
lotnym na mile i/lub kilometry ,gdzie przegląd
toru może zostać przeprowadzony dopiero na
krótko przed wydarzeniem, wniosek o licencję
musi zostać złożony do FIA co najmniej dwa
tygodnie przed wydarzeniem, z żądaniem
licencji podlegającej formalnemu przeglądowi
toru.
D6.1.4.b Tymczasowa licencja na lokalizację
zostanie
wydana po przeprowadzeniu
formalnego przeglądu zgodnie z niniejszym
załącznikiem, który musi zostać zatwierdzony
przez zatwierdzonego przez LSRC sędziego FIA.
D6.1.4.c
W
przypadku
naturalnie
ukształtowanego miejsca, zgodnie z niniejszym
załącznikiem, nie są wymagane pomiary toru.
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D6.1.5
Use
of
Track.
During a World or Absolute World Record
Attempt of 24 hours or less, no Automobile is
allowed to use the track besides those taking
part in the Record Attempt except the
vehicles of the nominated Officials and the
minimum number of officially authorised
vehicles necessary, which must be nominated
in advance of the attempt.
D6.1.6

Type

of

Course.

The Course may be of the open type, with a
Control Line at each end of the measured
distance, or of the closed type, with a single
Control Line.
ARTICLE D6.2 Records up to 1 Mile:
D6.2.1 Driver Changes. Driver changes are
forbidden.
D6.2.2
Type
of
Course.
The Course will be of the open type and must
be covered in both directions for other than
acceleration records.
D6.2.3
Duration.
The duration of the Record Attempt must not
exceed 1 hour including the return run, as
further detailed in Article D13.2.3.
D6.2.4
Gradient.
The Course will have a maximum gradient of
1% over any 100-metre section. In the case
of a flying Start, this gradient limit will apply
to the whole run of the Automobile, i.e. the
measured distance plus the two extensions
at the beginning and end, even if they are
not straight, and which form an actual part
of the Course during the flying Start.
D6.2.5
Acceleration
Records.
For acceleration Records (1/8 and 1/4 Mile),
two runs must be covered, in the same
direction or not, and on the same Course.
ARTICLE D6.3 Records of 10 km and 10
Miles
D6.3.1
Driver
Changes.
Driver changes are forbidden.
D6.3.2
Type
of
Course.
The Course may be of the open or closed
type.
D6.3.3
Duration.
The duration of the Record Attempt must not
exceed 1 hour including the return run (open
Course only), as further detailed in Article
D13.2.3.
ARTICLE D6.4 Records over 10 Miles and
time Records
D6.4.1
Type
of
Course.
The Course must be of the closed type. The

D6.1.5 Korzystanie z toru.
Podczas Próby bicia Rekordu Świata lub
Bezwzględnej 24-godzinnej lub krótszej próby
bicia Rekordu Świata, żaden samochód nie
może korzystać z toru poza tymi, które biorą
udział w Próbie bicia Rekordu, z wyjątkiem
pojazdów wyznaczonych osób oficjalnych i
minimalnej
liczby
niezbędnych,
oficjalnie
zatwierdzonych pojazdów, które muszą być
wyznaczone przed próbą.
D6.1.6 Rodzaj toru.
Tor może być typu otwartego, z linią kontrolną
na każdym końcu mierzonej odległości, lub
typu
zamkniętego,
z
pojedynczą
linią
kontrolną.
ARTYKUŁ D6.2 Rekordy do 1 mili:
D6.2.1 Zmiany kierowcy.
Zmiana kierowcy jest zabroniona.
D6.2.2 Rodzaj toru.
Tor będzie typu otwartego i musi być pokryty w
obu kierunkach dla innych niż rekordy
przyspieszenia.
D6.2.3 Czas trwania.
Czas trwania próby rekordowej
nie może
przekraczać 1 godziny łącznie z przejazdem
powrotnym, jak szczegółowo określono w art.
D13.2.3.
D6.2.4 Nachylenie.
Tor będzie miał maksymalne nachylenie 1% na
każdym 100-metrowym odcinku. W przypadku
startu lotnego limit nachylenia będzie dotyczył
całego przebiegu samochodu, tzn. zmierzonego
dystansu plus dwa przedłużenia na początku i
końcu, nawet jeśli nie są one proste, i które
stanowią rzeczywistą część toru podczas startu
lotnego.
D6.2.5 Rekordy przyspieszenia.
W przypadku rekordów przyspieszenia (1/8 i
1/4 mili) należy wykonać dwa przejazdy, w tym
samym kierunku, na tym samym torze.
ARTYKUŁ D6.3 Rekordy 10 km i 10 mil
D6.3.1 Zmiany kierowcy.
Zmiana kierowcy jest zabroniona.
D6.3.2 Rodzaj toru.
Tor może być typu otwartego lub zamkniętego.
D6.3.3 Czas trwania.
Czas trwania Próby bicia rekordu nie może
przekroczyć 1 godziny łącznie z powrotem
(tylko tor otwarty), jak szczegółowo opisano w
art. D13.2.3.
ARTYKUŁ D6.4 Rekordy powyżej 10 mil i
rekordy czasowe
D6.4.1 Rodzaj toru.
Tor musi być typu zamkniętego. Kierunek biegu
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direction of the running is free.
D6.4.2
Direction
of
Running.
For Records over 5,000 km and Records over
24 hours taking place on a Circuit where all
curves are in the same direction, the
direction of the running may be reversed
every 5,000 km during the Record Attempt,
by crossing the Control Line at the end of a
lap and then turning back and crossing it
again in the opposite direction at the
beginning of the following lap, without
stopping.
ARTICLE D7 ORGANISING PERMIT
ARTICLE D7.1 Breach of the Rules.
Any breach of the following rules by either
the Competitor or the ASN may result in the
refusal of the Record Attempt homologation
and the imposition of additional penalties at
the discretion of the FIA.
ARTICLE
D7.2
Organiser.
In the case of a single competitor Record
Attempt, the competitor may be the
organiser.
ARTICLE
D7.3
Competitor
Responsibilities.
Any Competitor wishing to make a Record
Attempt must comply with the following:
D7.3.1
Date.
Contact the ASN for the chosen Course to fix
the date and to secure the use of the Course
during the validity of the Organising Permit.
D7.3.2
Course
Fees.
Pay the fees for use of the Course, as
required.
D7.3.3
Licence.
Hold a Competitor's Licence delivered by his
home ASN and, if he is a foreigner, the
authorisation of his home ASN for the Record
Attempt.
D7.3.4
Application.
Send to the ASN for the chosen Course a
signed application for an Organising Permit
for the Record Attempt (on an approved
form, if there is one).
D7.3.5
ASN
Fees.
Pay the ASN to whom the application has
been sent the necessary fees as fixed by said
ASN.
ARTICLE
D7.4
Organising
Permit.
The Competitor will sign and send to the ASN
an Organising Permit bearing the following
details:
D7.4.1
Course.
Name and length of the Circuit chosen.
D7.4.2
Competitor.
First name, surname or company name,

jest dowolny.
D6.4.2 Kierunek biegu.
Dla rekordów powyżej 5,000 km i rekordów
powyżej 24 godzin odbywających się na torze,
na którym wszystkie zakręty są w tym samym
kierunku, kierunek jazdy może być odwrócony
co 5000 km podczas próby bicia rekordu,
poprzez przekroczenie linii kontrolnej na końcu
okrążenia, a następnie zawrócenie i ponowne
przekroczenie jej w przeciwnym kierunku na
początku
następnego
okrążenia,
bez
zatrzymywania się.
ARTYKUŁ
D7
POZWOLENIE
NA
ORGANIZACJE
ARTYKUŁ D7.1 Naruszenie regulaminu.
Jakiekolwiek naruszenie poniższych zasad
przez Zawodnika lub ASN może skutkować
odmową zatwierdzenia próby bicia rekordu i
nałożeniem dodatkowych kar według uznania
FIA.
ARTYKUŁ D7.2 Organizator.
W przypadku pojedynczej Próby bicia rekordu
zawodnika, organizatorem może być zawodnik.
ARTYKUŁ D7.3 Obowiązki zawodników.
Każdy zawodnik, który chce dokonać Próby
bicia rekordu musi przestrzegać następujących
zasad:
D7.3.1 Data.
Skontaktować się z ASN-em w sprawie
wybranego toru, aby ustalić termin i zapewnić
sobie możliwość korzystania z toru w okresie
ważności Zezwolenia Organizacyjnego.
D7.3.2 Opłaty za tor.
Opłaty za korzystanie z toru, zgodnie z
wymaganiami.
D7.3.3 Licencja.
Posiadać licencję zawodnika dostarczoną przez
jego macierzysty ASN oraz, jeśli jest on
cudzoziemcem, zezwolenie jego macierzystego
ASN na próbę bicia rekordu.
D7.3.4 Zastosowanie.
Przesłanie do ASN-u na wybrany tor podpisany
wniosek
o
wydanie
Zezwolenia
Organizacyjnego na Próbę Rekordu (na
zatwierdzonym formularzu, jeśli taki istnieje).
D7.3.5 Opłaty ASN.
Należy zapłacić ASN-owi, do którego został
wysłany wniosek, niezbędne opłaty ustalone
przez wspomniany ASN.
ARTYKUŁ D7.4 Zezwolenie organizacyjne.
Zawodnik podpisze i prześle do ASN Zezwolenie
Organizacyjne zawierające następujące dane:
D7.4.1 Tor.
Nazwa i długość wybranego toru.
D7.4.2 Zawodnik.
Imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer,
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address, number, type, and date of the
Licence, name of the ASN having delivered it
(and letter of authorisation, in the case of a
foreigner).
D7.4.3
Automobile.
Characteristics which allow its Classification
according to the Code and Appendix D
(category, group, class, cylinder capacity,
weight of the empty Automobile and, when
applicable, make of the chassis and engine).
D7.4.3.a For turbine engines, the following
must be stated and justified, in accordance
with the equivalence formula explained in
Article 252 of Appendix J: S (High pressure
nozzle area), R (Pressure ratio), and C
(Calculated equivalent cubic capacity).
D7.4.3.b For identical categories, groups and
classes, the same Competitor may make
several simultaneous Record Attempts. In
this case, the Competitor must apply for
separate Organising Permits for each
Automobile.
D7.4.4 Nature of the Record Attempts.
Types, times and distances.
D7.4.5
Time
and
duration.
Date and time of the beginning of the Record
Attempt, duration of the validity of the
Organising Permit applied for, the duration
which may be extended according to the
regulations established by each ASN.
D7.4.6
Drivers.
For each Driver (official and reserve): first
name, surname, type, number and date of
the Licence, and the name of the ASN having
delivered it (and letter of authorisation, in
the case of a foreigner).
D7.4.6.a A change of Driver during Record
Attempts is allowed, with the prior
authorisation of the ASN and under the
conditions specified in this Appendix; no
other modification of the programme as
established by the Organising Permit is
allowed.
ARTICLE D7.5 ASN Responsibilities.
D7.5.1
Deadline.
Forward the Record Attempt Organising
Permit to the FIA no later than the number of
days prior to the Record Attempt stated
below for each specified type of Record
Attempt.
D7.5.1.a World Records – 7 days.
D7.5.1.b Absolute and Outright World
Records – 30 days.
D7.5.1.c Category B World Records – 60
days.
D7.5.2
Fees.

rodzaj i data licencji, nazwa ASN, który ją
dostarczył (oraz upoważnienie, w przypadku
cudzoziemca).
D7.4.3 Samochód.
Cechy charakterystyczne pozwalające na jego
klasyfikację zgodnie z Kodeksem i załącznikiem
D
(kategoria,
grupa,
klasa,
pojemność
skokowa, masa pustego samochodu oraz, w
stosownych przypadkach, marka podwozia i
silnika).
D7.4.3.a W przypadku silników turbinowych
należy podać i uzasadnić, zgodnie ze wzorem
równoważności objaśnionym w art. 252
załącznika
J:
S
(powierzchnia
dyszy
wysokociśnieniowej), R (stosunek ciśnień) i C
(obliczona
równoważna
pojemność
sześcienna).
D7.4.3.b Dla identycznych kategorii, grup i
klas, ten sam zawodnik może wykonać kilka
jednoczesnych prób bicia rekordu. W takim
przypadku Zawodnik musi ubiegać się o
oddzielne
Zezwolenia
Organizacyjne
dla
każdego samochodu.
D7.4.4 Charakter prób bicia rekordu. Rodzaje,
czasy i odległości.
D7.4.5 Czas i okres obowiązywania.
Data i czas rozpoczęcia Próby bicia rekordu,
okres ważności wnioskowanego Zezwolenia
Organizacyjnego, okres, który może być
przedłużony
zgodnie
z
regulaminem
ustanowionym przez każdy ASN.
D7.4.6 Kierowcy.
Dla
każdego
zawodnika
(oficjalnego
i
rezerwowego): imię, nazwisko, rodzaj, numer i
data wydania licencji oraz imię i nazwisko
dostarczającego je ASN (oraz upoważnienie, w
przypadku cudzoziemca).
D7.4.6.a Zmiana kierowcy podczas prób bicia
rekordu
jest
dozwolona
po
uzyskaniu
uprzedniej zgody ASN i zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym załączniku; nie jest
dozwolona żadna inna zmiana programu
określona w zezwoleniu organizacyjnym.
ARTYKUŁ D7.5 Obowiązki ASN.
D7.5.1 Termin ostateczny.
Przekazać Zezwolenie Organizacyjne Próby
bicia rekordu do FIA nie później niż na liczbę
dni przed Próbą bicia rekordu określoną poniżej
dla każdego określonego rodzaju danej próby.
D7.5.1.a Rekordy światowe - 7 dni.
D7.5.1.b Absolutne i neutralne(miejscowe)
rekordy świata - 30 dni.
D7.5.1.c Rekordy Światowe kategorii B - 60
dni.
D7.5.2 Opłaty.
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Fix the fees of the officials.

Ustalenie opłat dla osób oficjalnych.

D7.5.3
Officials.
In accordance with the Code and to avoid
any conflict of interest, such officials will be
remunerated for their work within the
framework of a Record Attempt. They shall
be paid by the ASN, which may pass along
the associated costs to the Competitor(s)
involved.

D7.5.3 Osoby oficjalne.
Zgodnie z Kodeksem oraz w celu uniknięcia
jakiegokolwiek konfliktu interesów, te osoby
oficjalne będą wynagradzane za swoją pracę w
ramach próby bicia rekordu. Są oni opłacani
przez ASN, który może przerzucić związane z
tym
koszty
na
zainteresowanego(-e)
zawodnika(-ów).

D7.5.4
Conditions.
After having ascertained that the conditions
provided for the execution of the Record
Attempt have been fulfilled, the ASN will:
D7.5.4.a Establish the conditions of the
organisation
(control
points,
safety
measures, etc.).
D7.5.4.b Nominate the officials in charge of
the supervision.
D7.5.4.c Deliver the Organising Permit which
will include all this information as well as that
entered on the application by the Competitor.

D7.5.4 Warunki.
Po upewnieniu się, że warunki przewidziane dla
wykonania
próby
bicia
rekordu
zostały
spełnione, ASN podejmie decyzję:
D7.5.4.a
Ustalenie warunków
organizacji
(punkty kontrolne, środki bezpieczeństwa itp.).

D7.5.4.d Give a copy of the Organising
Permit to the Steward, in conformity with the
Code.
D7.5.5
Track
Licence.
If the Record Attempt takes place on a
Course which does not have a regular
Licence, after measuring the track, deliver
one (in the case of a National Record track)
or ask the FIA for one (in the case of a World
or Absolute World Record), the validity of
which will be equivalent to the duration of
the Organising Permit.
ARTICLE D8 OFFICIALS
ARTICLE
D8.1
Supervision.
The supervision of a Record Attempt includes
the supervision of the attempt, the
scrutineering of the Automobile and the
timekeeping. The officials in charge of the
supervision must be in sufficient number to
ensure that the Record Attempt is made in
conformity with the Code. Stewards will be
assigned in accordance with Articles 11.3.7
and 11.3.8 of the Code.
ARTICLE D8.2
Nominated
Officials.
The ASN will nominate the following officials:
D8.2.1
Steward.
The Steward who, as the representative of
the ASN, will be totally responsible for the
running of the Event, with, among other
rights, the power to stop it, suspend it or
modify the programme thereof for serious
safety reasons. He will supervise control
operations, and after the attempt, will send

D7.5.4.b
Nominowanie
osób
oficjalnych
odpowiedzialnych za nadzór.
D7.5.4.c Wydanie Zezwolenia Organizacyjnego,
które będzie zawierało wszystkie te informacje,
jak również te, które zostały wpisane do
wniosku przez Zawodnika.
D7.5.4.d
Przekazać
kopię
Zezwolenia
Organizacyjnego do sędziów, zgodnie z
Kodeksem.
D7.5.5 Licencja toru.
Jeśli próba bicia rekordu odbywa się na torze,
który nie posiada ważnej licencji, po zmierzeniu
toru, należy dostarczyć ją (w przypadku toru
Rekordu Narodowego) lub poprosić FIA o nią
(w przypadku Rekordu Światowego lub
Bezwzględnego Rekordu Światowego), którego
ważność będzie równoważna z czasem trwania
Zezwolenia Organizacyjnego.
ARTYKUŁ D8 OSOBY OFICJALNE
ARTYKUŁ D8.1 Nadzór.
Nadzór Próby bicia rekordu obejmuje nadzór
próby, kontrolę samochodu oraz pomiar czasu.
Ilość osób odpowiedzialnch za nadzór musi być
w takiej ilości, aby zapewnić, że Próba
rekordowa
jest
dokonywana
zgodnie
z
Kodeksem.
Sędziowie
będą
przydzielani
zgodnie z art. 11.3.7 i 11.3.8 Kodeksu.
ARTYKUŁ
D8.2
Nominowane
osoby
oficjalne.
ASN nominuje następujące osoby:
D8.2.1 Sędzia.
Sędzia, który jako przedstawiciel ASN będzie w
pełni odpowiedzialny za przeprowadzenie
wydarzenia, posiadając m.in. uprawnienia do
jej zatrzymania, zawieszenia lub zmiany jej
programu
z
poważnych
względów
bezpieczeństwa.
Będzie
on
nadzorował
operacje kontrolne, a po próbie prześle do ASN
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to the ASN a complete, detailed, signed final
report, appending to this report: the report
of the Timekeepers; where applicable, the
list of the parts replaced; and the report of
the Scrutineer.
D8.2.2
Officials.
Officials, chosen by the ASN from amongst
qualified officials, in such number that
between them and the Steward they shall
ensure the continuity of control carried out in
compliance with this Appendix.
D8.2.3
Scrutineer.
A
Scrutineer
who
will
conduct
the
scrutineering, in compliance with Article D11.
D8.2.4
Timekeepeers.
Official timekeepers in sufficient number to
ensure the continuity of timekeeping, in
compliance with Article D13.
ARTICLE D9 CONTROL
ARTICLE
D9.1
Procedures.
The officials in charge of the control of a
Record Attempt will proceed in the following
manner:
D9.1.1
Prior
to
the
Attempt.
Before the beginning of the Record Attempt:
they will ensure that the Competitor fulfils all
the conditions of the Organising Permit,
review his Licence, and those of the Drivers,
and verify the identities of the Drivers. If, on
request of the Competitor, preliminary
scrutineering has been carried out, they will
ensure that the report of the Scrutineer is
favourable and will control the list of all
material and instruments submitted by the
Competitor and add it to the final report.
Finally, they must ensure that the Course
and all installations are ready for the
beginning of the Record Attempt.
D9.1.2
During
the
Attempt.
During the Record Attempt: they will make
sure that each Start and each operation or
manoeuvre is in compliance with this
Appendix and will particularly identity the
Drivers at each change of Driver. They must
supervise the driving of the Automobile along
the Course; intervene on the spot in the case
of a stop along the Course to enquire the
reason thereof; supervise the successive
operations and manoeuvres carried out by
the Driver; and, finally, they must ensure the
intervention, if necessary, of aid vehicles
(fire-protection
vehicle,
ambulance,
breakdown vehicle).
D9.1.3
Dangerous
Conditions.
Should dangerous conditions appear due to
atmospheric conditions, state of the Course,
of the Automobile or of the Drivers, etc.,
they shall immediately inform the Steward

kompletny, szczegółowy, podpisany raport
końcowy, załączając do tego raportu: raport
sędziów
chronometrażu;
w
stosownych
przypadkach, listę wymienionych części; oraz
raport sędziego BK.
D8.2.2 Osoby oficjalne.
Osoby oficjalne wybrane przez ASN spośród
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
w liczbie zapewniającej ciągłość kontroli
prowadzonej
zgodnie
z
niniejszym
załącznikiem, w relacji między nimi a sędzią.
D8.2.3 Badanie kontrolne.
Sędzia BK, który przeprowadzi kontrolę,
zgodnie z art. D11.
D8.2.4 Chronometraż.
Sędziowie
chronometrażu
w
liczbie
zapewniającej ciągłość pomiaru czasu, zgodnie
z art. D13.
ARTYKUŁ D9 KONTROLA
ARTYKUŁ D9.1 Procedury.
Osoby oficjalne odpowiedzialne za kontrolę
Próby bicia rekordu będą postępować w
następujący sposób:
D9.1.1 Przed Próbą.
Przed rozpoczęciem próby bicia rekordu:
upewnią się, że Zawodnik spełnia wszystkie
warunki Zezwolenia Organizacyjnego, sprawdzą
jego Licencję, a także tożsamość kierowców.
Jeżeli
na
wniosek
zawodnika
zostanie
przeprowadzone wstępne badanie kontrolne,
upewni się, że raport sędziego BK jest
pozytywny i sprawdzi wykaz wszystkich
materiałów i przyrządów przedłożonych przez
zawodnika i doda go do raportu końcowego.
Wreszcie, musi on upewnić się, że tor i
wszystkie instalacje są gotowe do rozpoczęcia
Próby bicia rekordu.
D9.1.2 Podczas próby.
Podczas Próby: upewnią się, że każdy start i
każda operacja lub manewr są zgodne z
niniejszym załącznikiem i będą w szczególności
identyfikować kierowców przy każdej zmianie
kierowcy.
Muszą
nadzorować
jazdę
samochodem po torze; interweniować na
miejscu w przypadku zatrzymania się na torze
w celu ustalenia jego przyczyny; nadzorować
kolejne operacje i manewry wykonywane przez
kierowcę;
wreszcie
muszą
zapewnić
interwencję, w razie potrzeby, pojazdów
ratowniczych
(pojazdu
ochrony
przeciwpożarowej, karetki pogotowia, pojazdu
ratowniczego).
D9.1.3 Niebezpieczne warunki.
W przypadku pojawienia się niebezpiecznych
warunków
ze
względu
na
warunki
atmosferyczne, stan toru, samochodu lub
kierowców, itp., powinni oni niezwłocznie
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who will decide upon the advisability of
stopping the Record Attempt, suspending it
or modifying the programme.
D9.1.4
Control
of
Automobile.
At the end of the Record Attempt (or after it
has been suspended on request of the
Competitor): they will hand the Automobile
over to the Scrutineer for verification or, if
this official is absent, they will affix the seals
so that none of the parts to be verified can
be modified, or they will have the Automobile
parked in a sealed area until the Scrutineer
may intervene.
D9.1.5
Staffing
of
Control
Posts.
All control posts will be permanently
occupied by an official and a system of relief
will be established. At the end of his duty,
each official will pass the instructions to the
person replacing him and will draw up a
short report on the facts which may have
occurred during his watch, and he will give
this report to the Steward for the final
report.
ARTICLE D10 CONTROL STATIONS
ARTICLE
D10.1
Applicability.
This article applies as appropriate for Record
Attempts of 100 kilometres or longer
conducted on a closed Course and all-time
Record Attempts.
ARTICLE
D10.2
Station
Location.
The stations shall be located along the
Course, on the side of the track and be
equipped with the necessary installations to
receive and protect the staff and material
provided for each station.
ARTICLE D10.3 Prescribed Stations.
The prescribed stations are the following:
one next to the Start Line, one next to the
Finish Line (or a single station if these two
lines coincide), and intermediate stations in
sufficient number to be placed at a maximum
interval of 5 km (2.5 km in the case of
simultaneous attempts), in order to permit
an efficient control along the whole length of
the Course; in any case an Automobile shall
not be out of sight for more than one minute
during its travel.
ARTICLE D10.4 Start Station.
The station near the Start Line will be the
main station where any operation allowed
will be carried out.
ARTICLE D10.5 Supplementary Stations.
On request of the Competitor, some of these
stations may be used as refuelling stations

poinformować sędziego , który podejmie
decyzję o konieczności zatrzymania próby bicia
rekordu, zawieszenia jej lub modyfikacji
programu.
D9.1.4 Kontrola nad pojazdem.
Na koniec próby bicia rekordu (lub po jej
zawieszeniu na wniosek zawodnika): przekażą
oni samochód do sędziego BK do weryfikacji
lub, jeśli taki sędzia jest nieobecny, będą oni
umieszczać pieczęcie tak, że żadna z części,
które mają być zweryfikowane mogą być
modyfikowane, lub zaparkują samochód
w
zamkniętym obszarze do czasu interwencji
sędziego BK.
D9.1.5 Personel punktów kontrolnych.
Wszystkie punkty
kontrolne będą
stale
zajmowane przez osoby oficjalne i utworzony
zostanie system zamian. Po zakończeniu
pełnienia obowiązków każdy sędzia przekazuje
instrukcje osobie, która go zastępuje, i
sporządza krótki raport na temat faktów, które
mogły mieć miejsce podczas jego służby, a
następnie
przekazuje
to
sprawozdanie
sędziemu
w
celu
sporządzenia
raportu
końcowego.
ARTYKUŁ D10 STANOWISKA KONTROLNE
ARTYKUŁ D10.1 Zastosowanie.
Niniejszy artykuł stosuje się odpowiednio do
prób bicia rekordu na odcinku 100 kilometrów
lub dłuższym, prowadzonych na zamkniętych
torach
oraz
do
prób
bicia
rekordów
wykonywanych przez cały czas.
ARTYKUŁ D10.2 Lokalizacja punktu.
Punkty powinny być usytuowane wzdłuż toru,
po stronie nitki toru i powinny być wyposażone
w niezbędne urządzenia przewidziane dla
każdego punktu.
ARTYKUŁ
D10.3
Zalecane
punkty
kontrolne.
Zalecane są następujące punkty: jedna obok
linii startowej, jedna obok linii mety (lub jeden
punkt kontrolny, jeżeli te dwie linie się
pokrywają) oraz punkty pośrednie w liczbie
wystarczającej
do
umieszczenia
ich
w
maksymalnym odstępie 5 km (2,5 km w
przypadku jednoczesnych prób), w celu
umożliwienia skutecznej kontroli na całej
długości toru; w każdym przypadku samochód
nie może znajdować się poza zasięgiem wzroku
przez więcej niż jedną minutę podczas jazdy.
ARTYKUŁ D10.4 Punkt startu.
Punkt znajdujący się w pobliżu linii startowej
będzie punktem głównym, w której będą
wykonywane wszelkie dozwolone operacje.
ARTYKUŁ D10.5 Punkty dodatkowe.
Na życzenie zawodnika niektóre z tych punktów
mogą być wykorzystywane jako punkty
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and supplementary stations may also be
created. Nevertheless, the maximum number
of refuelling stations may not be more than 2
for 5 km of track.
ARTICLE D10.6 Main and Refuelling
Stations. The main station and refuelling
stations will be equipped with the necessary
installations to carry out all operations
allowed. The latter must be carried out on
the side of the track, within a section which
shall not exceed 40 metres in length.
ARTICLE D11 SCRUTINEERING
ARTICLE
D11.1
Scrutineer.
The Scrutineer shall compulsorily intervene
at the end of the Record Attempt and
optionally, on request of the Competitor,
before the beginning of the Record Attempt
or the resuming thereof in case of
suspension of the Record Attempt.
ARTICLE
D11.2
Classification.
The scrutineering shall be carried out so as
to ascertain that the Automobile conforms to
the characteristics mentioned on the
Organising Permit, in order to classify the
Automobile according to Appendices D and J.
ARTICLE D11.3 Required Checks.
D11.3.1
Cockpit
Egress.
All drivers, both currently holding licences
and attempting to qualify for licences, must
pass the two following tests at the beginning
of each Record Attempt event sanctioned by
the FIA.
D11.3.2 Blindfolded Cockpit Orientation Test.
The driver must pass a blindfolded cockpit
orientation test at the beginning of every
Record Attempt event. Wearing all required
personal safety equipment and seated in the
vehicle, the blindfolded driver must be able
to point out the following: main shut off
and/or fuel shut off, fire extinguisher
actuator (if present), door/cockpit latch or
handle (if present), brake chute actuator (if
present), seat belt latch, and anything else
critical to the safe operation of the vehicle.
This ensures that the driver is familiar with
the vehicle.

D11.3.3 Egress Test. Wearing all required
personal safety equipment and seated in the
vehicle with the seat belts properly fastened
and the door/canopy closed, the driver must
show that he can exit the vehicle without
assistance in less than:

tankowania i mogą być również tworzone
punkty
uzupełniające.
Niemniej
jednak,
maksymalna liczba punktów tankowania nie
może być większa niż 2 na 5 km toru.
ARTYKUŁ D10.6 Punkty główne i stacje
tankowania.
Punkty główne i punkty tankowania będą
wyposażone
w
instalacje
niezbędne
do
wykonywania wszystkich dozwolonych operacji.
Te ostatnie muszą być przeprowadzane po
stronie toru, na odcinku, którego długość nie
może przekraczać 40 metrów.
ARTYKUŁ D11 BADANIE KONTROLNE
ARTYKUŁ
D11.1
Sędzia
Badania
Kontrolnego.
Sędzia
badania
kontrolnego
będzie
interweniował obowiązkowo po zakończeniu
próby bicia rekordu oraz opcjonalnie, na
żądanie zawodnika, przed rozpoczęciem próby
bicia rekordu lub jej wznowieniem w przypadku
zawieszenia próby bicia rekordu.
ARTYKUŁ D11.2 Klasyfikacja.
Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia,
czy
Samochód
odpowiada
cechom
wymienionym w Zezwoleniu Organizacyjnym,
w
celu
sklasyfikowania
go
zgodnie
z
Załącznikami D i J.
ARTYKUŁ D11.3 Wymagane kontrole.
D11.3.1 Wysiadanie z kokpitu.
Wszyscy kierowcy, zarówno ci, którzy obecnie
posiadają licencję, jak i ci, którzy próbują się
zakwalifikować do otrzymania licencji, muszą
zdać dwa następujące po sobie egzaminy na
początku każdej próby bicia rekordu uznawanej
przez FIA.
D11.3.2 Test orientacji kierowcy w kabinie z
zawiązanymi oczami.
Kierowca musi zdać test orientacji w kokpicie z
zawiązanymi oczami na początku każdej próby
bicia rekordu. Mając na sobie wszystkie
wymagane środki ochrony osobistej i siedząc w
pojeździe, kierowca z zasłoniętymi oczami musi
być w stanie wskazać następujące elementy:
zamknięcie główne i/lub odcięcie dopływu
paliwa, urządzenie uruchamiające gaśnicę (jeśli
występuje), zamek lub uchwyt drzwi/kabiny w
kokpicie
(jeśli
występuje),
urządzenie
uruchamiające
zsuwnię
hamulców
(jeśli
występuje), zamek pasów bezpieczeństwa i
wszelkie inne elementy istotne dla bezpiecznej
eksploatacji pojazdu. Udowadania to, że
kierowca jest zaznajomiony z pojazdem.
D11.3.3 Test wysiadania.
Nosząc wszystkie wymagane środki ochrony
osobistej i siedząc w pojeździe z prawidłowo
zapiętymi
pasami
bezpieczeństwa
i
zamkniętymi drzwiami/zadaszeniem, kierowca
musi wykazać, że może opuścić pojazd bez
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pomocy w czasie krótszym niż:
Type Car
Saloon
(categories
A, B and C)

Drivers’
clothing
Standard

Egress time
(second)

All

7

SFI 3.2A/5
10
FIA
88562000
15
(overalls
+
underwear)
or
SFI
3.2A/10
SFI 3.2A/15 20
or
SFI
3.2/A20
D11.3.4 For Category B Automobiles, the
verification of the weight shall be done
beforehand. Verification that the Automobile
complies with the homologation form
appended to the permit and is complete with
all its parts will be done both at the
beginning and at the end of the Record
Attempt.
D11.3.5
Braking
Mechanisms.
It is strongly recommended that all braking
mechanisms (brakes, chutes, flaps, skids,
etc.) are operated in a normal manner even
during a low speed run. The FIA official can
demand that all braking mechanisms be
operated (provided that it is technically
possible). If the car is equipped with one or
more brake chutes, at least one brake chute
must be successfully deployed during the
licensing run.
All other cars
(categories A
and C)

ARTICLE
D11.4
Seals.
Before the compulsory scrutineering at the
end of the Record Attempt, and if the
Scrutineer is unable to take the Automobile
over at its arrival, the integrity of the seals
affixed by the officials in charge of the
control shall be ascertained.
ARTICLE
D11.5
Competitor
Responsibilities.
The Competitor shall leave the Automobile at
the disposal of the Scrutineer during all the
time necessary for the scrutineering and, if
necessary, have it transported, at his own
expense, under control of the official in
question, to the nearest workshop specially
equipped for this verification.
ARTICLE
D11.6
Report.

Typ
samochodu
Seryjne
(kategorie A,
B i C)
Wszystkie
pozostałe
samochody
(kategorie A i
C)

Standardowa
odzież
dla
kierowcy

Czas
wysiadania
(sekundy)

wszystkie

7

SFI 3.2A/5
FIA 8856-2000
(kombinezony
+ bielizna) or
SFI 3.2A/10
SFI 3.2A/15 or
SFI 3.2/A20

10
15

20

D11.3.4 W przypadku samochodów kategorii B
weryfikacja masy powinna być przeprowadzona
wcześniej. Weryfikacja, czy samochód jest
zgodny
z
formularzem
homologacyjnym
dołączonym do zezwolenia i jest kompletny ze
wszystkimi jego częściami, zostanie dokonana
zarówno na początku, jak i na końcu próby
bicia rekordu .
D11.3.5 Mechanizmy hamulcowe.
Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie
mechanizmy hamulcowe (hamulce, dźwignie,
klapy, płozy itp.) były obsługiwane w normalny
sposób,
nawet
podczas
jazdy
z
małą
prędkością.
Osoba
oficjalna
FIA
może
wymagać,
aby
wszystkie
mechanizmy
hamulcowe były obsługiwane (pod warunkiem,
że jest to technicznie możliwe). Jeżeli
samochód jest wyposażony w jedną lub więcej
dźwigni
hamujących,
podczas
przejazdu
licencyjnego należy z powodzeniem uruchomić
przynajmniej jedną dźwignię hamującą.
ARTYKUŁ D11.4 Plomby.
Przed obowiązkową kontrolą na koniec próby
bicia rekordu, jeżeli sędzia BK nie jest w stanie
przejąć samochodu po jego przybyciu, należy
stwierdzić nienaruszalność plomb nałożonych
przez osoby odpowiedzialne za kontrolę.
ARTYKUŁ D11.5 Obowiązki zawodników.
Zawodnik powinien pozostawić samochód do
dyspozycji sędziego BK przez cały czas
niezbędny do kontroli i, w razie potrzeby, zlecić
jego przewiezienie na własny koszt, pod
kontrolą danej osoby oficjalnej, do najbliższego
warsztatu specjalnie wyposażonego do tej
kontroli.
ARTYKUŁ D11.6 Raport.
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At the end of each Record Attempt, the
Scrutineer will draw up a report and will
forward it to the Steward.
ARTICLE D12 CONDUCT
ARTICLE
D12.1
Start.
At the beginning of the Record Attempt, the
Start will be in compliance with the Code for
a flying Start without pace car or standing
Start, as appropriate, under the control of an
official. No penalties are provided for in the
case of a false Start.
D12.1.1 For Category A Open Course Flying
Start Records, a push start is allowed solely
for the purpose of starting the car. This push
start cannot be for more than 300 metres
from stationary.
ARTICLE
D12.2
Driver.
During the attempt, there shall only be the
Driver aboard the Automobile and he must
comply with any security rule prescribed as
compulsory
by
the National
Sporting
Regulations.
ARTICLE
D12.3
Applicability.
The following sections of this article apply as
appropriate for Record Attempts of 100
kilometres or longer conducted on a closed
Course and all time Record Attempts.

ARTICLE D12.4 Starting the Automobile.
D12.4.1 Assistance. At the main station and
refuelling stations, the Automobile may be
pushed with the help of the staff, within the
limits of the station. The Automobile must be
stationary with or without engine running
before restarting, except as provided in
Article D12.1.1, and it must start by its own
means of propulsion under the control of an
official.
D12.4.2 Restarting.
If the Automobile stops during the Record
Attempt, it may be restarted by its own
means and continue.
D12.4.3 Outside Assistance. Should the
Automobile stop along the Course, the Driver
may push the Automobile without any
outside assistance to the nearest station for
authorised replenishment or repairs to
enable the Automobile to resume the Record
Attempt.
ARTICLE
D12.5
Manifest.
Before the Record Attempt, except for
replenishment materials, all spare parts,
auxiliary materials and tools to be held at the
main station shall be entered on a manifest
list together with the total weight which must

Na zakończenie każdej próby bicia rekordu
prędkości , sędzia BK sporządzi raport i
przekaże go sędziemu.
ARTYKUŁ D12 POSTĘPOWANIE
ARTYKUŁ D12.1 Start.
Na początku próby bicia rekordu, start będzie
zgodny z Kodeksem dla startu lotnego bez
samochodu bezpieczeństwa
lub startu
stojącego, odpowiednio, pod kontrolą osoby
oficjalnej. Nie przewiduje się żadnych kar w
przypadku falstart.
D12.1.1 Dla kategorii A otwartych prób bicia
rekordu przy starcie lotnym, push start jest
dozwolony wyłącznie w celu uruchomienia
samochodu. Ten push start nie może być
dłuższy niż 300 metrów od postoju.
ARTYKUŁ D12.2 Kierowca.
Podczas próby w samochodzie może przebywać
wyłącznie kierowca i musi on przestrzegać
wszelkich zasad bezpieczeństwa opisanych w
Krajowym Regulaminie Sportowym.
ARTYKUŁ D12.3 Zastosowanie.
Następujące podpunkty niniejszego artykułu
mają zastosowanie odpowiednio do prób bicia
rekordu na odcinku 100 kilometrów lub
dłuższym, prowadzonych na zamkniętym torze
oraz do prób bicia rekordu wykonywanych
przez cały czas.
ARTYKUŁ
D12.4
Uruchomienie
samochodu.
D12.4.1 Pomoc.
Na punkcie głównym i w punktach tankowania
może być popychany z pomocą personelu, w
granicach tego punktu. Przed ponownym
uruchomieniem, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w art. D12.1.1, samochód musi
być nieruchomy z włączonym lub wyłączonym
silnikiem, a jego uruchomienie musi odbywać
się za pomocą własnych środków napędowych,
pod kontrolą osoby oficjalnej.
D12.4.2 Ponowne uruchomienie.
Jeśli samochód zatrzyma się podczas próby
bicia rekordu, może zostać zrestartowany za
pomocą własnych środków i kontynuować.
D12.4.3 Pomoc zewnętrzna.
W przypadku zatrzymania samochodu na torze,
kierowca może popchnąć samochód bez
pomocy z zewnątrz do najbliższej stacji w celu
autoryzowanego uzupełnienia lub naprawy, aby
powrócić do kontynuacji próby bicia rekordu.
ARTYKUŁ D12.5 Lista ewidencyjna.
Przed próbą bicia rekordu, z wyjątkiem
materiałów uzupełniających, wszystkie części
zamienne, materiały pomocnicze i narzędzia,
które mają być przechowywane na punkcie
głównym, powinny być wpisane na listę
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be submitted to the Steward. Only listed
items are permitted to be used during the
attempt with the exception of body panels,
window glass and exhaust systems which are
deemed to be replenishment materials and
therefore are not required to be listed.

D12.7.2 Replenishment Materials.
Replenishment materials shall be deemed to
be wheels, tyres, sparking plugs, injectors,
water, oil, fuel, hydraulic fluids, hoses,
fastening devices and items normally found
at a normal road service station. Coachwork,
body panels, window glass and exhaust
systems shall also be considered as
replenishment materials.

ewidencyjną wraz z całkowitą masą, którą
należy przedłożyć sędziemu. Podczas próby
dozwolone
jest
używanie
tylko
wyszczególnionych pozycji, z wyjątkiem paneli
nadwozia,
szyb
okiennych
i
układów
wydechowych, które są już uważane za
materiały uzupełniające i w związku z tym nie
muszą być umieszczone na liście.
ARTYKUŁ D12.6 Dozwolone czynności w
punktach
głównych
i
punktach
tankowania.
Czynności na punkcie głównym i punktach
tankowania mogą być prowadzone z pomocą
personelu korzystającego z autoryzowanych
części zamiennych, materiałów pomocniczych i
narzędzi stacji. Podczas takich czynności
samochód musi być unieruchomiony.
ARTYKUŁ D12.7 Dozwolone czynności w
punkcie głównym.
Wszelkie czynności związane z tankowaniem,
czyszczeniem, tuningiem, montażem, wymianą
kół, opon, świec zapłonowych, wtryskiwaczy,
naprawami i spawaniem są autoryzowane.
Spawanie zbiornika paliwa, jego przewodów i
osprzętu nie jest jednak dozwolone na żadnej
stacji i może być wykonywane tylko w
wyznaczonym miejscu, pod nadzorem sędziego
lub wyznaczonej osoby funkcyjnej.
D12.7.1 Sprzęt.
Stacja może posiadać narzędzia, materiały i
sprzęt podobny do tego, jaki posiada normalna
drogowa stacja obsługi w celu podnoszenia,
czyszczenia, smarowania, pompowania opon,
wyważania i ustawiania kół, uzupełniania
wszystkich płynów i dokonywania drobnych
napraw
mechanicznych
i
elektrycznych
samochodu(-ów).
D12.7.2 Materiały uzupełniające.
Za materiały uzupełniające uważa się koła,
opony, świece zapłonowe, wtryskiwacze, wodę,
olej, paliwo, płyny hydrauliczne, węże,
urządzenia mocujące i elementy normalnie
występujące na zwykłej drogowej stacji
serwisowej. Za materiały uzupełniające uważa
się również nadwozie, panele nadwozia, szyby
okienne i układy wydechowe.

D12.7.3 Driver Changes.
Changes of authorised Drivers.

D12.7.3 Zmiany kierowcy.
Zmiany uprawnionych kierowców.

ARTICLE D12.8 Authorised Operations at
Refuelling
Stations.
Replenishment is permitted at the designated
stations. Any other operation not provided
for at these stations may only be made by
the Driver alone using the parts, tools and
materials authorised for this Record Attempt.

ARTYKUŁ D12.8 Dozwolone czynności na
punktach tankowania paliw.
Uzupełnianie
paliwa
jest
dozwolone
w
wyznaczonych stacjach. Wszelkie inne operacje
nie przewidziane na tych stacjach mogą być
wykonywane wyłącznie przez Kierowcę przy
użyciu
części,
narzędzi
i
materiałów
dopuszczonych do tej próby bicia rekordu.

ARTICLE
D12.6
Authorised
Operations at Main and Refuelling
Stations.
Operations at main and refuelling stations
may be carried out with the assistance of the
staff using authorised spare parts, auxiliary
materials and tools of the station. The
Automobile must be stationary during such
operations.
ARTICLE D12.7 Authorised Operations at
the
Main
Station.
All operations concerning refuelling, cleaning,
tuning, fitting, replacement of wheels, tyres,
sparking plugs, injectors, repairs and welding
are authorised. Welding of the fuel tank, its
lines and attachments, however, is not
allowed in any station and can only be
carried out in a designated area, under the
supervision of the Steward or appointed
official.
D12.7.1 Equipment.
The station may have tools, materials and
equipment similar to that of a normal road
service station to lift, clean, lubricate, inflate
tyres, balance and align wheels, replenish all
fluids and effect small mechanical and
electrical repairs to the Automobile(s).
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ARTICLE D12.9 Operations Outside of a
Station.
The only operations permitted shall be those
made by the Driver alone using the parts,
materials and tools authorised for the Record
Attempt and without any outside assistance.

ARTYKUŁ D12.9 Czynności poza punktami.
Dozwolone są jedynie czynności wykonywane
przez samego kierowcę przy użyciu części,
materiałów i narzędzi dopuszczonych do próby
bicia rekordu i bez pomocy z zewnątrz.

ARTICLE D12.10 Materials Allowed to be
Carried
in
the
Automobile.
All spare parts, auxiliary materials, tools and
ballast to be carried on the Automobile shall
be properly positioned and firmly secured in
accordance with Article 253 of Appendix J.

ARTICLE
D12.11
Weight.
The total weight of spare parts, auxiliary
materials, tools and ballast to be carried by
the Automobile shall not exceed 5% of the
homologated or declared weight of the
Automobile, plus 20 kg. The weight of the
replenishment material is free.

ARTYKUŁ D12.10 Materiały dopuszczone
do przewozu w samochodzie.
Wszystkie
części
zapasowe,
materiały
pomocnicze, narzędzia i balast, które mają być
przewożone w samochodzie, powinny być
właściwie umieszczone i solidnie zabezpieczone
zgodnie z art. 253 Załącznika J.
D12.10.1 Części zamienne.
W przypadku rekordów powyżej 10 mil i
rekordów czasowych, z wyjątkiem materiałów
uzupełniających, wszystkie części zapasowe i
pomocnicze powinny znajdować się w głównym
punkcie
ARTYKUŁ D12.11 Waga.
Całkowita waga części zamiennych, materiałów
pomocniczych, narzędzi i balastu przewożonych
w samochodzie nie może przekraczać 5%
homologowanej
lub zadeklarowanej
wagi
samochodu, plus 20 kg. Waga materiału
uzupełniającego jest dowolona.

ARTICLE D12.12 Multiple Automobiles
on
Course.
In the case of there being simultaneously
several Automobiles on the Course, they
must not interfere with each other.

ARTYKUŁ
D12.12
Większa
liczba
samochodów na torze.
W przypadku, gdy na torze znajduje się
jednocześnie kilka samochodów, nie mogą one
sobie nawzajem przeszkadzać.

D12.10.1
Spare
Parts.
For Records over 10 Miles and time Records,
except for replenishment materials, all spare
parts and auxiliary shall be at the main
station.

ARTICLE D13 TIMEKEEPING

ARTYKUŁ D13 POMIAR CZASU

ARTICLE
D13.1
Devices.
The devices used for recording times will be
of the type and accuracy specified in this
Article, with an official certificate of
verification issued less than 2 years before,
the validity of which has not expired on the
date of the Record Attempt.

ARTYKUŁ D13.1 Urządzenia.
Urządzenia stosowane do zapisu czasów będą
typu i dokładności określonych w niniejszym
artykule, z oficjalnym świadectwem weryfikacji
wydanym mniej niż 2 lata wcześniej, którego
ważność nie wygasła w dniu próby bicia
rekordu.

D13.1.1 Up to 100 Miles or 1 Hour.
For acceleration Records and for all other
Records up to and including 100 Miles or 1
hour, the devices must be of the automatic
type with an accuracy of 1/1,000th of a
second, the recording being produced
directly by the passage of the Automobile
without any human intervention.

D13.1.1 Do 100 mil lub 1 godziny.
W
przypadku
rekordów
przyspieszeń
i
wszystkich innych rekordów do 100 mil
włącznie lub 1 godziny, urządzenia muszą być
typu automatycznego z dokładnością do 1/1
000 na sekundę, przy czym zapis jest
wytwarzany
bezpośrednio przez
przejazd
samochodu bez żadnej interwencji człowieka.

D13.1.2 100 Miles or 1 Hour to 1,000 Miles
or 6 Hours.
For Records above 100 Miles or 1 hour and
up to 1,000 Miles or 6 hours, the devices
may be of the automatic, semi-automatic or

D13.1.2 100 mil lub 1 godzina do 1000 mil lub
6 godzin.
W przypadku rekordów powyżej 100 mil lub 1
godziny i do 1000 mil lub 6 godzin, urządzenia
mogą
być
typu
automatycznego,
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manual type (split-second or electronic
chronometer), graduated to 1/10th of a
second.

półautomatycznego lub ręcznego (chronometr
dwusekundowy lub elektroniczny), z podziałką
do 1/10 sekundy.

D13.1.3 Above 1,000 Miles or 6 Hours.
For Records above 1,000 Miles or 6 hours,
the devices may be of the automatic,
semiautomatic or manual type (split-second
or electronic chronometer), graduated to 1
second.

D13.1.3 Powyżej 1000 mil lub 6 godzin.
W przypadku rekordów powyżej 1000 mil lub 6
godzin,
urządzenia
mogą
być
typu
automatycznego,
półautomatycznego
lub
ręcznego (chronometr dwusekundowy lub
elektroniczny), z podziałką do 1 sekundy.

ARTICLE D13.2 Procedure

ARTYKUŁ D13.2 Procedura

D13.2.1 Registering Times.
Times must be registered at the actual
passage of the Automobile over the Start and
Finish Lines in the case of an open Course, or
over the single Start-Finish Line in the case
of a closed Course. In the latter case, times
will be recorded lap after lap.

D13.2.3 Turnaround Time.
For Records including travel in both
directions, with a break at the end of the first
Course, times will be recorded at the
passage over the Start Line and Finish Line
in both directions.

D13.2.1 Rejestr czasów.
Czasy
muszą
być
zarejestrowane
na
rzeczywistym przejściu samochodu nad linią
startu i mety w przypadku toru otwartego, lub
nad pojedynczą linią startu i mety w przypadku
toru zamkniętego. W tym ostatnim przypadku,
czasy
będą
rejestrowane
okrążenie
po
okrążeniu.
D13.2.2 Linia czasowa.
W przypadku użycia kilku urządzeń, czasy będą
rejestrowane na tej samej linii przez wszystkie
urządzenia.
D13.2.3 Czas zawracania.
W przypadku rekordów obejmujących podróż w
obu
kierunkach,
z
przerwą
na
końcu
pierwszego kursu, czasy będą rejestrowane na
przejściu nad linią startu i metą w obu
kierunkach.

D13.2.3.a For Records up to 10 Miles on an
open Course, a maximum time of 60 minutes
will be allowed to complete a run in the
opposite direction used to calculate the
average of the times for the Record distance.

D13.2.3.a W przypadku rekordu do 10 mil na
otwartym torze, maksymalny czas na
wykonanie przejazdu w przeciwnym kierunku,
używanym do obliczenia średniego czasu dla
rekordu odległości to 60 minut.

D13.2.3.b The 60-minute duration is
measured from the Start of the measured
distance on the first run to the end of the
measured distance on the return run.

D13.2.3.b 60-minutowy czas trwania jest
mierzony od początku mierzonego odcinka przy
pierwszym przejeździe do końca mierzonego
odcinka przy przejeździe powrotnym.

ARTICLE D13.3 Speed Calculation
D13.3.1 Average Speed.
For Records up to 10 Miles on an open
Course, other than acceleration Records, the
average speed used for the establishment of
the Record will be calculated on the average
of the times registered on consecutive runs
in opposite directions.

ARTYKUŁ D13.3 Obliczanie prędkości
D13.3.1 Średnia prędkość.
Dla rekordów do 10 mil na torze otwartym,
innych niż rekordy przyspieszenia, średnia
prędkość używana do ustanowienia Rekordu
będzie obliczana na podstawie średniej z
czasów zarejestrowanych na kolejnych biegach
w przeciwnych kierunkach.

D13.3.2 Time Accuracy.
Record time with an accuracy of 1/1,000th of
a second and calculate the mean time with
an accuracy of 1/1,000th of a second with no
rounding off.

D13.3.2 Dokładność czasowa.
Czas zapisywany jest z dokładnością do 1/1000
na sekundę i obliczany średni czas z
dokładnością do 1/1000 na sekundę bez
zaokrąglania.

D13.2.2 Timing Line.
Should several devices be used, times will be
registered on the same line by all devices.
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D13.3.3 Speed Accuracy.
Calculate and record speed with an accuracy
of 1/1,000th of mph or kph.

D13.3.3 Dokładność prędkościowa.
Prędkość jest obliczana i rejestrowana
dokładnością do 1/1,000 na mph lub kph.

D13.3.4 Conversion.
Convert speed thus calculated to kph or
mph, with no rounding off, using the
defined conversion factor.

D13.3.4 Konwersja.
Prędkość przeliczamy na kph lub mph, bez
zaokrąglania, przy użyciu zdefiniowanego
współczynnika konwersji.

D13.3.5 Precision.
If the timekeeping equipment has accuracy
greater than 1/1,000th of a second, its
precision shall be set to record times to the
1/1,000th of a second, with no rounding
off, to allow direct use of all readings.

D13.3.5 Precyzja.
Jeżeli sprzęt do pomiaru czasu posiada
dokładność większą niż 1/1 000 na sekundę,
jego dokładność powinna być ustawiona na
zapisywanie czasów do 1/1 000 na sekundę,
bez
zaokrąglania,
aby
umożliwić
bezpośrednie
wykorzystanie
wszystkich
odczytów.
D13.3.6 Obliczanie prędkości.
Prędkość należy obliczyć i zapisać na podstawie
rejestrowanego czasu, a jedynie wynik do
1/1 000 na mph lub kph musi być zachowany
bez zaokrąglenia.

D13.3.6 Speed Calculation.
The speed must be calculated and recorded
from the time thus recorded, and only the
result up to 1/1,000th of mph or kph shall be
retained with no rounding off.

z

D13.3.7 Distance Records.
For distance Records on a closed Course
(100 km and over), the Automobile must
cross the Finish Line at the end of the lap
during which the Record distance has been
covered.

D13.3.7 Rekordy odległości.
Dla Rekordów Odległości na zamkniętym torze
(100 km i więcej), samochód musi przekroczyć
linię mety na końcu okrążenia, podczas którego
została osiągnięta rekordowa odległość.

D13.3.7.a Once the average speed "V" of this
last lap has been calculated, the time
required to cover, at this speed "V", the
section of track necessary to reach the
distance of the Record will be added to the
times recorded to cover the previous laps.
D13.3.7.b If circumstances allow it, this
section may be measured and the actual
time taken to cover it will then be recorded
at the end of the section in question. It will
then be added to the times recorded for the
previous laps in order to allow the
computation of the average speed of the
Record.

D13.3.7.a Po obliczeniu średniej prędkości "V"
ostatniego okrążenia, czas potrzebny do
pokonania, przy tej prędkości "V", odcinka toru
niezbędnego
do
osiągnięcia
rekordowej
odległości
zostanie
dodany
do
czasów
zarejestrowanych w celu pokrycia poprzednich
okrążeń.
D13.3.7.b Jeżeli okoliczności na to pozwalają,
niniejszy podpunkt może zostać zmierzony, a
rzeczywisty czas potrzebny na jego pokrycie
zostanie zarejestrowany na końcu danego
podpunktu. Zostanie on następnie dodany do
czasów zarejestrowanych dla poprzednich
okrążeń, aby umożliwić obliczenie średniej
prędkości rekordu.

D13.3.8 Time Records.
For time Records (on a closed Course), the
Automobile must cross the Finish Line at the
end of the lap during which the time of the
Record to be recognised has elapsed.

D13.3.8 Rekordy czasowe.
Dla Rekordów Czasu (na zamkniętym torze),
samochód musi przekroczyć linię mety na
końcu okrążenia, podczas którego upłynął czas
Rekordu, który ma być rozpoznany.

D13.3.8.a The average speed "V" of this last
lap will then be calculated and the extra
distance necessary to reach, at a speed "V",
the duration of the Record will then be added
to the distance covered during the previous

D13.3.8.a Średnia prędkość "V" ostatniego
okrążenia zostanie
obliczona, a dodatkowy
dystans niezbędny do osiągnięcia, z prędkością
"V", czasu trwania rekordu zostanie dodany do
dystansu pokonanego podczas poprzednich
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laps.

okrążeń.

D13.3.8.b Whenever it can be proved that
the Automobile has stopped on the Course at
the time limit for the Record, and at the
Competitor’s express request, the distance
between the point of stopping and the Finish
Line (extra distance) may be measured and
added to the distance covered during the
previous laps.

D13.3.8.b Ilekroć można udowodnić, że
samochód zatrzymał się na torze w czasie
trwania Rekordu i na wyraźne życzenie
zawodnika,
odległość
pomiędzy
punktem
zatrzymania
a
Linią
mety
(odległość
dodatkowa) może być zmierzona i dodana do
odległości pokonanej podczas poprzednich
okrążeń.

D13.3.8.c In any case, the performance will
only be valid for homologation if the
Automobile has actually been running during
a period of time at least equal to 90% of the
Record duration, the average speed of the
Record then being calculated on the basis of
this duration.

D13.3.8.c W każdym przypadku, osiągnięcia
będą ważne dla homologacji tylko wtedy, gdy
samochód był rzeczywiście uruchomiony w
okresie czasu równym co najmniej 90% czasu
trwania rekordu, przy czym średnia prędkość
rekordu jest obliczana na podstawie tego
czasu.

ARTICLE
D13.4
Recorded
Times.
Whatever the reason may be, it is not
authorised to correct, round up or modify the
times actually recorded, or to use other
time-recording apparatus or other means of
computing speeds than those prescribed
above.

ARTYKUŁ D13.4 Rekordy czasu.
Bez względu na przyczynę, nie jest dozwolone
korygowanie, zaokrąglanie lub modyfikowanie
faktycznie
zarejestrowanych
czasów,
ani
stosowanie innych urządzeń rejestrujących
czas lub innych środków umożliwiających
osiągnięcie
prędkości
obliczeniowej
niż
określone powyżej.

ARTICLE
D13.5
Report.
At the end of the Record Attempt, the
Timekeepers will prepare and sign a report
and submit it to the Stewards together with
the original timesheets.

ARTYKUŁ D13.5 Raport.
Na zakończenie próby bicia rekordu, sędziowie
chronometrażu przygotują i podpiszą raport
oraz przedłożą go sędziom wraz z oryginalnymi
arkuszami czasu pracy.

ARTICLE D14 HOMOLOGATION

ARTYKUŁ D14 HOMOLOGACJA

ARTICLE
D14.1
Homologation

Conditions

of

ARTYKUŁ D14.1 Warunki homologacji

D14.1.1 ASN Authority.
Each ASN will adjudicate applications for
homologation of Records established on its
territory.

D14.1.1 Organ ASN.
Każdy ASN będzie rozpatrywał wnioski o
homologację Rekordów ustanowionych na jego
terytorium.

D14.1.2 FIA Authority.
The FIA will adjudicate applications for
homologation of World or Absolute World
Records submitted by the ASNs concerned.

D14.1.2 Organ FIA.
FIA będzie rozpatrywać wnioski o homologację
Światowych
lub
Bezwzględnych
Prób
Światowych złożonych przez odpowiednie ASN.

D14.1.3 Multiple Records.
The same Record may be homologated in all
types of Records addressed in this Appendix.

D14.1.3 Wielokrotne rekordy.
Ten sam rekord może być homologowany we
wszystkich typach rekordów wymienionych w
niniejszym dodatku.
D14.1.4 Homologacja rekordu
Rekord nie może być homologowany w
kategoriach, grupach i klasach samochodów
różnych od tych, do których należy samochód
używany do próby bicia rekordu. Rekord klasy

D14.1.4 Record Homologation.
A Record cannot be homologated in
categories,
groups
and
classes
of
Automobiles different from those to which
the Automobile used for the Record Attempt
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belongs. A National class Record may
nevertheless be homologated as an absolute
National Record, and a World Record may be
homologated as an Absolute World Record.

krajowej może być jednak homologowany jako
bezwzględny Rekord krajowy, a Rekord
światowy może być homologowany jako
bezwzględny Rekord światowy.

D14.1.5 Homologation Conditions.
In any case, the homologation of a Record is
subject to the following conditions, in
accordance with the Code.

D14.1.5 Warunki homologacji.
W każdym przypadku, homologacja Rekordu
podlega następującym warunkom, zgodnie z
Kodeksem.

D14.1.5.a The Record Attempt must have
been made in compliance with this Appendix.
D14.1.5.b The holder of the Record, whose
name will be mentioned on the certificate of
homologation, will be the Competitor listed
on the Organising Permit.

D14.1.5.a Próba bicia rekordu musi być
przeprowadzona
zgodnie
z
niniejszym
załącznikiem.
D14.1.5.b Posiadaczem Rekordu, którego
nazwisko będzie wymienione na certyfikacie
homologacji, będzie zawodnik wymieniony w
Zezwoleniu Organizacyjnym.

ARTICLE D14.2 Homologation Process

ARTYKUŁ D14.2 Proces homologacji

D14.2.1 ASN Review.
At the end of a Record Attempt or an annual
Event, the ASN will review the final report
and, if need be, after further inquiries, certify
that the Record Attempt was run in
compliance with the Code.
D14.2.1.a For National Records, the ASN
shall homologate the Records established in
accordance with its own regulations.

D14.2.1 Przegląd ASN.
Po zakończeniu próby bicia rekordu lub
corocznego wydarzenia ASN dokona przeglądu
raportu końcowego i, w razie potrzeby, po
dalszych zapytaniach, zaświadczy, że próba
bicia rekordu została przeprowadzona zgodnie
z Kodeksem.
D14.2.1.a W przypadku rejestrów krajowych,
ASN homologuje rejestry ustanowione zgodnie
z własnymi przepisami.

D14.2.2 Preliminary Report.
For World or Absolute World Records, the
ASN shall, within 3 business days, send to
the FIA a preliminary report stating whether
a Record has been broken or not. The final
report shall be sent to the FIA within 30
days.
D14.2.3 Final Report.
The final report must include at least the
following documents:

D14.2.2 Raport wstępny.
W
przypadku
Rekordów
Świata
lub
Bezwzględnych Rekordów Świata, ASN w ciągu
3 dni roboczych przesyła FIA wstępny raport
stwierdzający, czy Rekord został pobity, czy też
nie. Raport końcowy jest przesyłany do FIA w
ciągu 30 dni.
D14.2.3 Raport końcowy.
Raport końcowy musi zawierać co najmniej
następujące dokumenty:

D14.2.3.a The FIA World Land Speed Record
Attempt Checklist (Supplement C)

D14.2.3.a Lista kontrolna bicia rekordu
prędkości lądowej FIA
(dodatek C)
D14.2.3.b Oficjalny raport końcowy FIA
należycie
wypełniony,
podpisany
i
opieczętowany dla każdego rekordu.

D14.2.3.b The official FIA final report duly
filled in, signed and stamped for each
Record.
D14.2.3.c The final reports of the Steward,
Timekeeper, and Scrutineer.
D14.2.3.d The report on the selection and
running in of Automobiles (Category B only).

D14.2.3.c
Raport
końcowy
sędziego,
chronometrażysty
i
sędziego
badania
kontrolnego.
D14.2.3.d Raport z wyboru i eksploatacji
pojazdów samochodowych (tylko kategoria B).

D14.2.3.e The Licence of the Course.

D14.2.3.e Licencja toru.

D14.2.3.f

D14.2.3.f Certyfikat pomiaru toru.

The

Course

measurement
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certificate.
D14.2.3.g The certificate for the calibration
of the timekeeping devices.

D14.2.3.g Certyfikat kalibracji urządzeń do
pomiaru czasu.

D14.2.3.h The original time-keeping sheets
for each Record.

D14.2.3.h Oryginalne arkusze do pomiaru
czasu dla każdego rekordu.

D14.2.3.h.i A high-definition (300 dpi) photo
of the Automobile used during the Record
Attempt(s) to be printed on the certificate of
homologation.

D14.2.3.h.i Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości
(300 dpi) samochodu używanego podczas
próby (prób) bicia rekordu, które ma być
wydrukowane na certyfikacie homologacji.

D14.2.4 FIA Requirements.
The FIA may, at its discretion, vary these
requirements.

D14.2.4 Wymagania FIA.
FIA może, według własnego uznania, zmienić
te wymagania.

D14.2.5 Land Speed Records Commission
Review.
As soon as complete documentation of the
Record Attempt is received by the FIA, the
report will be reviewed by its Land Speed
Records Commission for determination that a
new Record has been established. Only then
will such a new Record be confirmed by its
publication in the Bulletin of the FIA.
of

D14.2.5 Ocena Komisji Rekordów Prędkości
Lądowej.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez FIA pełnej
dokumentacji
próby
bicia
rekordu,
sprawozdanie zostanie poddane przeglądowi
przez jej Komisję Rejestrów Prędkości Lądowej
w celu ustalenia, czy został ustanowiony nowy
rekord. Dopiero wówczas taki nowy rekord
zostanie
potwierdzony
poprzez
jego
opublikowanie w biuletynie FIA.
ARTYKUŁ D14.3 Certyfikat Homologacji

D14.3.1 Delivery.
After approval by the Land Speed Records
Commission, the FIA will then deliver to the
Competitor, through the applying ASN, and
with a copy to the ASN for registration
purposes, a certificate of homologation.

D14.3.1 Dostarczenie certyfikatu.
Po zatwierdzeniu przez Komisję Rejestrów
Prędkości
Lądowych
FIA
dostarczy
zawodnikowi, za pośrednictwem stosownego
ASN, oraz z kopią dla ASN do celów rejestracji,
certyfikat homologacji.

D14.3.2 Certificate.
The certificate for National, World, and
Absolute World Records shall include the
following information:

D14.3.2 Certyfikat.
Certyfikat dla Krajowych, Światowych i
Absolutnych
Rekordów
Świata
zawiera
następujące informacje:

D14.3.2.a Type of Record and, except for
Absolute National and Absolute World
Records, its Classification according to the
category, group, and class of the Automobile.

D14.3.2.a Rodzaj rekordu i ( z wyjątkiem
bezwzględnych krajowych i bezwzględnych
światowych rekordów) jego klasyfikacja według
kategorii, grupy i klasy samochodu.

D14.3.2.b Date and venue of the Record
Attempt.

D14.3.2.b Data i miejsce próby bicia rekordu .

D14.3.2.c Name and surname
Competitor and of the Driver(s).

D14.3.2.c Imię
kierowcy(-ów).

ARTICLE
D14.3
Homologation

Certificate

of

the

i

nazwisko

zawodnika

i

D14.3.2.d Make and type of the declared
Automobile and engine.

D14.3.2.d Marka i typ zgłoszonego samochodu
i silnika.

D14.3.2.e List of the Records established or
broken, with indication of the distance or

D14.3.2.e Wykaz ustanowionych lub pobitych
rekordów, ze wskazaniem odległości lub czasu
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duration, time and average speed.

trwania, czasu i średniej prędkości.

ARTICLE D15 FIA OFFICIAL RECORD
LISTING

ARTYKUŁ
D15
REKORDÓW FIA

ARTICLE
D15.1
Register.
National, World, or Absolute World Records
will be registered by types of recognised
Records

ARTYKUŁ D15.1 Rejestr.
Krajowe, światowe lub bezwzględne rekordy
świata będą rejestrowane według typów
uznanych rekordów.

ARTICLE
D15.2
Division.
Excepting Absolute National and Absolute
World Records, each type shall be divided
into categories and groups of Automobiles,
each group being subdivided into classes.

ARTYKUŁ D15.2 Podział .
Z wyjątkiem bezwzględnych krajowych i
bezwzględnych światowych rekordów, każdy
typ powinien być podzielony na kategorie i
grupy samochodów, przy czym każda grupa
podzielona jest na klasy.

ARTICLE
D15.3
Order
of
Listing.
Finally, each Record will be entered on the
list in increasing order of distance and
duration.

ARTYKUŁ D15.3 Kolejność notowań.
Wreszcie, każdy rekord zostanie wprowadzony
na listę w rosnącej kolejności według odległości
i czasu trwania.

ARTICLE
RECORDS

ARTYKUŁ D16 PUBLIKACJA REKORDÓW

D16

PUBLICATION

OF

OFICJALNY

WYKAZ

ARTICLE D16.1 Publication Restriction.
Whilst
awaiting
homologation,
the
Competitor may not publish, or have
published, distribute or have distributed the
results of an attempt at a National, World or
Absolute World Record except with the
authorisation of the ASN of the country
where the attempt was run, and subject to
the following conditions:

ARTYKUŁ D16.1 Ograniczenie publikacji.
W
czasie
oczekiwania
na
homologację,
Zawodnik
nie
może
publikować,
lub
opublikować,
rozpowszechnić
lub
rozpowszechniać
wyników
próby
pobicia
Narodowego, Światowego lub Absolutnego
Rekordu Świata, chyba że za zgodą ASN kraju,
w którym próba została przeprowadzona, oraz
z zastrzeżeniem następujących warunków:

ARTICLE D16.2 Publication Caveat.
The results may not be published or
circulated without the statement "Subject to
FIA (or ASN) homologation" in clearly visible
letters.

ARTICLE
D16.3
Publication.
Once a Record is homologated, all publication
and circulation must clearly include the
statement "FIA approved" and/or the
appropriate FIA World Record Logo.

ARTYKUŁ D16.2 Zastrzeżenia dotyczące
publikacji.
Wyniki nie mogą być publikowane lub
rozpowszechniane
bez
oświadczenia
"Z
zastrzeżeniem homologacji FIA (lub ASN)",
napisanego wyraźnie widocznymi literami.
D16.2.1 Kara.
Oprócz wszelkich kar, które ASN może nałożyć
w odniesieniu do rekordów krajowych i które
FIA może nałożyć w odniesieniu do rekordów
światowych
i
bezwzględnych
światowych
rekordów, niezastosowanie się do tego wymogu
pociągnie
za
sobą
odrzucenie
wydania
homologacji.
ARTYKUŁ D16.3 Publikacja.
Po zatwierdzeniu rekordu, cała publikacja i
rozpowszechnianie musi wyraźnie zawierać
oświadczenie "zatwierdzony przez FIA" i/lub
odpowiednie logo rekordu światowego FIA.

ARTICLE
D16.4
Copyright.
The official List of FIA Land Speed Records
and the FIA World Record Logo are the

ARTYKUŁ D16.4 Prawa autorskie.
Oficjalna Lista Rekordów Prędkości Lądowej FIA
oraz Logo Rekordu Światowego FIA są prawami

D16.2.1 Penalty.
Non-compliance with this requirement will
entail the refusal of the homologation, in
addition to any penalties which the ASN may
inflict for National Records and which the FIA
may inflict for World and Absolute World
Records.
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copyright of the FIA.

autorskimi FIA.

ARTICLE D17 SPECIFIC REGULATIONS
FOR DRAG RACING RECORD ATTEMPTS
of

ARTYKUŁ D17 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE PRÓB BICIA REKORDU DRAG
RACING
ARTYKUŁ D17.1 Kategorie samochodów

D17.1.1 Categories: Top Methanol Dragster,
Pro Stock, Funny Car, Top Methanol Funny
Car, Top Fuel Dragster.

D17.1.1 Kategorie: Top Methanol Dragster, Pro
Stock, Funny Car, Top Methanol Funny Car, Top
Fuel Dragster.

ARTICLE D17.2 Times and Distances
Recognised

ARTYKUŁ
odległości

D17.2.1 National Records.
For National Records, the ASNs concerned
will fix the distances, as well as any other
regulations
which
they
shall
deem
appropriate.

D17.2.1 Rekordy krajowe.
W
przypadku
krajowych
rekordów
zainteresowane ASN ustali odległości, jak
również wszelkie inne przepisy, które uznają za
stosowne.

D17.2.2 World Records.
For World or Absolute World Records, the
recognised
distances
are
as
follows:
Acceleration Records, standing Start: 1/8
Mile (201.17 m), 1/4 Mile (402.34 m).
D17.2.3 Speeds.
Speed Records will be to the hundredth of a
Mile per hour.

D17.2.2 Rekordy Świata.
Dla Światowych lub Absolutnych Światowych
Rekordów,
rozpoznane
są
następujące
odległości:
Rekordy
przyspieszenia,
start
stojący: 1/8 mila (201,17 m), 1/4 mila (402,34
m).
D17.2.3 Prędkość.
Rekordy prędkości będą do setnej mili na
godzinę.

ARTICLE D17.3 Record Attempts

ARTYKUŁ D17.3 Próby bicia rekordu

D17.3.1 General.
In addition to Article 2.7.4 of the Code, the
conduct,
homologation,
recording
and
publication of all record attempts will be
done in accordance with Articles D6 through
D9, D11 and D13, with the following explicit
exceptions.

D17.3.1 Ogólne.
W uzupełnieniu do art. 2.7.4 Kodeksu,
prowadzenie,
homologacja,
rejestracja
i
publikacja wszystkich prób zapisu będzie
odbywać się zgodnie z art. D6 do D9, D11 i
D13, z następującymi wyraźnymi wyjątkami.

D17.3.2 Required Runs.
Two runs must be covered on the same
Course, during the time foreseen on the
permit, or during the same Competition. The
elapsed times of each run must be within 1%
of each other. In this case the quicker time of
the two runs will be taken into account if a
new Record is established.

D17.3.2 Wymagane biegi.
Dwa biegi muszą zostać wykonane na tym
samym torze, w czasie przewidzianym w
zezwoleniu, lub podczas tych samych zawodów.
Czas trwania każdego biegu musi się mieścić w
granicach 1% od siebie. W tym przypadku
szybszy czas z tych dwóch biegów będzie brany
pod uwagę, jeżeli zostanie ustanowiony nowy
Rekord.
D17.3.3 Upływające czasy.
W przypadku, gdy upływające czasy dwóch
biegów są gorsze od istniejącego rekordu, lecz
nie mieszczą się w granicach jednego procenta
od siebie, szybszy czas będzie zaakceptowany
jako kopia zapasowa dla wolniejszego czasu,
który będzie stanowił nowy Rekord.
D17.3.4 Ex aequo.

ARTICLE
D17.1
Automobiles

Categories

D17.3.3 Elapsed Times.
In the event that the elapsed times of the
two runs are inferior to the existing Record
but are not within one percent of each other,
the quicker time will be acceptable as the
backup for the slower time, which will stand
as the new Record.
D17.3.4 Ties.

D17.2
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If two Competitors tie for the elapsed time
Record to the hundredth of a second at the
same Event, the tie breaker will be the
fastest Mile-per-hour reading for the run that
established the Record.

Jeżeli dwóch zawodników uzyska te same czasu
po upływie czasu rekordu do setnej sekundy w
tych samych zawodach, to rozstrzygający czas
będzie najszybszym odczytem mil na godzinę
w biegu, w którym ustanowił rekord.

D17.3.4.a In the Event of a further tie, the
Competitor accomplishing the Record run
earlier in the Event will be awarded the
Record.

D17.3.4.a W przypadku kolejnego remisu,
zawodnik, który osiągnie rekordowy bieg
wcześniej
w
zawodach,
otrzyma
rekord(zostanie nagrodzony rekordem).

D17.3.4.b If the Record is tied at a later
race, the Record will stay with the
Competitor who established it first.

D17.3.4.b Jeżeli Rekord zostanie zremisowany
w późniejszym wyścigu, pozostanie on u
zawodnika, który ustanowił go jako pierwszy.

D17.3.4.c Similarly, if two Competitors tie for
the speed mark, the tie breaker will be the
quickest elapsed time on the run that
established the new Record.
D17.3.4.d Records may be set until the
Competitor is eliminated from further
Competition.

D17.3.4.c Podobnie, jeśli dwóch zawodników
zremisuje
w
zakresie
prędkości,
rozstrzygającym będzie najszybszy czas, jaki
upłynął podczas przejazdu, który ustanowił
nowy rekord.
D17.3.4.d Rekordy mogą być ustanawiane do
czasu
eliminacji
zawodnika
z
dalszych
zawodów.

D17.3.4.e Previous runs are allowable as 1%
Record backup.

D17.3.4.e Poprzednie biegi są dozwolone jako
1% przejazdu rezerwowego.

D17.3.5 Automobile Change.
A Competitor cannot set Records with one
Automobile, then compete in eliminations
with another one.

D17.3.5 Zmiany samochodu.
Zawodnik nie może ustanowić rekordów
jednym samochodem, a następnie konkurować
w eliminacjach innym.

D17.3.6 Record Holder.
Only the Competitor holding the Record at
the conclusion of the Event will be credited
with the Record. A Competitor setting and
then losing a Record at the same Event will
not receive credit for establishing a Record.
D17.3.7 Class Entry.
Competitors may not enter one class and
claim a Record in another.

D17.3.6 Rekordzista
Rekord zostanie przyznany tylko Zawodnikowi
posiadającemu
Rekord
na
zakończenie
Zawodów. Ustanowienie przez zawodnika, a
następnie utrata Rekordu w tym samym
wydarzeniu
nie
będzie
zaliczane
do
ustanowienia Rekordu.
D17.3.7 Zgłoszenie do klasy.
Zawodnicy nie mogą startować w jednej klasie i
ubiegać się o rekord w innej.

D17.3.8 Timekeeping.
Timekeeping will be in accordance with
Article D13. However, the conditions laid
down for Drag Racing must be satisfied (see
"Timing Equipment" under Section 9 of the
FIA Drag Racing: Technical Regulations and
Race Procedures).

D17.3.8 Pomiar czasu.
Pomiar czasu będzie zgodny z art. D13.
Jednakże warunki ustanowione dla "Drag
Racing"
muszą
być
spełnione
(patrz
"Urządzenia do pomiaru czasu" w sekcji 9 FIA
Drag Racing: Przepisy techniczne i procedury
wyścigowe).

ARTICLE D18 CLASSIFICATION

ARTYKUŁ D18 KLASYFIKACJA

ARTICLE
D18.1
AUTOMOBILES.

CATEGORY

A:

ARTYKUŁ
D18.1
SAMOCHODY.
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GRUPY
typ
zewnętrznego
źródła
zasilania

paliwa
zawierają
ce węgiel

Wodoro
we

silnik pracujący
z turbosprężarką

I

XV

silnik pracujący
bez
turbosprężarki

II

XVI

silnik
wysokoprężny z
turbosprężarką

III

silnik
wysokoprężny
bez
turbosprężarki

IV

silnik obrotowy z
turbosprężarką

V

XV

silnik obrotowy
bez
turbosprężarki

VI

XVI

Elektryc
zne

Słoneczne

Typ silnika

Silnik
elektryczny
silnik
turbinowy
silnik parowy
silnik
hybrydowy

XVII

XIV

VIII

VII

IX
X
XI (Każda kombinacja)

KLASY
Pojemność cylindra (cc)

Ponad
1

Do i włącznie
250

2

250

350

3

350

500

4

500

750

5

750

1100

6

1100

1500

7

1500

2000

8

2000

3000

9

3000

4000

10

4000

6000

11

6000

7000

12

7000

8000

13

8000
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Masa bez ładunku (kg)
Ponad

Do i włącznie
500

1

ARTICLE D18.2 CATEGORY B: SERIES
PRODUCTION AUTOMOBILES.

2

500

1000

3

1000

1500

4

1500

2000

5

2000

2500

6

2500

3000

7

3000

3500

8

3500

4000

9

4000

4500

10

4500

5000

11

5000

ARTYKUŁ
D18.2
KATEGORIA
B:
SAMOCHODY PRODUKOWANE SERYJNIE.

GRUPY
typ
zewnętrznego
źródła
zasilania

paliwa
zawierają
ce węgiel

Wodoro
we

silnik pracujący
z turbosprężarką

I

XV

silnik pracujący
bez
turbosprężarki

II

XVI

silnik
wysokoprężny z
turbosprężarką

III

silnik
wysokoprężny
bez
turbosprężarki

IV

silnik obrotowy z
turbosprężarką

V

XV

silnik obrotowy
bez
turbosprężarki

VI

XVI

Silnik
elektryczny
silnik
turbinowy
silnik parowy
silnik
hybrydowy

XVII

Elektryc
zne

Słoneczne

VIII

VII

Typ silnika
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KLASY
Pojemność cylindra (cc)

Ponad
1

Do i włącznie
500

2

500

600

3

600

700

4

700

850

5

850

1000

6

1000

1150

7

1150

1400

8

1400

1600

9

1600

2000

10

2000

2500

11

2500

3000

12

3000

3500

13

3500

4000

14

4000

4500

15

4500

5000

16

5000

5500

17

5500

6000

18

6000

Masa bez ładunku (kg)
Ponad
1

ARTICLE D18.3 CATEGORY C: SPECIAL
AUTOMOBILES.
Special Automobiles. These Automobiles may

Do i włącznie
500

2

500

1000

3

1000

1500

4

1500

2000

5

2000

2500

6

2500

3000

7

3000

3500

8

3500

4000

9

4000

4500

10

4500

5000

11

5000

ARTYKUŁ
D18.3
KATEGORIA
C:
SAMOCHODY SPECJALNE.
Samochody specjalne. Te samochody mogą być
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be sub-divided according to the type of
engine used (jet, rocket, etc.).

podzielone według typu używanego
(odrzutowy, rakietowy itp.).

ARTICLE D18.4 CATEGORY D: DRAG
RACING
AUTOMOBILES.
Drag Racing Automobiles. Automobiles which
comply with the FIA regulations for Drag
Racing Automobiles.

ARTYKUŁ
D18.4
KATEGORIA
D:
SAMOCHODY TYPU DRAG.
Samochody typu drag. Samochody spełniające
wymogi
przepisów
FIA
dotyczących
samochodów wyścigowych typu Drag Racing.

SUPPLEMENT

silnika

A DODATEK A

DRIVER
AND
COCKPIT
SAFETY
EQUIPMENT RECOMMENDATIONS

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY I KOKPITU

ARTICLE
DA1.
DRIVER
SAFETY
EQUIPMENT RECOMMENDATIONS
ARTICLE DA1.1 Driver safety equipment,
minimum requirements for categories A,
B, and C

ARTYKUŁ DA1. ZALECENIA DOTYCZĄCE
WYPOSAŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA
KIEROWCY
ARTYKUŁ
DA1.1
Wyposażenie
bezpieczeństwa
kierowcy,
minimalne
wymagania dla kategorii A, B i C

DA 1.1.1 The use of safety equipment
labeled “required” is compulsory as from
01.01.2016, but the level of standard is
recommended. The use of equipment of
higher protection levels is encouraged.
Required equipment is specified in Tables 1
and 2.

DA
1.1.1
Stosowanie
urządzeń
zabezpieczających
oznaczonych
jako
"wymagane" jest obowiązkowe od 01.01.2016,
ale zalecany jest poziom standardu. Zaleca się
stosowanie urządzeń o wyższym poziomie
ochrony.
Wymagane
wyposażenie
jest
określone w tabelach 1 i 2.

DA 1.1.2 “SCTA” refers to the current
rulebook for the Southern California Timing
Association.

DA 1.1.2 „SCTA” odnosi się do aktualnego
zbioru przepisów Southern California Timing
Association.

DA 1.1.3 Driver’s clothing (REQUIRED)

DA 1.1.3 Odzież kierowcy (WYMAGANa)

DA 1.1.3.a The driver shall wear a racing
suit, gloves, boots, fire-proof underwear
(top, pants, and socks) and a balaclava. All
items shall be in clean and serviceable
condition.

DA 1.1.3.a Kierowca powinien mieć na sobie
strój wyścigowy, rękawice, buty, bieliznę
ognioodporną (top, spodnie i skarpety) oraz
balaklawę. Wszystkie przedmioty muszą być w
stanie czystym i zdatnym do użytku.

DA 1.1.3.b It is recommended that the items DA 1.1.3.b Zaleca się, aby elementy te były
are certified in accordance with the following certyfikowane
zgodnie
z
następującymi
standards:
normami:
<250 kph
≥250 kph
<250 kph
≥250 kph
Suit
FIA standard FIA standard
Kombinezon
FIA standard FIA standard
8856-2000
8856-2000
8856-2000
8856-2000
or
8856- or
8856or
8856- or
88562018
2018
2018
2018
or
SFI or
SFI
or
SFI or
SFI
3.2A/5
3.2A/15
3.2A/5
3.2A/15
Boots
FIA standard FIA standard
Buty
FIA standard FIA standard
8856-2000
8856-2000
8856-2000
8856-2000
or
8856- or
8856or
8856- or
88562018
2018
2018
2018
or SFI 3.3/5
or SFI 3.3/5
or SFI 3.3/5
or SFI 3.3/5
(SFI 3.3/15
(SFI 3.3/15
recommende
rekomendow
d)
ane)
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Gloves

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3/5

Balaclava

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3
FIA standard
8856-2000
or
88562018

Underwear
(top, pants,
and socks)

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3/5
(SFI 3.3/15
recommende
d)
FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3
FIA standard
8856-2000
or
88562018

Rękawice

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3/5

Balaklawa

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3
FIA standard
8856-2000
or
88562018

Bielizna (top,
spodnie
i
skarpety)

FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3/5
(SFI 3.3/15
rekomendow
ane)
FIA standard
8856-2000
or
88562018
or SFI 3.3
FIA standard
8856-2000
or
88562018

Note: When using FIA-approved clothing,
Chapter III – Drivers’ Equipment, Article 2 of
Appendix L of the FIA International Sporting
Code
shall
be
respected.

Uwaga: W przypadku stosowania odzieży
zatwierdzonej przez FIA należy przestrzegać
rozdziału III - Sprzęt dla kierowców, artykułu 2
załącznika L do Międzynarodowego kodeksu
sportowego FIA.

DA 1.1.4 Frontal head restraint (FHR)
(REQUIRED)

DA 1.1.4 System podtrzymujący
(FHR) (WYMAGANY)

DA 1.1.4.a An FHR is required for all vehicles
at all velocities, with the exception of
Category B at velocities <250 kph. It is
strongly
recommended that the FHR follows Chapter
III – Drivers’ Equipment, Article 3 of
Appendix L of the FIA International Sporting
Code
or SFI 38.1.

DA 1.1.4.a FHR są wymagane dla wszystkich
pojazdów we wszystkich prędkościach, z
wyjątkiem kategorii B przy prędkościach <250
km/h. Zdecydowanie zaleca się, aby FHR były
zgodne z rozdziałem III - Wyposażenie dla
kierowców, artykułu 3 załącznika L do
Międzynarodowego kodeksu sportowego FIA
lub SFI 38.1.

głowę

DA 1.1.5 Helmet (REQUIRED)

Uwaga: Korzystanie z FHR powoduje, że
wymagana jest klatka bezpieczeństwa, co
najmniej 5-punktowy pas bezpieczeństwa i
fotel wyścigowy (patrz zasady bezpieczeństwa
w kokpicie).
DA 1.1.5 Kask (WYMAGANY)

DA 1.1.5.a The driver shall wear a full-face
helmet with face shield. Helmets shall be
undamaged and in serviceable condition.
Eyeglasses worn under the helmet shall be
shatterproof.

DA 1.1.5.a Kierowca powinien nosić kask
pełnotwarzowy z osłoną twarzy. Kaski powinny
być nieuszkodzone i w stanie gotowości do
pracy. Okulary noszone pod kaskiem powinny
być nietłukące się.

DA 1.1.5.b It is strongly recommended that
the helmet follows FIA standards 8858-2002,
8858-2010, 8859-2015, 8860-2004, 88602010, 8860-2018, or Snell SA2010 or
SA2015.

DA 1.1.5.b Zdecydowanie zaleca się, aby kask
był zgodny z normami FIA 8858-2002, 88582010, 8859-2015, 8860-2004, 8860- 2010,
8860-2018, lub Snell SA2010 lub SA2015.

DA 1.1.5.c Helmets approved in accordance
with FIA standards 8860-2004, 8860-2010 or

DA 1.1.5.c Kaski zatwierdzone zgodnie z
normami FIA 8860-2004, 8860-2010 lub

Note: The use of the FHR makes a rollcage,
minimum 5-point seat belt and racing seat a
requirement (see cockpit safety rules).
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8860-2018 are recommended for velocities
≥250 kph.

8860-2018 są zalecane dla prędkości ≥250
km/h.

DA 1.1.5.d Helmets approved in accordance
with FIA standards 8860-2004, 8860-2010 or
8860-2018 are strongly recommended for
velocities ≥800 kph.

DA 1.1.5.d Kaski zatwierdzone zgodnie z
normami FIA 8860-2004, 8860-2010 lub 88602018 są zdecydowanie zalecane dla prędkości
≥800 kph.

Note: When using FIA-approved helmet
Chapter III – Drivers’ Equipment, Article 1 of
Appendix L of the FIA International Sporting
Code shall be respected.

Uwaga:
W
przypadku
używania
zatwierdzonego przez FIA rozdział
Wyposażenie
dla
kierowców,
przestrzegać artykułu 1 załącznika
Międzynarodowego kodeksu sportowego

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
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Kombinezon

Prędkość
maksymalna

≥ 250 kph

< 250 kph

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA 88562000 lub 88562018 lub SFI
3.2A/5 z pełną
bielizną
ognioodporną dla
<250 km/h, oraz
normy FIA 88562000 lub 8856
2018 z pełną
bielizną
ognioodporną lub
SFI 3.2A/15 dla
≥250 km/h.

Buty
Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856-2000 lub
8856-2018 lub
SFI 3,3/5 dla
prędkości
<250 km/h.
SFI 3.3/15
zalecany dla
≥250 km/h.

Rękawice
Zalecane jest
przestrzegani
e normy FIA
8856-2000
lub 88562018 lub SFI
3,3/5 dla
prędkości
<250 km/h.
SFI 3.3/15
zalecany dla
≥250 km/h.

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856- 2000
lub 88562018 lub SFI
3.3.

FHR wymagane
dla ≥250 km/h.
Zalecana dla
<250 kph.
Zalecane jest
przestrzeganie
przepisów
rozdziału III FIA Wyposażenie dla
kierowców,
artykułu 3
załącznika L lub
SFI 38.1.

Kask
Zalecane zgodnie
z FIA 8858-2002,
8858-2010, 88592015, 8860-2004,
8860-2010 lub
8860-2018, lub
Snell SA2010 lub
SA2015. Normy
FIA 8860- 2004,
8860-2010 lub
8860-2018
zalecane dla ≥250
kph i
zdecydowanie
zalecane dla ≥800
kph.

Wymagane

Wymagane

Zalecane

Legenda:
Własność pojazdu
lub miejsca
zdarzenia

FHR

Balaklawa

Wymagany
przedmiot

Zalecany
przedmiot

Zastosowanie FHR
sprawia, że klatka
bezpieczeństwa min.
Wymaga 5punktowego pasa
bezpieczeństwa i
fotela wyścigowego
Zobacz zasady
bezpieczeństwa w
kokpicie.

Uwaga: Ten schemat blokowy służy wyłącznie jako ogólna wskazówka; wszystkie szczegóły znajdują się w kompletnych zaleceniach.
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Kategoria A&C (samochody każdego typu)

Maksymalna
prędkość

Dowolna
prędkość

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCY (tabela 2)

Kombinezon:

Buty:

Rękawice:

Balaklawa:

FHR:

Kask:

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856- 2000
lub 88562018 lub SFI
3.2A/5 z pełną
bielizną
ognioodporną
dla <250
km/h, oraz
normy FIA
8856-2000 lub
8856-2018 z
pełną bielizną
ognioodporną
lub SFI
3.2A/15 dla ≥
250 km/h.

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856- 2000
lub 88562018 lub SFI
3,3/5 dla
prędkości
<250 km/h.
SFI 3,3/15
zalecane dla ≥
250 km/h.

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856- 2000 lub
8856- 2018
lub SFI 3,3/5
dla prędkości
<250 km/h.
SFI 3,3/15
zalecany dla ≥
250 km/h.

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8856- 2000 lub
8856- 2018
lub SFI 3.3.

Zalecane jest
przestrzeganie
przepisów
rozdziału III
FIA Wyposażenie
kierowców,
artykułu 3
załącznika L lub
SFI 38.1.

Zalecane jest
przestrzeganie
normy FIA
8858-2002,
8858-2010,
8859-2015,
8860-2004,
8860-2010 lub
8860-2018, lub
Snell SA2010
lub SA2015.
Standard FIA
8860- 2004,
8860-2010 lub
8860-2018
zalecany dla ≥
250 kph i
zdecydowanie
zalecany dla ≥
800 kph.

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Legenda:
Własność
pojazdu lub
miejsca
zdarzenia

Wymagany
przedmiot

Zalecany
przedmiot

Uwaga: Ten schemat blokowy służy wyłącznie jako ogólna wskazówka; wszystkie szczegóły znajdują się w kompletnych zaleceniach.

ARTICLE
DA2.
COCKPIT
RECOMMENDATIONS

SAFETY

ARTICLE DA2.1 Cockpit safety equipment,
minimum requirements for category B
(series production automobiles)
DA2.1.1 The use of safety equipment labeled
“required” is compulsory as from 01.01.2016,
but the level of standard is recommended. The
use of equipment of higher protection levels is
encouraged. Required equipment is specified
in Tables 4 and 5.
DA2.1.2 “SCTA” refers to the current rulebook
for the Southern California Timing Association.
Note: The use of the FHR device makes a
rollcage, minimum 5-point seat belt and racing
seat a requirement at any velocity. It is
strongly recommended that these components

ARTYKUŁ DA2. ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA W KOKPICIE
ARTYKUŁ
DA2.1
Wyposażenie
bezpieczeństwa w kokpicie, minimalne
wymagania dla kategorii B (samochody
produkcji seryjnej)
DA2.1.1
Stosowanie
urządzeń
zabezpieczających
oznaczonych
jako
"wymagane"
jest
obowiązkowe
od
01.01.2016, ale zalecany jest poziom
standardu. Zaleca się stosowanie urządzeń o
wyższym poziomie ochrony.
Wymagane
wyposażenie jest określone w tabelach 4 i 5.
DA2.1.2 "SCTA" odnosi się do aktualnego
zbioru zasad dla Southern California Timing
Association.
Uwaga:
Zastosowanie
urządzenia
FHR
powoduje,
że
przy
każdej
prędkości
wymagana
jest
klatka
bezpieczeństwa,
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follow the rules referenced in this section

DA2.1.3 Rollcage and rollcage padding
(REQUIRED ≥250 kph)
DA2.1.3.a A rollcage and rollcage padding is
required for ≥250 kph and optional for
<250kph. Recommended to follow FIA Article
253.8 of Appendix J or SCTA 3.D.1.
DA2.1.4 Seat belt (REQUIRED)
DA2.1.4.a All vehicles running at velocities
≥250 kph are required to have a minimum 5point seat belt. All belts shall be in good
condition.
DA2.1.4.b It is strongly recommended that the
seat belt follows FIA standard 8853-98 or
8853-2016, or SFI 16.1 or 16.5.
DA2.1.4.c SFI-certified seat belts shall have a
manufacturer’s tag with a legible date not
more than 2 years old on the label.
DA2.1.4.d It is recommended that the
installation follows FIA Article 253.6 of
Appendix J, independently if the harness is FIA
or SFI approved.
DA2.1.4.e All vehicles running at velocities
<250 kph can use the original 3-point harness
or the FIA or SFI approved harnesses.
NOTE: The use of FIA or SFI approved
harnesses makes the installation of a racing
seat compulsory. It is recommended that
the seat is an FIA-certified competition seat.

DA2.1.5 Racing seat (REQUIRED ≥250 kph
or if FIA or SFI certified seat belt is used)

DA 2.1.5.a A racing seat is required for
velocities ≥250 kph and recommended at
velocities <250 kph. It is recommended that
the seat follows FIA Article 253.16 of Appendix
J. The racing seat must have head and
shoulder support. FIA standard 8862-2009
seat is recommended for ≥250 kph.
NOTE: The use of FIA or SFI approved
harnesses makes compulsory the installation
of a racing seat.

minimum 5-punktowy pas bezpieczeństwa i
fotel wyścigowy. Zdecydowanie zaleca się,
aby elementy te były zgodne z zasadami, o
których mowa w niniejszej sekcji
DA2.1.3
Klatka
bezpieczeństwa
i
wypełnienie klatki (WYMAGANE ≥250
km / h)
DA2.1.3.a
Klatka
bezpieczeństwa
i
wypełnienie
klatki
bezpieczeństwa
są
wymagane dla ≥250 km / h i opcjonalne dla
<250 km / h. Zaleca się przestrzeganie
Artykułu 253.8 Załącznika J lub SCTA 3.D.1.
DA2.1.4
Pasy
bezpieczeństwa
(WYMAGANE)
DA2.1.4.a Wszystkie pojazdy poruszające się
z prędkością ≥250 km/h muszą posiadać co
najmniej 5-punktowy pas bezpieczeństwa.
Wszystkie pasy bezpieczeństwa muszą być w
dobrym stanie.
DA2.1.4.b Zdecydowanie zaleca się, aby pasy
bezpieczeństwa były zgodne z normą FIA
8853-98 lub 8853-2016, lub SFI 16.1 lub
16.5.
DA2.1.4.c Pasy bezpieczeństwa z certyfikatem
SFI muszą mieć oznaczenie producenta z
czytelną datą nie starszą niż 2 lata na
etykiecie.
DA2.1.4.d Zaleca się, by instalacja była
zgodna z art. 253.6 załącznika J FIA,
niezależnie od tego, czy pasy są zatwierdzone
przez FIA czy SFI.
DA2.1.4.e Wszystkie pojazdy poruszające się
z prędkością <250 km/h mogą używać
oryginalnych 3-punktowych pasów lub pasów
zatwierdzonych przez FIA lub SFI.
UWAGA: Użycie pasów zatwierdzonych przez
FIA lub SFI powoduje, że montaż fotela
wyścigowego jest obowiązkowy. Zaleca się, by
fotel był fotelem wyścigowym z certyfikatem
FIA.
DA2.1.5 Fotel wyścigowy (WYMAGANE ≥
250 km/h lub jeśli stosowany jest pas
bezpieczeństwa certyfikowany przez FIA
lub SFI)
DA 2.1.5.a Dla prędkości ≥250 km/h
wymagany jest fotel wyścigowy, zalecany
przy prędkościach <250 km/h. Zaleca się,
aby fotel był zgodny z artykułem 253.16
załącznika J FIA. Fotel wyścigowy musi mieć
oparcie na głowie i ramionach. Dla prędkości
≥250 km/h zalecany jest fotel zgodny z
normą FIA 8862-2009.
UWAGA: Użycie pasów zatwierdzonych przez
FIA lub SFI powoduje, że montaż fotela
wyścigowego jest obowiązkowy.
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DA2.1.6 Fuel tank
DA2.1.6.a The vehicle shall have the original
fuel tank, an FIA-approved safety fuel tank
following FIA Article 253.14 of Appendix J, or
a SFI-approved safety fuel tank. Fuel tank
following FIA Article 253.14 of Appendix J or
an
SFI-approved
safety
fuel
tank
is
recommended for ≥250 kph

DA2.1.6.b When an OEM fuel tank is replaced
by an FIA- or SFI-approved safety fuel tank,
which capacity must be ≤ the OEM fuel tank
capacity; the complete weight of the safety
fuel tank must be ≥ the OEM fuel tank; the
safety fuel tank installation must be similar to
the OEM installation and must not be lower in
the chassis; the refuelling neck must be ≤ the
refuelling neck in the OEM fuel tank; and the
safety fuel tank cannot be used to gain a
performance advantage.

DA2.1.7
Fire
extinguisher
system
(REQUIRED ≥250 kph)
DA2.1.7.a A plumbed-in fire extinguisher
system is required for speeds ≥250 kph. The
following specifications are recommended:
DA2.1.7.b The systems shall be designed to
protect the driver and the engine area.
DA2.1.7.c The system can be automatic and
driver activated, or driver activated only.
DA2.1.7.d The system shall have a minimum
of 3 kg (6.6 lb.) of fire extinguisher agent and
follow FIA Article 253.7.2 of Appendix J or SFI
17.1.
DA2.1.7.e Each agent cylinder shall have a
current inspection/filling certification tag no
more than 24 months old.
DA2.1.7.f The tags shall be visible to the
scrutineer without removing the cylinder.
DA2.1.7.g The plumbed-in fire extinguisher
system is required for <250 kph if the total
track length including the shut-down area
is ≥5 km.
DA2.1.7.h Vehicles running at velocities <250
kph on tracks <5 km are required to have a
hand-held extinguisher system. It is
recommended to be in accordance with FIA
Article 253.7.3 of Appendix J. The plumbed-in
fire extinguisher system is
recommended; however, if installed, the hand-

DA2.1.6 Zbiornik paliwa
DA2.1.6.a Pojazd musi posiadać oryginalny
zbiornik paliwa, bezpieczny zbiornik paliwa
homologowany przez FIA zgodnie z artykułem
253.14 załącznika J FIA lub bezpieczny
zbiornik paliwa homologowany przez SFI.
Zbiornik paliwa zgodny z artykułem 253.14
załącznika J FIA lub homologowany przez SFI
bezpieczny zbiornik paliwa jest zalecany dla
prędkości ≥250 km/h
DA2.1.6.b W przypadku zastąpienia zbiornika
paliwa OEM bezpiecznym zbiornikiem paliwa
homologowanym przez FIA lub SFI, którego
pojemność musi wynosić ≤ pojemność
zbiornika paliwa OEM; całkowita masa
bezpiecznego zbiornika paliwa musi wynosić
≥
pojemność
zbiornika
paliwa
OEM;
bezpieczna instalacja zbiornika paliwa musi
być podobna do instalacji OEM i nie może być
umieszczona niżej w podwoziu; szyjka wlewu
paliwa musi być ≤ szyjki wlewu paliwa w
zbiorniku OEM; bezpieczny zbiornik paliwa nie
może służyć do zwiększania wydajności.
DA2.1.7 Instalacja gaśnicza (WYMAGANA
≥250 km/h)
DA2.1.7.a Przy prędkościach ≥250 km/h
wymagane jest
zainstalowanie systemu
gaśniczego.
Zalecane
są
następujące
specyfikacje:
DA2.1.7.b
Systemy
powinny
być
zaprojektowane w taki sposób, aby chronić
kierowcę i obszar silnika.
DA2.1.7.c System może być automatyczny i
aktywowany przez kierowcę, lub tylko przez
kierowcę.
DA2.1.7.d
System
powinien
posiadać
minimum 3 kg środka gaśniczego i być
zgodny z artykułem 253.7.2 załącznika J lub
SFI 17.1 FIA.
DA2.1.7.e Każdy cylinder z preparatem
powinien posiadać aktualny identyfikator
certyfikacji kontroli/napełniania nie starszy
niż 24 miesiące.
DA2.1.7.f Etykiety powinny być widoczne dla
sędziego BK bez konieczności wyjmowania
butli.
DA2.1.7.g Podłączona instalacja gaśnicza jest
wymagana dla <250 km / h, jeśli całkowita
długość toru łącznie z obszarem postoju
wynosi ≥5 km.
DA2.1.7.h
Pojazdy
poruszające
się
z
prędkością <250 km/h po torach <5 km
muszą posiadać ręczny system gaśniczy.
Zalecane jest zachowanie zgodności z
artykułem 253.7.3 załącznika J FIA. Zalecane
jest zainstalowanie systemu gaśniczego;
jednak w przypadku zainstalowania ręcznego
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held system will no longer be required.
DA2.1.7.i It is recommended that the
installation of a plumbed-in fire extinguisher
system follows FIA Article 253.7.2 of Appendix
J.
DA2.1.8 Window net, racing nets and arm
restraints (REQUIRED FOR ≥250 kph)
DA2.1.8.a Window nets and racing nets are
required at velocities ≥250 kph.
DA2.1.8.b It is recommended that window
nets follow FIA Article 253.11 of Appendix J or
SFI 27.1.
DA2.1.8.c It is recommended that racing nets
comply with FIA standard 8863-2013 or SFI
37.1, and that the installation is in accordance
with the FIA Racing Nets Installation
specifications.
DA2.1.8.d SFI 3.3 arm restraints are
recommended.
NOTE: Window nets and racing nets can only
be used if the car is fitted with a rollcage.
ARTICLE DA2.2 Cockpit safety equipment,
minimum requirements for categories A
and C
DA2.2.1 The use of safety equipment labeled
“required” is compulsory from 01.01.2016, but
the level of standard is recommended. Use of
equipment of higher protection levels is
encouraged.
DA2.2.2 “SCTA” refers to the current rulebook
for the Southern California Timing Association.
DA2.2.3 Rollcage and rollcage padding
(REQUIRED)
DA2.2.3.a Saloon cars shall have a rollcage
and rollcage padding. It is recommended that
the rollcage and rollcage padding follow FIA
Article 253.8 of Appendix J or SCTA 3.B-3.C.
DA2.2.3.b All other vehicles where FIA Article
253.8 of Appendix J is not applicable are
strongly recommended to follow SCTA 3.B3.C. Vehicles of monocoque design must have
equivalent safety.
DA2.2.4 Seat belt (REQUIRED)
DA2.2.4.a All vehicles are required to have a
minimum 5-point seat belt. All belts shall be in
good condition.

systemu gaśniczego nie będzie on już
potrzebny.
DA2.1.7.i
Zaleca
się,
aby
instalacja
wbudowanej instalacji gaśniczej była zgodna z
artykułem 253.7.2 Załącznika J.
DA2.1.8 Siatka okienna, siatki wyścigowe
i zabezpieczenie ramion (WYMAGANE
DLA ≥250 km / h)
DA2.1.8.a Siatki okienne i wyścigowe są
wymagane przy prędkościach ≥250 km/h.
DA2.1.8.b Zaleca się, aby siatki okienne były
zgodne z artykułem 253.11 załącznika J FIA
lub SFI 27.1.
DA2.1.8.c Zaleca się, aby siatki wyścigowe
były zgodne z normą FIA 8863-2013 lub SFI
37.1, oraz aby ich montaż był zgodny ze
specyfikacją instalacji siatek wyścigowych
FIA.
DA2.1.8.d Zalecane są zabezpieczenia ramion
SFI 3.3.
UWAGA: Siatki do okien i siatki wyścigowe
mogą być używane tylko wtedy, gdy
samochód
jest
wyposażony
w
klatkę
bezpieczeństwa.
ARTYKUŁ DA2.2 Sprzęt bezpieczeństwa
w kokpicie, minimalne wymagania dla
kategorii A i C
DA2.2.1
Stosowanie
urządzeń
zabezpieczających
oznaczonych
jako
"wymagane"
jest
obowiązkowe
od
01.01.2016, ale zalecany jest poziom
standardu. Zaleca się stosowanie urządzeń o
wyższym poziomie ochrony.
DA2.2.2 "SCTA" odnosi się do aktualnego
zbioru zasad dla Southern California Timing
Association.
DA2.2.3
Klatka
bezpieczeństwa
i
wypełnienie klatki (WYMAGANE)
DA2.2.3.a Samochody seryjne muszą mieć
klatkę bezpieczeństwa i wyściółkę klatki
bezpieczeństwa. Zaleca się, aby klatka
bezpieczeństwa
i
wypełnienie
klatki
bezpieczeństwa były zgodne z artykułem
253.8 Załącznika J lub SCTA 3.B-3.C FIA.
DA2.2.3.b Wszystkim pozostałym pojazdom,
do których nie ma zastosowania artykuł 253.8
załącznika J FIA, zdecydowanie zaleca się
przestrzeganie normy SCTA 3.B-3.C. Pojazdy
o
konstrukcji
jednoczęściowej
muszą
charakteryzować
się
równoważnym
bezpieczeństwem.
DA2.2.4
Pasy
bezpieczeństwa
(WYMAGANE)
DA2.2.4.a Wszystkie pojazdy muszą być
wyposażone w co najmniej 5-punktowy pas
bezpieczeństwa.
Wszystkie
pasy
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DA2.2.4.b It is strongly recommended that the
seat belt follows FIA standard 8853-98 or
8853-2016, or SFI 16.1 or 16.5.
DA2.2.4.c SFI-certified seat belts shall have a
manufacturer’s tag with a legible date not
more than 2 years old.
DA2.2.4.d It is recommended that the
installation follows FIA Article 253.6 of
Appendix J, independently if the harness is
FIA- or SFI-approved.
DA2.2.4.e Extremely reclined drivers shall use
7-point seat belts. It is recommended that the
installation follows SCTA 3.D.2.
DA 2.2.5 Racing seat (REQUIRED)
DA2.2.5.a A racing seat is required. It is
recommended that the seat follows FIA Article
253.16 of Appendix J. The seat must have
head and shoulder support. FIA standard
8862-2009 is recommended for velocities
≥250 kph.
DA2.2.5.b If the seat is an integral part of the
rollcage structure and a racing seat as
described above cannot be used, it is
recommended that the seat and rollcage
padding follow SCTA 3.D.1 and 3.B.2-3.C. It is
recommended that the headrest should be
manufactured in line with the following
criteria:
DA2.2.5.c Use three areas of padding for the
headrest (one on the back of the helmet and
two lateral areas). The foam to be used should
be ‘Confor’ CF45 (Blue) or ‘Confor’ CF45M
(Blue) – see FIA Technical List n°17;
DA2.2.5.d It is recommended to build these
areas following Article 17.6 of the 2015
Technical Regulations for LMP1 Prototype.
NOTE: The headrest shall be built only if the
car does not use an FIA-approved seat with
head support.
DA2.2.6 Fuel tank (REQUIRED)
DA2.2.6.a Saloon cars shall have the original
fuel tank, or an FIA-approved safety fuel tank
following FIA Article 253.14 of Appendix J, or
a SFI-approved fuel tank. It is strongly
recommended that vehicles manufactured as
from 2016 and running ≥250 kph use an FIAapproved safety fuel tank following FIA Article
253.14 of Appendix J or an SFI-approved
safety fuel tank.

bezpieczeństwa muszą być w dobrym stanie.
DA2.2.4.b Zdecydowanie zaleca się, aby pasy
bezpieczeństwa były zgodne z normą FIA
8853-98 lub 8853-2016, lub SFI 16.1 lub
16.5.
DA2.2.4.c Pasy bezpieczeństwa z certyfikatem
SFI powinny posiadać znak producenta z
czytelną datą nie starszą niż 2 lata.
DA2.2.4.d Zaleca się, by instalacja była
zgodna z artykułem 253.6 załącznika J FIA,
niezależnie od tego, czy pasy są zatwierdzone
przez FIA czy SFI.
DA2.2.4.e Kierowcy mocno pochyleni powinni
używać 7-punktowych pasów bezpieczeństwa.
Zaleca się, aby instalacja była zgodna ze
SCTA 3.D.2.
DA 2.2.5 Fotele wyścigowe (WYMAGANE)
DA2.2.5.a Wymagane są fotele wyścigowe.
Zaleca się, aby fotel był zgodny z artykułem
253.16 załącznika J do FIA. Fotel musi mieć
oparcie na głowe i ramiona. Dla prędkości ≥
250 km/h zaleca się stosowanie normy FIA
8862-2009.
DA2.2.5.b Jeśli siedzenie jest integralną
częścią konstrukcji klatki i nie można używać
fotela wyścigowego, jak opisano powyżej,
zaleca się, aby siedzenie i wypełnienie klatki
były zgodne z SCTA 3.D.1 i 3.B.2- 3.C. Zaleca
się, aby zagłówek był wykonany zgodnie z
następującymi kryteriami:
DA2.2.5.c Zastosuj trzy obszary wypełnienia
zagłówka (jeden z tyłu kasku i dwa boczne).
Należy zastosować piankę „Confor” CF45
(niebieska) lub „Confor” CF45M (niebieska) patrz lista techniczna FIA nr 17;
DA2.2.5.d
Zaleca
się
budowanie
tych
obszarów
zgodnie
z
Artykułem
17.6
Regulaminu Technicznego 2015 dla prototypu
LMP1.
UWAGA: Zagłówek powinien być zbudowany
tylko wtedy, gdy samochód nie jest
wyposażony w zatwierdzony przez FIA fotel z
zagłówkiem.
DA2.2.6 Zbiornik paliwa (WYMAGANY)
DA2.2.6.a Samochody seryjne muszą mieć
oryginalny zbiornik paliwa lub zatwierdzony
przez FIA bezpieczny zbiornik paliwa zgodnie
z Artykułem 253.14 Załącznika J FIA lub
zbiornik paliwa zatwierdzony przez SFI.
Zdecydowanie zaleca się, aby pojazdy
wyprodukowane po 2016 r. i poruszające się z
prędkością ≥ 250 km / h stosowały
bezpieczny zbiornik paliwa zatwierdzony przez
FIA zgodnie z Artykułem 253.14 Załącznika J
FIA
lub
bezpieczny
zbiornik
paliwa
zatwierdzony przez SFI.
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DA2.2.6.b For all other vehicles manufactured
as from 2016, it is strongly recommended to
use an FIA-approved safety fuel tank or an
SFI-approved safety fuel tank. For thrustpowered vehicles, other installations may be
used subject to FIA approval.

DA2.2.7
Fire
extinguisher
system
(REQUIRED)
DA2.2.7.a A plumbed-in fire extinguisher
system
is
required.
The
following
specifications are recommended:
DA2.2.7.b The systems shall be designed to
protect the driver and enclosed engine areas.
For non-enclosed engine areas, such as jet
engine bays, the safety plan must address
how to respond to a fire from the outside.

DA2.2.7.c The system can be automatic and
driver activated, or driver activated only.
DA2.2.7.d The system shall have a minimum
of 4.5 kg (10 lbs) of fire extinguisher agent
and follow FIA Article 253.7.2 of Appendix J or
SFI 17.1.
DA2.2.7.e Each agent cylinder shall have a
current inspection/filling certification tag no
more than 24 months old.
DA2.2.7.f The tags shall be visible to the
scrutineer without removing the cylinder.
DA2.2.7.g It is recommended that the
installation of a plumbed-in fire extinguisher
system follows FIA Article 253.7.2 of Appendix
J.
DA2.2.7.h In cases where it is not practical to
access extinguishers from the outside, an
external fire-fighting system will be provided
for in the safety plan.
DA2.2.8 Window net, racing nets and arm
restraints (REQUIRED)
DA2.2.8.a Saloon Cars
DA2.2.8.a.a Window nets and racing nets are
required.
DA2.2.8.a.b It is recommended that window
nets follow FIA Article 253.11 of Appendix J or
SFI 27.1.
DA2.2.8.a.c It is recommended that racing
nets comply with FIA standard 8863-2013 or
SFI 37.1, and that the installation is in
accordance with the FIA racing nets
Installation specifications.
DA2.2.8.a.d SFI 3.3 Arm restraints are

DA2.2.6.b Dla wszystkich innych pojazdów
produkowanych od 2016 r. zdecydowanie
zaleca się stosowanie bezpiecznego zbiornika
paliwa
zatwierdzonego
przez
FIA
lub
bezpiecznego
zbiornika
paliwa
zatwierdzonego przez SFI. W przypadku
pojazdów o napędzie silnikowym mogą być
stosowane inne urządzenia
podlegające
homologacji FIA.
DA2.2.7 System gaśniczy (WYMAGANY)
DA2.2.7.a Wymagane jest zainstalowanie
systemu gaśniczego. Zalecane są następujące
specyfikacje:
DA2.2.7.b
Systemy
powinny
być
zaprojektowane w taki sposób, aby chronić
kierowcę oraz zamknięte obszary silnika. W
przypadku
obszarów
z
silnikami
niezamkniętymi, takich jak zatoki silników
odrzutowych, plan bezpieczeństwa musi
określać sposób reagowania na pożar z
zewnątrz.
DA2.2.7.c System może być automatyczny i
aktywowany przez kierowcę, lub tylko przez
kierowcę.
DA2.2.7.d System powinien posiadać co
najmniej 4,5 kg (10 funtów) środka
gaśniczego i być zgodny z artykułem 253.7.2
załącznika J lub SFI FIA 17.1.
DA2.2.7.e Każda butla zawierająca czynnik
powinna
posiadać
aktualny
certyfikat
kontroli/napełniania nie starszy niż 24
miesiące.
DA2.2.7.f Etykiety powinny być widoczne dla
sędziego BK bez konieczności wyjmowania
butli.
DA2.2.7.g Zaleca się, aby instalacja pionowej
instalacji gaśniczej była zgodna z artykułem
253.7.2 załącznika J FIA.
DA2.2.7.h W przypadkach, gdy dostęp do
gaśnic z zewnątrz jest niepraktyczny, w planie
bezpieczeństwa przewiduje się zewnętrzny
system gaśniczy.
DA2.2.8 Siatka okienna, siatki wyścigowe
i zabezpieczenie ramion (WYMAGANE)
DA2.2.8.a Samochody seryjne
DA2.2.8.a.a Siatki okienne i wyścigowe są
wymagane.
DA2.2.8.a.b Zaleca się, aby siatki okienne
były zgodne z Artykułem 253.11 FIA
Załącznika J lub SFI 27.1.
DA2.2.8.a.c Zaleca się, aby siatki wyścigowe
były zgodne z normą FIA 8863-2013 lub SFI
37.1 oraz aby instalacja była zgodna ze
specyfikacjami
instalacyjnymi
siatek
wyścigowych FIA.
DA2.2.8.a.d
SFI
3.3
Zalecane
są
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recommended.
DA2.2.8.b Other types
DA2.2.8.b.a Window nets and racing nets may
not be a suitable solution for special
construction vehicles, in that case arm
restraints are required, as well as a built-in
head
support.
Leg
restraints
are
recommended.
DA2.2.8.b.b It is strongly recommended that
arm restraints are SFI 3.3 certified. It is
recommended that the arm restraints are
sewn onto the suit by the suit manufacturer.
Both arm and leg restraints may be necessary
to prevent the driver’s arms and legs from
extending outside the rollcage structure. It is
recommended that arm and leg restraints
follow SCTA 3.D.3.

podłokietniki.
DA2.2.8.b Inne rodzaje
DA2.2.8.b.a Siatki okienne i wyścigowe mogą
nie być odpowiednim rozwiązaniem dla
pojazdów specjalnej konstrukcji, w takim
przypadku wymagane są zabezpieczenia
ramion, a także wbudowany zagłówek.
Zalecane są podnóżki.
DA2.2.8.b.b Zdecydowanie zaleca się, aby
zabezpieczenia ramion posiadały certyfikat
SFI 3.3. Zaleca się, aby zabezpieczenia
ramion były przyszywane do kombinezonu
przez producenta kombinezonu. Konieczne
mogą być zarówno urządzenia przytrzymujące
dla ramion, jak i nóg, aby zapobiec
wystawaniu ramion i nóg kierowcy poza
konstrukcję
klatki.
Zaleca
się,
aby
zabezpieczenia ramion i nóg były zgodne ze
SCTA 3.D.3.
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Kategoria B (samochody produkowane seryjnie)

Maksymalna
prędkość

Klatka
FHR
bezpieczeństwa i
Zalecane jest
wypełnienie
przestrzeganie
klatki
przepisów
rozdziału III FIA - bezpieczeńWyposażenie
stwa
kierowców,
artykułu 3
załącznika L lub
SFI 38.1.

≥ 250 kph

Wymagane

Zalecane

Min. 5-pkt pas
bezpieczeństwa

Zalecane jest
posiadanie
homologacji FIA
8853-98 lub
Zalecane jest
8853-2016 lub
stosowanie się SFI 16.1 lub 16.5
do artykułu FIA i zaleca się, aby
253.8
instalacja była
załącznika J lub zgodna z art. FIA
SCTA 3.D.1.
253.6 załącznika
J
Wymagane

Wykorzystanie
FHR sprawia,
że wymagane
są 5punktowe
pasy
bezpieczeń swta i fotel
wyścigowy

< 250 kph

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA KOKPITU (tabela 3)

Wymagane

Fotel
wyścigowy

Zbiornik
paliwa

Maksymalna
długość toru

Zalecane jest
stosowanie się
do art. FIA
253.16
załącznika J.
Musi mieć
podparcie
głowy i ramion.
Norma FIA
8862-2009
zaleca ≥
250kph.

Oryginalny
zbiornik lub
musi być
zgodny z
art. 253.14
załącznika
J FIA, lub
musi być
zatwierdzo
ny przez
SFI.

Całkowita
długość toru
wraz z
obszarem
wyłączonym.

Wymagane

Wymagane

Zastosowanie
5 lub więcej
punktowych
pasów
bezpieczeńst
wa sprawia,
że wymagany
jest fotel
wyścigowy.

Zalecane

Zalecane

Wszystkie
długości
torów

≥ 5 km

Zalecane

Wymagany
przedmiot

Musi być
zamontowany
w pojeździe i
zaprojektowany tak, aby
chronić obszar
kierowcy i
silnika.
Automatyczne
i aktywowane
przez kierowcę,
lub tylko przez
kierowcę.
Wymagane

Siatka
okienna
Wymagana
siatka na okno
i siatka
wyścigowa.
Zabezpieczenia
ramion mogą
zastąpić siatkę
okienną.

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Zalecane

< 5 km
Własność
pojazdu lub
miejsca

System
gaśniczy

Wymagana
ręczna.
Zalecana
instalacja.

Zalecane
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Kategoria A&C (samochody seryjne)
Rodzaj
pojazdu

FHR

Zalecane jest
przestrzeganie
przepisów
rozdziału III
FIA Wyposażenie
kierowców,
art. 3
załącznika L
lub SFI 38.1.

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA KOKPITU (tabela 4)

Klatka
Min. 5bezpieczeństwa punktowy pas
i wyściółka
bezpieczeństwa
klatki
bezpieczeństwa
Zalecane jest
stosowanie
się do art.
253.8
załącznika J
FIA lub SCTA
3.D.1.

Zalecane jest
posiadanie
homologacji
FIA 8853-98
lub 88532016 lub SFI
16.1 lub 16.5 i
zaleca się, aby
instalacja była
zgodna z art.
253.6
załącznika J
FIA.

Fotel
wyścigowy

Zbiornik paliwa

System
gaśniczy

Oryginalny
zbiornik lub musi
być zgodny z art.
253.14 dodatku J
do FIA, lub musi
być zatwierdzony
przez SFI.

Powinien być
zamontowany
w pojeździe i
zaprojektowany tak, aby
chronić obszar
Zdecydowanie
kierowcy i
zaleca się, aby
silnika.
pojazdy
wyprodukowane w Automatyczne
2016 r. lub
i aktywowane
później, jadące z
przez
prędkością ≥250
kierowcę, lub
FIA 8862-2009 km/h, spełniały
tylko przez
zalecane
wymogi art.
kierowcę.
≥250kph.
253.14 załącznika
Zalecane jest
stosowanie się
do art. 253.16
załącznika J
FIA. Musi mieć
oparcie na
głowę i
ramiona.

Siatka okienna
i
zabezpieczenia
ramion

Siatka okienna
i wyścigowa
jest
wymagana.
Zabezpieczenia
ramion mogą
zastąpić siatkę
okienną.

J FIA lub uzyskały
homologację SFI.

Samochody
Seryjne

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Legenda:
Własność
pojazdu lub
miejsca

Wymagane
przedmioty

Zalecane
przedmioty

Uwaga: Ten schemat blokowy służy wyłącznie jako ogólna wskazówka; wszystkie szczegóły znajdują się w kompletnych zaleceniach.
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Kategoria A&C (samochody każdego typu)

Rodzaj
pojazdu

Rodzaj
konstrukcji

Klatka
bezpieczeństwa
Zaleca się,
aby pojazdy z
ramami
rurowymi były
zgodne z
normą SCTA
3.B3.C.
Pojazdy z
nadwoziem
samonośnym
muszą
zapewnić
równoważne
bezpieczeństwo.

Wszystkie
pozostałe
rodzaje

Rama
rurowa
Nadwozie
samonośne

Fotel
wyścigowy

WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA KOKPITU (tabela 5)

FHR

Zalecane jest
stosowanie się Zalecane jest
do art. 253.16 przestrzeganie
załącznika J FIA. przepisów
Musi mieć
rozdziału III
oparcie na
FIA głowę i ramiona.
FIA 8862-2009
zalecane
≥250kph.
Pojazdy, w
których
siedzenie
stanowi
integralną część
konstrukcji
klatki , zaleca
się stosować się
do przepisów
SCTA 3.D.1.

Wyposażenie
kierowców,
art. 3
załącznika L
lub SFI 38.1.

Wymagane
Wymagane
Wymagany
równoważny
poziom
bezpieczeństwa

miejsca

Wymagane
przedmioty

Zbiornik
paliwa

Zalecane jest
posiadanie
homologacji FIA
8853-98 lub
8853-2016 lub
SFI 16.1 lub 16.5
i zaleca się, aby
instalacja była
zgodna z art.
253.6 załącznika
J FIA.

Zalecane jest
stosowanie
się do art.
253.14
załącznika J
do FIA lub
uzyskanie
zgodności
SFI.

7-punktowy pas
bezpieczeństwa
wymagany dla
kierowców o
ekstremalnie
dużej skłonności
do odchylania się.
Zalecane jest
stosowanie się do
przepisów SCTA
3.D.2.

Wymagane
Wymagane

Legenda:
Własność
pojazdu lub

Min. 5punktowy pas
bezpieczeństwa

Zalecane
przedmioty

7punktowy
w
przypadku
kierowców
o dużej
skłonności
do
odchylania
się)

Wymagane

System
gaśniczy

Powinien być
zamontowany
w pojeździe i
zaprojektowany tak, aby
chronić obszar
kierowcy i
silnika.
Automatyczne
i aktywowane
przez
kierowcę, lub
tylko przez
kierowcę.

Wymagane

Siatka okienna
i
zabezpieczenia
ramion
Siatka
okienna i
wyścigowa
jest
wymagana.
Zabezpieczen
ia ramion
mogą
zastąpić
siatkę
okienną.

Wymagane

Uwaga: Ten schemat blokowy służy wyłącznie jako ogólna wskazówka; wszystkie szczegóły znajdują się w kompletnych zaleceniach .

SUPPLEMENT B
SAFETY PLAN
ARTICLE DB1 SAFETY OFFICER
The Organiser must appoint a Safety Officer
for each event. This person reports to the
Organiser and is responsible for ensuring that
a suitable Safety Plan is prepared and
implemented for each event. A copy of the
plan must be provided to the Chief Steward,
and for Absolute and Outright Land Speed
Record attempts to the FIA, one month prior
to the commencement of the competition.
ARTICLE DB2 TRACK LAYOUT
ARTICLE DB2.1 The track is defined as the
length from the starting line, through the
timed distance, and through the shutdown

DODATEK B
PLAN BEZPIECZEŃSTWA
ARTYKUŁ DB1 OSOBA ODPOWIEDZIALNA
ZA BEZPIECZEŃSTWO
Organizator musi wyznaczyć osobę ds.
bezpieczeństwa dla każdej imprezy. Osoba ta
zgłasza
się
do
Organizatora
i
jest
odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie
odpowiedniego Planu Bezpieczeństwa dla
każdej imprezy. Kopia planu musi być
dostarczona do głównego sędziego , a w
przypadku prób zapisu bezwzględnej i
bezwarunkowej prędkości lądowej do FIA, na
miesiąc przed rozpoczęciem zawodów.
ARTYKUŁ DB2 PLAN TORU
ARTYKUŁ DB2.1 Tor jest definiowany jako
długość od linii startu, przez odległość
czasową oraz przez obszar postoju. Jego
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area. Its beginning, end, and sides should be
clearly marked with lines, flags or other
means.
ARTICLE DB2.2 Except for events at
homologated or licensed circuits or drag racing
strips, the Safety Plan should specify the
location(s) of spectators. No spectator may be
located within:
DB2.2.1 152 metres (500 feet) of the track for
attempts up to 402 kph (250 mph);
DB2.2.2 305 metres (1000 feet) of the track
for attempts with speeds above 402 kph (250
mph) and up to 805 kph (500 mph);
DB2.2.3 610 metres (2000 feet) of the track
for attempts over 805 kph (500 mph).
ARTICLE DB2.3 Preferably, spectators should
be located parallel to the general mid-point
area of the track. In the case of record
attempts by Category C cars, the minimum
distance may need to be increased. For such
attempts, the Safety Plan must be submitted
to the FIA no later than one month prior to the
event.
ARTICLE DB2.4 Track observers, control
tower, return roads, portable toilets, shade
tents, and staff will maintain 305 metres
(1000 feet) clearance from the closest edge of
the track.
ARTICLE DB2.5 Parallel race tracks will have
minimum lateral separation of the closest
track edges of 610 metres (2000 feet) one
from the other.
ARTICLE DB2.6 At venues such as Bonneville
Salt Flats, the axial clearance from obstacles
such as a dike will be a minimum of 457
metres (1500 feet) from the end of the
measured track, first and last mile boards, at
each end of the track. Soft, rough, and / or
unprepared
surface
conditions
do
not
constitute an obstacle.
ARTICLE
DB3
MARSHALS
AND
PERSONNEL IN THE SAFETY ZONE
ARTICLE DB3.1 The Safety Officer must
ensure that there are sufficient marshals
located in appropriate positions to ensure that
spectators are directed to and contained
within the Spectator Areas as detailed in the
Safety Plan.
ARTICLE DB3.2 The Safety Plan must show
the location of all course officials' posts.
Except for events at homologated or licensed
circuits or drag racing strips, no official post
should be located within 305 metres (1000
feet) of the competition course.

początek, koniec i pobocza powinny być
wyraźnie oznaczone liniami, flagami lub
innymi środkami.
ARTYKUŁ DB2.2 Z wyjątkiem zawodów na
homologowanych lub licencjonowanych torach
lub pasach do wyścigów typu drag, plan
bezpieczeństwa
powinien
określać
lokalizację(-e) widzów. Żaden widz nie może
się znajdować w odległości:
DB2.2.1 1 152 metry (500 stóp) toru dla prób
do 402 km/h (250 mph);
DB2.2.2 305 metrów (1000 stóp) toru dla
prób z prędkością powyżej 402 km/h (250
mph) i do 805 km/h (500 mph);
DB2.2.3 610 metrów (2000 stóp) toru dla
prób powyżej 805 km/h (500 mph).
ARTYKUŁ DB2.3 Najlepiej, aby widzowie byli
usytuowani równolegle do ogólnego obszaru
środkowego toru. W przypadku prób bicia
rekordu przez samochody kategorii C może
być
konieczne
zwiększenie
minimalnej
odległości. W przypadku takich prób, plan
bezpieczeństwa musi zostać przedłożony FIA
nie później niż miesiąc przed zawodami.
ARTYKUŁ DB2.4 Obserwatorzy toru, wieża
kontrolna, drogi powrotne, przenośne toalety,
namioty
zacieniające
i
personel
będą
zachowywać odstęp 305 metrów (1000 stóp)
od najbliższej krawędzi toru.
ARTYKUŁ DB2.5 Równoległe tory wyścigowe
będą miały minimalną boczną separację
najbliższych krawędzi toru, wynoszącą 610
metrów (2000 stóp) jedna od drugiej.
ARTYKUŁ DB2.6 W miejscach takich jak
Bonneville Salt Flats, odstęp osiowy od
przeszkód takich jak wał będzie wynosił co
najmniej 457 metrów (1500 stóp) od końca
mierzonego toru, tablice pierwszej i ostatniej
mili, na każdym końcu toru. Miękkie,
szorstkie i / lub nieprzygotowane warunki
powierzchniowe nie stanowią przeszkody.
ARTYKUŁ DB3 SĘDZIOWIE I PERSONEL
W STREFIE BEZPIECZEŃSTWA
ARTYKUŁ DB3.1 Osoba ds. bezpieczeństwa
musi dopilnować, aby na odpowiednich
stanowiskach znajdowała się wystarczająca
liczba sędziów, aby zapewnić, że widzowie są
kierowani do Obszarów wyznaczonych dla
widzów i znajdują się w ich obrębie, zgodnie z
opisem w Planie Bezpieczeństwa.
ARTYKUŁ DB3.2 Plan bezpieczeństwa musi
wskazywać lokalizację wszystkich stanowisk
sędziów i osób funkcyjnych na torze. Z
wyjątkiem zawodów na homologowanych lub
licencjonowanych torach lub pasach do
wyścigów drag racing, żadne stanowisko
oficjalne nie powinno być zlokalizowane w
odległości mniejszej niż 305 metrów od trasy
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ARTICLE DB3.3 The following personnel may
enter the race track and safety zone:
DB3.3.1 Hot track (attempt in progress): only
racing car drivers in their cars may enter a hot
track and only on command of an authorized
starter who has been given clear track
permission from Course Control.
DB3.3.2 Cold track (no attempt in progress):
maintenance and other personnel may enter a
controlled cold track during the event hours
with the permission of the course control
ONLY. These personnel must have radio
communications with Course Control.
ARTICLE DB4 LOCATION OF PIT AREA
Unless there is a suitable restraining or
protection device, or natural barrier, to
prevent the car from going through the pit
area, the location of the pit area should be
shown in the Safety Plan and should be
located no less than 305 metres (1000 feet)
laterally from the course.
ARTICLE DB5 MEDICAL, FIRE, AND
RESCUE
The Safety Plan must specify the Intervention
(Medical, Fire and Rescue) resources that will
be provided at the event. These must at a
minimum comply with the following:
ARTICLE
DB5.1
Medical
and
First
Intervention
DB5.1.1 There will be at least one, ALS
(Advanced Life Support) staffed and equipped
ambulance on site during event racing
operations. A second ambulance, staffed and
equipped to the same standard, is highly
recommended.
DB5.1.2 The Safety Officer will determine
suitable standby locations for each of the
Medical and Rescue Resources to ensure a
timely response to an incident, preserving the
safety of the track, vehicles and personel.
DB5.1.3 Ambulances will have adequately
qualified crew to meet state laws and rules for
public first responders with a minimum of two
paramedics per ambulance plus the driver.

DB5.1.4 The detailed list of equipment carried
by the Medical resources will be advised from
time to time by the FIA. (refer to appendix H

zawodów.
ARTYKUŁ DB3.3 Następujące osoby mogą
wejść na tor wyścigowy i do strefę
bezpieczeństwa:
DB3.3.1 „Gorący tor” (próba w toku): tylko
kierowcy samochodów wyścigowych w swoich
samochodach mogą wejść na gorący tor i
tylko na polecenie uprawnionego startera,
który otrzymał wyraźne pozwolenie na
wejście na tor od wieży kontrolnej
DB3.3.2 „Tor zimny” (nie ma próby w toku):
obsługa techniczna i pozostały personel może
wejść na zimny tor kontrolowany wyłącznie za
zgodą wieży kontrolnej - TYLKO. Personel ten
musi posiadać łączność radiową z
wieżą
kontrolną
ARTYKUŁ DB4 LOKALIZACJA OBSZARU
PRZEDSTARTU
O ile nie istnieje odpowiednie urządzenie
przytrzymujące lub zabezpieczające, lub
naturalna bariera uniemożliwiająca przejazd
samochodu
przez
obszar
przedstartu,
lokalizacja przedstartu powinna być wskazana
w Planie Bezpieczeństwa i powinna być
umieszczona nie mniej niż 305 metrów (1000
stóp) w bok od toru.
ARTYKUŁ DB5 MEDYCZNE, POŻAROWE I
RATOWNICZE SŁUŻBY
Plan bezpieczeństwa musi określać środki
interwencyjne (medyczne, przeciwpożarowe i
ratownicze),
które
zostaną
zapewnione
podczas imprezy. Muszą one być co najmniej
zgodne z następującymi wymogami:
ARTYKUŁ DB5.1 Interwencja medyczna i
pierwsza interwencja
DB5.1.1 W czasie trwania wyścigów na
miejscu będzie znajdowała się co najmniej
jedna karetka pogotowia ratunkowego ALS
(Advanced Life Support) z personelem i
wyposażeniem. Druga karetka, obsadzona i
wyposażona w tym samym standardzie, jest
wysoce zalecana.
DB5.1.2 Osoba ds. bezpieczeństwa określi
odpowiednie miejsca gotowości dla każdego z
ekip
medycznych
i
ratowniczych,
aby
zapewnić szybką reakcję w razie zdarzenia,
zachowując
bezpieczeństwo
na
torze,
pojazdów i personelu.
DB5.1.3 Karetki pogotowia będą miały
odpowiednio wykwalifikowaną załogę, która
spełni wymagania przepisów państwowych i
zasad
dotyczących
udzielania
pierwszej
pomocy publicznej, z minimum dwoma
ratownikami medycznymi na karetkę oraz
kierowcą.
DB5.1.4 Szczegółowa lista wyposażenia
znajdującego się w wyposażeniu medycznym
będzie okresowo podawana przez FIA. (patrz
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for the equipment carried by both track
ambulances and “Intensive Care” level
ambulances used for transfer)
DB5.1.5 For all Land Speed Record attempts a
designated “Rapid Response Vehicle” (RRV) is
required. A minimum of one RRV must be
suitably dedicated to the course by the Saftey
Officer as it’s purpose is to minimise the time
between an incident and the most appropriate
first rescue intervention. To this effect, an RRV
may be a Medical Car (M‐ RRV), an Ambulance
(A‐RRV) or Rescue (and Fire) truck (R‐RRV) as
determined by the Safety Officer as the most
suitable for the type of Record attempt.
Additional RRV’s may be required by the
Safety Officer (and documented in the Safety
plan) depending upon the type of record
attempt, terrain and location.

DB5.1.5.a The order in which the RRV’s attend
an incident will normally be pre‐determined by
the Safety Officer and indicated in the Safety
plan. It is recommended that a Rescue (and
Fire) R‐RRV is the first resource on scene, with
the most appropriate Medical resources (either
A‐RRV or M‐RRV) following immediately
thereafter.
DB5.1.5.b All RRV’s must be fitted with
suitable seats and seat belts / harnesses to
ensure crew safety.
DB5.1.5.c For the M‐RRV and A‐RRV, it is
highly recommended that the medical crew
consists of a minimum of 1 Doctor and 1
Paramedic who are both proficient in
resuscitation
and
experienced
in
the
management of trauma victims. The vehicle
driver may also be a Paramedic, however they
will be considered additional to the medical
crew. The Doctor may be replaced by a
Paramedic
who
is
also
proficient
in
resuscitation
and
experienced
in
the
management of trauma victims. The reasons
for the replacement must be documented in
the Safety plan by the Safety Officer, with a
full explanation and risk analysis, as to the
decision for the substitution. All medical crew
members will be licenced to practice within the
location of the attempt or permitted under
local agreement (as documented in the Safety
Plan) to provide life saving and life preserving
interventions, including the administration of

Załącznik H dla sprzętu przewożonego
zarówno
przez
karetki
pogotowia
ratunkowego, jak i karetki na poziomie
"Intensywnej Terapii" używane do transportu)
DB5.1.5 Dla wszystkich prób zapisu prędkości
lądowej wymagane jest wyznaczenie "pojazdu
szybkiego reagowania" (RRV). Co najmniej
jedno
RRV
musi
być
odpowiednio
przeznaczone dla danego przez osobę ds.
bezpieczeństwa, ponieważ jego celem jest
zminimalizowanie czasu pomiędzy zdarzeniem
a
najbardziej
odpowiednią
pierwszą
interwencją ratunkową. W tym celu pojazdem
RRV może być samochód medyczny (MRRV), karetka pogotowia (A-RRV) lub
samochód ratowniczy (i przeciwpożarowy) (RRRV), zgodnie z ustaleniami osoby ds.
bezpieczeństwa
jako
najbardziej
odpowiedniego dla danego rodzaju próby
rekordowej. Dodatkowe R-RRV mogą być
wymagane przez osobę ds. bezpieczeństwa (i
udokumentowane w planie bezpieczeństwa) w
zależności od rodzaju próby zapisu, terenu i
lokalizacji.
DB5.1.5.a Kolejność, w jakiej RRV-y biorą
udział w incydencie, będzie zazwyczaj
wstępnie określona przez osobę (inspektora?)
ds. bezpieczeństwa i wskazana w planie
bezpieczeństwa. Zaleca się, aby R-RRV-y
ratownicze
(i
przeciwpożarowe)
były
pierwszymi środkami na miejscu zdarzenia, a
najbardziej odpowiednie środki medyczne (ARRV lub M-RRV) były natychmiast po nich.
DB5.1.5.b Wszystkie RRV-y muszą być
wyposażone w odpowiednie siedzenia i pasy
bezpieczeństwa,
aby
zapewnić
bezpieczeństwo załogi.
DB5.1.5.c W przypadku M-RRV i A-RRV zaleca
się, aby załoga medyczna składała się co
najmniej z 1 lekarza i 1 sanitariusza, którzy
są zarówno biegli w reanimacji jak i
doświadczeni w postępowaniu z ofiarami
urazów. Kierowca pojazdu może być również
ratownikiem medycznym, jednakże będzie on
uważany za osobę dodatkową w stosunku do
personelu medycznego. Lekarz może być
zastąpiony przez Ratownika Medycznego,
który posiada doświadczenie i znajomość w
resuscytacji i
w postępowaniu z ofiarami
urazów. Powody zastąpienia muszą być
udokumentowane w planie bezpieczeństwa
przez osobę ds. bezpieczeństwa, z pełnym
wyjaśnieniem i analizą ryzyka, co do decyzji o
zastąpieniu. Wszyscy członkowie personelu
medycznego
będą
mieli
prawo
do
wykonywania zawodu w miejscu próby
rekordowej lub będą mieli pozwolenie na
wykonywanie zawodu na podstawie lokalnej
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life saving medications where necessary.

DB5.1.5.d It is essential that at least one
member of each RRV crew (Medical, Rescue
and Ambulance) have a good command of
spoken English. The Safety Officer must
ensure that where the local language is not
English and RRV crews interact with local
personnel, services and Medical facilities,
verbal communication is assured by the
presence of a bi‐lingual crew member (i.e.
English & local / national language) or the
immediate presence of an experienced
interpreter.
DB5.1.5.e For all types of RRV,the driver must
be experienced and competentto drive at high
speeds on the terrain where the attempt is
taking place.
DB5.1.5.f All crew must wear appropriate
personal protective equipment, including
helmets and fire resistant clothing. A vehicle
intercom system connecting each member of
the crew is highly recommended
DB5.1.6 All Medical resources will have, and
monitor, radio communication on track radio
safety and medical networks.
DB5.1.7 All Medical resources are dispatched
from their location only by the course control
and they must remain in communication with
course control during an incident.
DB5.1.8 All Medical resources must be at their
standby positions before racing operations can
begin.
ARTICLE DB5.2 Fire and Rescue
DB5.2.1 The Fire and Rescue resources will
consist of a minimum of one 4 wheel‐drive
vehicle with an experienced Rescue crew. The
Safety Officer will determine the number and
composition of the crew, which must be
documented in the Safety Plan. If this vehicle
is designated as “R‐RRV” then the standards in
paragraph 5.1 apply. A second water tanker
truck is advised.
DB5.2.2 Fire and Rescue vehicles will have
adequate fire suppression capability to
suppress fire during the rescue of the driver
from the most flammable vehicle at the event.
Carbon fibre bodied stream liner for example.
(Capability of supressing all types of fuel used

umowy (jak udokumentowano w planie
bezpieczeństwa)
w
celu
zapewnienia
interwencji ratujących życie i zachowania
życia, w tym w razie potrzeby podawania
leków ratujących życie.
DB5.1.5.d Istotne jest, aby przynajmniej
jeden członek każdej załogi RRV (personel
medyczny,
ratownictwo
i
pogotowie
ratunkowe)
władał
dobrze
językiem
angielskim. Pracownik ds. Bezpieczeństwa
musi zapewnić, że tam, gdzie miejscowym
językiem nie jest angielski, a załogi RRV
wchodzą w interakcję z lokalnym personelem,
służbami
i
placówkami
medycznymi,
komunikacja werbalna jest zapewniona przez
obecność dwujęzycznego członka załogi (tj. W
języku angielskim i lokalnym / narodowym)
lub bezpośrednia obecność doświadczonego
tłumacza.
DB5.1.5.e W przypadku wszystkich typów
RRV kierowca musi być doświadczony i
kompetentny do jazdy z dużą prędkością na
terenie, na którym ma miejsce próba.
DB5.1.5.f Wszyscy członkowie załogi muszą
nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, w
tym kaski i odzież ognioodporną. Zaleca się
stosowanie
systemu
interkomu
samochodowego łączącego każdego członka
załogi.
DB5.1.6 Wszystkie zasoby medyczne będą
posiadać i monitorować łączność radiową na
torze w zakresie bezpieczeństwa radiowego i
sieci medycznych.
DB5.1.7 Wszystkie zasoby medyczne są
wysyłane ze swojej lokalizacji tylko przez
wieżę kontrolną i muszą pozostać w kontakcie
z wieżą kontrolą podczas zdarzenia.
DB5.1.8 Wszystkie zasoby medyczne muszą
znajdować się na swoich stanowiskach w
gotowości przed rozpoczęciem wyścigów.
ARTYKUŁ DB5.2 Służba przeciwpożarowa
i ratownictwo
DB5.2.1 Środki przeciwpożarowe i ratownicze
składać się będą z minimum jednego pojazdu
z napędem na cztery koła z doświadczoną
załogą ratowniczą. Osoba ds. bezpieczeństwa
określi liczbę i skład załogi, co musi być
udokumentowane w Planie Bezpieczeństwa.
Jeżeli pojazd ten jest oznaczony jako "RRRV", zastosowanie mają normy określone w
pkt 5.1. Zalecana jest również drugi- cysterna
z wodą.
DB5.2.2 Pojazdy straży pożarnej i ratownicze
będą
posiadały
odpowiednią
zdolność
gaszenia pożaru podczas ratowania kierowcy
z najbardziej łatwopalnego pojazdu podczas
wydarzenia.
Na
przykład
wykładzina
strumieniowa pokryta włóknem węglowym.
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at a particular event, i.e. jet fuel, exotic
mixes, solid rocket fuel)
DB5.2.3 Hand‐held fire extinguishers and a
fire fighting water tank of 190 litres (50
gallons) are the minimum required.
DB5.2.4 “Jaws of Life” type extrication
equipment is required on‐board the rescue
truck.
DB5.2.5 Portable chop saw equipment is
required if carbon fibre or fibreglass bodied
enclosed streamliner type vehicles are at the
event
DB5.2.6 Personnel must be trained in
firefighting
and
equipped
to
protect
themselves during incidents. They must be
trained and competent in driver extrication
from the relevant type of vehicles.
DB5.2.7 Fire and Rescue response vehicles will
only be dispatched by course control during
racing operations.
DB5.2.8 Fire and Rescue response vehicles
must be at their stations before racing can
begin.
DB5.2.9 Fire and Rescue crews will monitor
the relevant course control radio channel at all
times.
DB5.2.10 The detailed list of equipment will be
advised from time to time by the FIA.
ARTICLE DB5.3 Casualty Transfer and
Hospitals
DB5.3.1 The Safety plan will specify the
hospital(s) which will deal with burns,
orthopaedic,
cardiothoracic
and
general
surgery, neurosurgical and general trauma,
including:
DB5.3.1.a Where possible, that all specialties
will be present at a single hospital site, i.e a
Level 1 Trauma Facility
DB5.3.1.b
For
each
hospital,
written
confirmation must be obtained from them
indicating that, for the duration of the
attempt, unrestricted access to that facility
has
been
granted
by
the
Hospital
Administration.
DB5.3.1.c For each hospital, the Chief of the
Medical Staff (or equivalent) must be informed
in writing directly of the record attempt. He is
required to confirm, in writing (including
electronic
means),
that
the
necessary
resuscitation, surgical and support services
are available, and sufficient, to deal with life
threatening / life changing injuries. Support
services include, but are not limited to,

(Zdolność do tłumienia wszystkich rodzajów
paliwa
stosowanego
podczas
danego
zdarzenia, tj. paliwo do silników odrzutowych,
mieszanki egzotyczne, stałe paliwo rakietowe)
DB5.2.3 Podręczne gaśnice i zbiornik wody
gaśniczej o pojemności 190 litrów (50
galonów) to wymagane minimum.
DB5.2.4 Na pokładzie pojazdu ratowniczego
wymagany jest sprzęt wydobywczy typu
"Szczęki życia".
DB5.2.5 Przenośna piła do cięcia jest
wymagana, jeśli na imprezie znajdują się
zamknięte pojazdy z zabudową z włókna
węglowego lub włókna szklanego
DB5.2.6 Personel musi być przeszkolony w
zakresie gaszenia pożarów i wyposażony w
środki ochrony podczas zdarzeń. Personel
musi być przeszkolony i kompetentny w
zakresie
wydobywania
się
kierowcy
z
odpowiedniego typu pojazdów.
DB5.2.7 Pojazdy ratowniczo-gaśnicze będą
wysyłane tylko poprzez wieżę kontrolną
podczas operacji wyścigowych.
DB5.2.8 Pojazdy ratowniczo-gaśnicze muszą
znajdować się na swoich stanowiskach przed
rozpoczęciem wyścigu.
DB5.2.9 Załogi pożarnicze i ratownicze będą
przez cały czas monitorować odpowiedni
kanał radiowy wieży kontrolnej.
DB5.2.10 Szczegółowa lista wyposażenia
będzie od czasu do czasu podawana przez
FIA.
ARTYKUŁ
DB5.3
Transport
poszkodowanych i szpitale
DB5.3.1
Plan
bezpieczeństwa
określa
szpital(e), który(e) będzie(ą) zajmował(y) się
oparzeniami, operacjami
ortopedycznymi,
kardiochirurgicznymi i ogólnymi, urazami
neurochirurgicznymi i ogólnymi, w tym
urazami:
DB5.3.1.a Tam, gdzie to możliwe, wszystkie
specjalizacje będą obecne w jednym szpitalu,
tj. W ośrodku urazowym poziomu 1
DB5.3.1.b W przypadku każdego szpitala
należy
uzyskać
pisemne
potwierdzenie
wskazujące, że administracja szpitala udzieliła
na czas próby nieograniczonego dostępu do
tego obiektu.
DB5.3.1.c W przypadku każdego szpitala,
Szef
Personelu
Medycznego
(lub
jego
odpowiednik) musi być poinformowany na
piśmie bezpośrednio o próbie zapisu. Jest on
zobowiązany do pisemnego potwierdzenia (w
tym drogą elektroniczną), że niezbędne usługi
reanimacyjne, chirurgiczne i pomocnicze są
dostępne i wystarczające, aby poradzić sobie
z
obrażeniami
zagrażającymi
życiu
/
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Radiology (CT and plain Xray) and blood
transfusion services
DB5.3.1.d Documentation as to the presence
of an Intensive Care Service capable of
providing cardio‐respiratory support
DB5.3.2 The Safety plan will specify the
method of transportation and transit time to
the most appropriate Medical facility
DB5.3.3 For remote locations, locations where
road conditions are difficult, or transportation
times are actually or potentially prolonged, a
Medical evacuation aircraft (rotary or fixed
wing) is highly recommended. The airframe
and crew must be in place, and ready to fly,
before the attempts begin. They should be
stood down only by the Safety Officer once the
attempts have concluded. All aircraft should
be equipped to “Intensive Care” standards, to
allow for the safe transfer of an unconscious /
sedated and ventilated patient. The Safety
plan should indicate the rationale for the use
or absence of a Medical evacuation aircraft.

DB5.3.4 The evacuation of a casualty with life
threatening / life changing injuries should be
by the most rapid method and route possible.
The method of transfer and total time for
transfer (from departure / takeoff to the
arrival of the patient to the medical facility)
must be:
DB5.3.4.a Approved by the Safety Officer
DB5.3.4.b Documented in the Safety Plan,
including any alternative / secondary routes
DB5.3.5 If transportation requires road
transport by the track ambulance, then
competition must cease until a replacement is
in place.
ARTICLE DB6 ANTI-DOPING:
ARTICLE DB6.1 FIA anti‐doping regulations
and procedures will apply to FIA Land Speed
Record attempts
ARTICLE DB6.2 In view of the special nature
of Land Speed Record attempts, i.e. the
location and environment, it is recognised that
establishing facilities for anti‐doping will be
highly challenging. Fixed premises will be
extremely rare, and so the Safety Officer must
ensure that the most appropriate and practical

zmieniającymi życie. Usługi pomocnicze
obejmują między innymi usługi radiologii (TK i
RTG) oraz transfuzji krwi.
DB5.3.1.d Dokumentacja dotycząca obecności
Oddziału Intensywnej Terapii zdolnego do
zapewnienia
wsparcia
krążeniowooddechowego
DB5.3.2 Plan bezpieczeństwa będzie określał
sposób transportu i czas przejazdu do
najbardziej odpowiedniej placówki medycznej
DB5.3.3 W przypadku odległych lokalizacji,
miejsc, w których warunki drogowe są trudne
lub czas transportu jest rzeczywiście lub
potencjalnie dłuższy, wysoce zalecane jest
zastosowanie
medycznego
samolotu
ewakuacyjnego (skrzydła obrotowe lub stałe).
Płatowiec i załoga muszą znajdować się na
miejscu i być gotowe do lotu przed
rozpoczęciem prób rekordowych. Powinni oni
zostać zatrzymani jedynie przez osobę ds
bezpieczeństwa dopiero po zakończeniu prób.
Wszystkie samoloty powinny być wyposażone
zgodnie
ze
standardami
"Intensywnej
Terapii",
aby
umożliwić
bezpieczne
przetransportowanie
nieprzytomnego
/
uspokojonego i wentylowanego pacjenta. Plan
bezpieczeństwa
powinien
wskazywać
zasadność użycia lub braku medycznego
samolotu ewakuacyjnego.
DB5.3.4 Ewakuacja osoby poszkodowanej z
obrażeniami
zagrażającymi
życiu
/
zmieniającymi życie powinna odbywać się
możliwie jak najszybciej i najkrótszą drogą.
Sposób
transportu
i
całkowity
czas
przetransportowania (od wylotu / startu do
przybycia pacjenta do placówki medycznej)
musi być podany:
DB5.3.4.a Zatwierdzony przez osobę ds
bezpieczeństwa
DB5.3.4.b
Udokumentowane
w
planie
bezpieczeństwa, w tym wszelkie trasy
alternatywne / drugorzędne
DB5.3.5 Jeżeli transport wymaga transportu
drogowego przy pomocy karetki pogotowia
znajdującej się na torze, zawody muszą
zostać wstrzymane do czasu dokonania
wymiany.
ARTYKUŁ DB6 ANTYDOPING:
ARTYKUŁ
DB6.1
Przepisy
i
procedury
antydopingowe FIA będą miały zastosowanie
do prób zapisu prędkości lądowej FIA.
ARTYKUŁ DB6.2 Ze względu na szczególny
charakter prób rejestracji prędkości lądowej,
tj. lokalizację i środowisko, uznaje się, że
tworzenie obiektów służących do antydopingu
będzie stanowić duże wyzwanie. Stałe
pomieszczenia
będą
niezwykle
rzadkie,
dlatego też osoba ds. bezpieczeństwa musi
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facilities, e.g a tent or a room within a
temporary building, will be made available to
conform as closely as possible to established
regulations. The Safety plan will include
details for the practical conduct of anti‐ doping
procedures at, or close to, the Record attempt
location.

ARTICLE DB7 UNCONVENTIONAL FUELS
(E.G.
ROCKET
FUEL)
When vehicles are using unconventional fuels
such as solid rocket fuel or liquid oxidiser (for
example high test peroxide (HTP)), fire and
rescue should be trained and equipped to deal
with the components in use. Training and
equipment needs depend on the fuel(s) used
and the hazards present, and should be
specified in the Safety Plan. It is the racing
team’s responsibility to arrange for training
sessions for the fire and rescue teams.

zapewnić, że najbardziej odpowiednie i
praktyczne udogodnienia, np. namiot lub
pomieszczenie w budynku tymczasowym,
zostaną
udostępnione
w
celu
jak
najściślejszego
dostosowania
się
do
ustalonych przepisów. Plan bezpieczeństwa
będzie
zawierał
szczegóły
dotyczące
praktycznego
przeprowadzenia
procedur
antydopingowych w miejscu próby zapisu
rekordu lub w jego pobliżu.
ARTYKUŁ
DB7
PALIWA
NIEKONWENCJONALNE
(NP.
PALIWO
RAKIETOWE)
W przypadku używania przez pojazdy
niekonwencjonalnych paliw, takich jak stałe
paliwo rakietowe lub ciekły utleniacz (np.
nadtlenek testowy o wysokiej zawartości
tlenu (HTP)), należy przeszkolić i wyposażyć
ratowników w zakresie postępowania z
używanymi elementami. Potrzeby w zakresie
szkolenia
i
wyposażenia
zależą
od
stosowanego(-ych)
paliwa(-ów)
oraz
występujących zagrożeń i powinny być
określone w planie bezpieczeństwa. Do
obowiązków zespołu wyścigowego należy
zorganizowanie sesji treningowych dla drużyn
pożarniczych i ratowniczych.

DODATEK C
Lista kontrolna Światowej próby bicia rekordu prędkości FIA

ZAŁĄCZNIK D 2020

Obowiązujące/
Data
Weryfikowane
(
przez sędziego
dd/mm)
ARTYKUŁ D1 KWALIFIKUJĄCE SIĘ SAMOCHODY
ARTYKUŁ D1.1 Samochody
Tylko samochody kategorii, grup i klas zgodne z art.
D1, D2 i D18 mogą próbować ustanawiać/pobijać
różne rodzaje uznanych zapisów.
D1.1.1 Budowa.
We wszystkich przypadkach, samochód musi być
zgodny z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym
(Kodeks), musi posiadać co najmniej jedno miejsce
siedzące przeznaczone dla kierowcy, nie może mieć
niebezpiecznej konstrukcji i nie może podlegać
zawieszeniu lub dyskwalifikacji.
D1.1.2 Urządzenia zabezpieczające.
Zaleca się stosowanie urządzeń zabezpieczających, jak
wyszczególniono w dodatku A. ASN kraju, w którym
dokonywana jest próba bicia rekordu prędkości , może
wprowadzić obowiązek stosowania takiego sprzętu
zabezpieczającego.
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D1.1.3 Paliwo.
W przypadku zastosowania w załączniku D, paliwo
zawierające węgiel oznacza paliwo, którego wzór
chemiczny zawiera co najmniej jeden atom C (węgla).
D1.1.4 Utleniacz: Stosowanie wszelkich utleniaczy
(np. NOx) jest dozwolone w próbach bicia rekordu
prędkości, bez względu na przepisy dodatku J, art.
252.9.4. Zgodnie z art. 251.2.3 dodatku J, art.
251.2.3, silnik wykorzystujący pokładowe źródło
utleniacza uznaje się za silnik doładowywany, a
samochód wyposażony w taki silnik klasyfikuje się w
grupie z doładowaniem. Niniejszy artykuł nie ma
zastosowania do pojazdów kategorii D, których paliwo
musi spełniać wymogi FIA Drag Racing: przepisów
technicznych i procedur wyścigowych.
D1.1.5 Stabilność aerodynamiczna
D1.1.5.a W przypadku samochodów wykonujących
próby bicia rekordu, w których przewiduje się
prędkość między 550 a 800 km/h, należy podać
następujące informacje:
- Zależność między ośrodkiem nacisku w odchyleniu a
ośrodkiem ciężkości,
- Przewidywane obciążenia osi przedniej i tylnej w
skoku (nachyleniu),
- Krótkie podsumowanie metody zastosowanej do
pomiaru powyższych danych.
D1.1.5.b Informacje te należy przedłożyć FIA jako
uzupełnienie formularza rejestracyjnego próby bicia
rekordu prędkości. Samochody, które wcześniej
uczestniczyły w oficjalnie sankcjonowanej próbie bicia
rekordu i posiadają dowód osiągnięcia prędkości w
tym zakresie, są zwolnione z wymogu D1.1.5.a, ale
muszą dostarczyć formularz rejestracyjny:
- oficjalną dokumentację czasową wydarzenia
wskazującą samochód, osiągniętą prędkość i datę
uzyskania danej prędkości
potwierdzenie, że pojazd nie został poddany
żadnym modyfikacjom skutkującym zmianą położenia
środka nacisku i/lub środka ciężkości.
FIA zastrzega sobie prawo do żądania bardziej
szczegółowej analizy stateczności, po zapoznaniu się z
przedstawionym
streszczeniem
i
zastosowanymi
metodami.
D1.1.5.c W przypadku samochodów wykonujących
próby bicia rekordu, w których przewiduje się
prędkość
powyżej
800
km/h,
należy
podać
następujące informacje:
- Zależność między środkiem nacisku w odchyleniu a
środkiem ciężkości
- Przewidywane obciążenia przedniej i tylnej osi,
- Pełna wspomagająca analiza aerodynamiczna, w tym
zachowanie transdźwiękowe i, w razie potrzeby,
naddźwiękowe.
Informacje te należy przedłożyć FIA jako dodatek do
formularza rejestracyjnego zapisu próby bicia rekordu
prędkości
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D1.1.6 Hamowanie.
Samochody przeprowadzające próby bicia rekordu
prędkości, w których przewiduje się prędkość powyżej
550
km/h,
muszą
przedstawić
analizę
drogi
hamowania dla każdego reżimu prędkości, w którym
samochód będzie się poruszał. Informacje te należy
przekazać do FIA jako uzupełnienie formularza
rejestracyjnego próby bicia rekordu prędkości.
Samochody, które wcześniej brały udział w próbie
bicia rekordu prędkości FIA w tym zakresie prędkości,
są zwolnione z tego wymogu, ale muszą przedstawić
dowód
tego
udziału
wraz
z
formularzem
rejestracyjnym.
D1.1.7 Zawodnik jest wyłącznie odpowiedzialny za
rzetelność informacji dostarczonych do FIA.
ARTYKUŁ D2 KATEGORIE, GRUPY I KLASY
Artykuł D2.3 Kategorie.

Kategoria

D2.3.1 Kategoria A: Samochody odpowiadające
wyłącznie normom ustalonym w art. D1.1.1,
wykorzystujące bezpłatne paliwo i podzielone na grupy
i klasy, zgodnie z art. D1 i D18.
D2.3.2 Kategoria B: Samochody produkowane seryjnie
w momencie składania wniosku o wpis do rejestru
próby bicia rekordu prędkości i certyfikowane jako
model reprezentatywny dla produkcji przez osobę
odpowiedzialną danego producenta
D2.3.2.a Przed rozpoczęciem próby bicia rekordu
prędkości każdy samochód wykorzystywany do próby
musi zostać wybrany z trzech Samochodów, które
pochodzą z linii montażowej miejsca produkcji pod
nadzorem osoby oficjalnej wyznaczonej przez ASN
kraju produkcji i/lub przez FIA.
D2.3.2.b Te samochody będą uruchamiane pod stałym
nadzorem osoby oficjalnej, a po zakończeniu
uruchamiania, Zawodnik wybierze spośród trzech
samochodów ten, który zachowa do Próby bicia
prędkości.
D2.3.2.c Przejazd musi polegać na zwykłym
przejechaniu maksymalnie 2000 km
D2.3.2.d
Każda
wadliwa
część
może
zostać
wymieniona na identyczne części, pod warunkiem że
czynności związane z wymianą są przeprowadzane
pod kontrolą wyznaczonej osoby.
D2.3.2.e W cel przejazdu i próby bicia rekordu
prędkości stosowane paliwo musi być zgodne z art.
252 załącznika J lub być komercyjnym biopaliwem
homologowanym dla danego samochodu przez jego
producenta.
D2.3.3 Kategoria C: Samochody specjalne
D2.3.3.b
Stosowanie
ruchomych
urządzeń
aerodynamicznych jest dozwolone.
D2.3.4 Kategoria D: Samochody Drag Racing zgodne z
przepisami FIA Drag Racing.
ARTYKUŁ D2.4 Grupy.
Kategorie są dalej podzielone na grupy, jak
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wymieniono w artykule D18. W celu zapewnienia
jasności, szczegółowe definicje następujących grup
zostały przedstawione poniżej :
D2.4.1 Kategorie A i B, Grupa VII: Samochody
napędzane energią słoneczną. Samochody napędzane
wyłącznie przez bezpośrednią konwersję energii
słonecznej, bez magazynowania energii słonecznej na
pokładzie.
D2.4.2 Kategorie A i B, grupa XI: Silniki hybrydowe.
Silniki o dwóch różnych źródłach mocy. Drugie źródło
mocy
musi
opierać
się
na
energii
samowzbudowywalnej. Każde źródło zasilania musi
być zdolne do niezależnego napędzania samochodu za
pomocą swoich kół bez pomocy drugiego źródła
zasilania i co najmniej przez cały okres jego
eksploatacji:
D2.4.2.a 1 km/30 km/h (0,621 M/18,64 mph) dla
rekordów do 10 mil włącznie.
D2.4.2.b 10 km/30 km/h (6.21 M/18.64 mph) dla
rekordów powyżej 10 mil.
ARTYKUŁ D2.5 Klasy.
Grupy są dalej podzielone na klasy według pojemności
skokowej lub według masy rozładowanej, w zależności
od grupy, jak wyszczególniono w artykule D18.
ARTYKUŁ D3 LICENCJA KIEROWCY

Klasa :

Ten sam przepis można znaleźć w załączniku L,
wraz z wymogami medycznymi dotyczącymi licencji
kierowców.
ARTYKUŁ D3.1 Wymagania licencyjne dla
wszystkich samochodów wykonujących próby
bicia rekordu na odległość, w czasie lub w trybie
bezwzględnym na trasie zamkniętej lub otwartej
o
długości
10
km
lub
10
mil.
Próby
bicia
rekordu
odległości,
czasu
lub
bezwzględnego światowego rekordu przebytej trasy
zamkniętej (zgodnie z definicją w załączniku D do
Międzynarodowego kodeksu sportowego) na torach
zamkniętych lub otwartych o długości 10 km lub 10
mil wymagają międzynarodowej licencji. Wymagana
licencja zależy od maksymalnej prędkości podczas
zapisu próby bicia prędkości, jak określono w tabeli 1
(patrz załącznik D).
ARTYKUŁ D3.2 Wymagania licencyjne dotyczące
rejestracji
prób
ze
startem
zatrzymanym
prowadzonym na homologowanym torze Drag
Racing lub innym torze, na którym oba przejazdy
są wykonywane w tym samym kierunku.
Próby
przyspieszenia
ze
startu
zatrzymanego
(określone w załączniku D) z samochodami typu "drag
racing" i innymi samochodami na homologowanych
torach typu "drag racing" i innych otwartych torach o
długości ≤ 1/4 mili muszą spełniać przepisy dotyczące
licencji "drag racing" określone w art. 9 "Licencje
"drag racing" rozdziału I "Międzynarodowe Prawa
Jazdy FIA" załącznika L do Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego.
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ARTYKUŁ D3.3 Wymagania licencyjne dla prób
zapisu na odległość ≤ 1 mila, w przypadku,gdy
wymagane
jest
uzyskanie
przejazdu
rezerwowego w kierunku przeciwnym.
Kwalifikacja do uzyskania licencji LSR może być oparta
na stopniowym zwiększaniu prędkości lub na
wcześniejszym doświadczeniu. Licencja jest powiązana
z określonym typem pojazdu (zob. tabela 2).
D3.3.1 Kwalifikacja w oparciu o stopniowe zwiększanie
prędkości.
D3.3.1.a Wymagania dotyczące licencji w odniesieniu
do prób bicia rekordu odległości ≤ 1 mili przy starcie
lotnym lub zatrzymanym, w przypadku gdy zapis jest
dokonywany w przeciwnym kierunku, opierają się na
stopniowym zwiększaniu prędkości.
D3.3.1.b Wymagania dotyczące konkretnego poziomu
licencji
LSR
stanowią
uzupełnienie
wymagań
dotyczących wszystkich licencji niższego poziomu,
określonych w poniższej tabeli.
D3.3.1.c Kierowca składa do ASN wniosek o wydanie
tymczasowej licencji o pożądanym poziomie. Gdy
kierowca spełni wymagania dla udanego przejazdu,
aktualizacja zostanie zatwierdzona przez sędziego FIA.
Walidacja będzie zawierać informacje o pojeździe
używanym do spełnienia wymogu uzyskania licencji
(nazwa, numer i zdjęcie). Po spełnieniu wymagań i
przekazaniu do systemu ASN, system ASN wyda pełną
licencje (zob. tabela 2 - zob. załącznik D).
D3.3.2 Kwalifikacje oparte na doświadczeniu.
Kierowca może ubiegać się o licencje LSR C lub
licencje
wyższego
szczebla
na
podstawie
doświadczenia.
Dowód
doświadczenia
odpowiadającego powyższym wymaganiom musi
zostać dostarczony wraz z wnioskiem o wydanie
licencji na pożądany poziom.
D3.3.2.a Aby kwalifikować się do uzyskania licencji
LSR D lub LSR C na podstawie posiadanego
doświadczenia, kierowca musi przedstawić dowód w
postaci odcinków czasu wynikających z prób bicia
prędkości lądowej, usankcjonowanych przez FIA lub
inne organizacje, albo dowód aktualnego lub wcześniej
posiadanego rejestru prędkości lądowej.
D3.3.2.b Aby kwalifikować się do uzyskania licencja
LSR B lub LSR A na podstawie doświadczenia,
kierowca musi przedstawić dowód, o którym mowa
powyżej, a doświadczenie to powinno dotyczyć
pojazdu, który będzie użyty przy próbie zapisu lub
bardzo podobnego pojazdu.
D3.3.2.c Jeżeli dowód posiadania doświadczenia
zostanie uznany przez ASN za wystarczający,
wydawana jest licencja tymczasowa.
D3.3.2.d Kierowca posiadający licencję stopnia C lub
wyższą automatycznie kwalifikuje się do otrzymania
licencji LSR C, ale nadal będzie musiał złożyć wniosek
o licencję LSR do ASN.
D3.3.2.e. Licencja zostanie zmniejszona o jeden
poziom na każde trzy lata nieaktywnej konkurencji po
wydaniu licencji.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 64

Załącznik D do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

D3.3.3 Licencja odpowiednia dla pojazdu.
D3.3.3.a Licencja
LSR jest charakterystyczna dla
danego pojazdu i uprawnia kierowcę do dokonywania
prób
bicia
rekordu
prędkości
w
określonym
samochodzie,
który
będzie
identyfikowany
na
podstawie nazwiska, numeru i zdjęcia.
D3.3.3.b W przypadku zmiany samochodu kierowca
nie musi ubiegać się o nową licencję, lecz musi
przestrzegać wymogów dotyczących stopniowego
zwiększania prędkości, począwszy od poziomu LSR C.
Ponieważ kierowca spełnia wymagania dotyczące
prędkości, zostanie to odnotowane na licencji.
ARTYKUŁ D4 ROZPOZNANE CZASY I ODLEGŁOŚCI
ARTYKUŁ D4.2 Rekordy Świata.
Dla Światowych lub Absolutnych Rekordów Świata,
rozpoznane czasy i odległości są następujące:
D4.2.1 Zapisy przyspieszenia, start stojący: 1/8 mila
(201,17 m); 1/4 mila (402,34 m)
D4.2.2 Rekord odległości, start lotny : 1 km; 1 mila
D4.2.3 Zapisy odległości w kilometrach, start stojący:
0,5 km; 1 km; 10 km; 100 km; 500 km; 1.000 km;
5.000 km; 10.000 km; 25.000 km; 50.000 km;
100.000 km
D4.2.4 Zapisy odległości w milach, start stojący: 1
mila; 10 mil; 100 mil; 500 mil; 1 000 mil; 5 000 mil;
10 000 mil; 25 000 mil; 50 000 mil; 100 000 mil
D4.2.5 Zapisy czasu w godzinach, start lotny: 1 H; 6
H; 12 H; 24 H
D4.2.6 Absolutny rekord świata na trasie zamkniętej:
średnia prędkość okrążenia
D4.2.7 Absolutny rekord świata w zakresie napędu na
koła
D4.2.8
Absolutny
światowy
rekord
silnika
elektrycznego
ARTYKUŁ D5 WARUNKI
ART. D5.2 Próby bicia rekordu świata.
Próby bicia rekordu świata lub bezwzględnego rekordu
świata będą uznawane za zawody międzynarodowe i
podlegają przepisom Kodeksu.
ARTYKUŁ D5.3 Próby Drag Racing.
Próby "Drag Racing" są regulowane przez sekcję 8 FIA
Drag Racing: Regulamin Techniczny i Procedury
Wyścigowe, oraz przez art. D5.
ARTYKUŁ D5.4 Połączone próby bicia rekordu.
Jest wyraźnie dozwolone, aby wielu zawodników
połączyło się razem w grupie Próby Bicia Rekordu na
torze, w celu podziału wydatków na wymagane
wsparcie, pod warunkiem, że wszystkie przepisy
niniejszego załącznika są przestrzegane.
ARTYKUŁ D5.5 Wydarzenie ASN.
Każdy ASN może organizować Imprezy poświęcone
próbom bicia Rekordów Świata przez zawodników we
wszystkich
kategoriach/grupach
klas,
na
następujących dystansach: 1/8 mili; 1/4 mili; 0,5 km;
1 km; 1 mila.
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D5.5.1 Powiadomienie.
Nie jest konieczne wcześniejsze powiadamianie o
wprowadzonych
kategoriach/grupach/klasach
lub
próbie bicia rekordu. Jeśli zostaną ustalone nowe
rekordy, opłaty będą uiszczane na rzecz FIA, zgodnie z
Kodeksem.
ARTYKUŁ D5.6 Nazwa zawodów.
Zabrania się używania w nazwie jakichkolwiek
zawodów nazwy "Rekord", który nie są prowadzone
zgodnie z Kodeksem.
ARTYKUŁ D5.7 Licencje.
Zawodnicy i kierowcy biorący udział w próbach zapisu
muszą posiadać odpowiednie ważne licencje, typu
uznanego przez ASN dla rekordów krajowych lub typu
międzynarodowego, zgodnie z wymaganiami art. D3 i
Załącznika L dla Światowych lub Absolutnych
Rekordów Świata.
(Załączyć kopie licencji).
ARTYKUŁ D5.8 Zezwolenie organizacyjne.
Próby bicia rekordu będą organizowane przez
posiadacza
zezwolenia
na
organizację
(jak
wyszczególniono w art. D7 ust. 3) wydanego przez
ASN lub przez sam ASN, lub przez tor posiadający
stałe zezwolenie ASN.
(Załączyć kopię zezwolenia organizacyjnego).
ARTYKUŁ D6 ZAWODY
D6.1.1 Zawody
W zawodach prób bicia prędkości może być
wykorzystana nitka toru o charakterze stałym lub
tymczasowym.
D6.1.2 Pomiar.
Długość zawodów musi być zmierzona i należycie
poświadczona w granicach 1/10 000 długości.
(Należy załączyć certyfikowany dokument pomiarowy,
który określa dokładność badanych pomiarów).
D6.1.3 Oznaczenia.
Linie początkowe i końcowe muszą być oznaczone.
D6.1.4 Zezwolenie.
Zawody muszą być zawsze przedmiotem ważnej
licencji, typu krajowego dla Rekordów Krajowych, oraz
typu
międzynarodowego
dla
Światowych
lub
Absolutnych Rekordów Świata, zgodnie z Kodeksem.
(Załączyć kopię licencji na zawody.)
D.6.1.4.a W przypadku tymczasowych zawodów
wykorzystywanych do zapisu prób kilometrowych i/lub
mil morskich przy starcie lotnym, jeżeli przegląd trasy
może zostać przeprowadzony dopiero na krótko przed
wydarzeniem, wniosek o licencję musi zostać złożony
do FIA co najmniej dwa tygodnie przed wydarzeniem,
z
żądaniem
licencji
podlegającej
formalnemu
przeglądowi trasy.
D6.1.4.b Tymczasowa licencja na lokalizację zostanie
wydana po przeprowadzeniu formalnego przeglądu
zgodnie z niniejszym załącznikiem, który musi zostać
zatwierdzony przez zatwierdzonego przez LSRC
sędziego FIA.
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D6.1.4.c
W
przypadku
miejsca
naturalnie
utworzonego, pomiary toru zgodnie z niniejszym
dodatkiem nie są wymagane.
D6.1.5 Korzystanie z toru
Podczas próby bicia rekordu świata lub bezwzględnej
próby bicia, trwającej 24 godziny lub krócej, żaden
samochód nie może korzystać z toru poza tymi, którzy
biorą udział w próbie bicia rekordu, z wyjątkiem
pojazdów wyznaczonych osób oficjalnych i minimalnej
liczby niezbędnych oficjalnie dopuszczonych pojazdów,
które muszą być wyznaczone przed próbą.
D6.1.6 Rodzaj zawodów
Zawody mogą być typu otwartego, z linią kontrolną na
każdym końcu mierzonej odległości, lub typu
zamkniętego, z pojedynczą linią kontrolną.
ARTYKUŁ D6.2 Rekordy do 1 mili:
D6.2.1
Zmiany
kierowcy.
Zmiana kierowcy jest zabroniona.
D6.2.2 Rodzaj zawodów.
Zawody będą typu otwartego i muszą być
pokonywane w obu kierunkach dla innych niż rekordy
przyspieszenia
D6.2.3
Czas
trwania.
Czas trwania próby nie może przekroczyć 1 godziny
łącznie z biegiem powrotnym,
jak szczegółowo opisano w art. D13.2.3.
D6.2.4 Nachylenie
Kurs będzie miał maksymalne nachylenie 1% na
każdym 100-metrowym odcinku. W przypadku startu
lotnego limit nachylenia będzie dotyczył całego biegu
samochodu, tzn. zmierzonego dystansu plus dwa
przedłużenia na początku i końcu, nawet jeśli nie są
one proste i które stanowią rzeczywistą część
zawodów podczas startu lotnego. (Poświadczony
dokument
kontrolny
musi
dokładnie
określać
nachylenie kursu).
D6.2.5 Zapisy przyspieszenia.
W przypadku rekordów przyspieszenia (1/8 i 1/4 mili)
należy wykonać dwa przejazdy, w tym samym
kierunku, na tym samym torze
ARTYKUŁ D6.3 Rekordy 10 km i 10 mil
D6.3.1 Zmiany kierowcy.
Zmiana kierowcy jest zabroniona.
D6.3.2 Rodzaj zawodów.
Zawody mogą być typu otwartego lub zamkniętego.
D6.3.3 Czas trwania.
Czas trwania próby bicia rekordu nie może
przekroczyć 1 godziny łącznie z powrotem (tylko
zawody otwarte), jak szczegółowo opisano w art.
D13.2.3.
ARTYKUŁ D6.4 Rekordy powyżej 10 mil i rekordy
czasu
D6.4.1 Rodzaj zawodów.
Zawody muszą być typu zamkniętego. Kierunek biegu
jest dowolny.
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D6.4.2 Kierunek biegu.
Dla Rekordów powyżej 5000 km i Rekordów powyżej
24 godzin odbywających się na torze, na którym
wszystkie zakręty są w tym samym kierunku, kierunek
jazdy może być odwrócony co 5000 km podczas próby
bicia rekordu, poprzez przekroczenie linii kontrolnej na
końcu okrążenia, a następnie zawrócenie i ponowne
przekroczenie jej w przeciwnym kierunku na początku
następnego okrążenia, bez zatrzymywania się.
ARTYKUŁ D7 ZEZWOLENIE NA ORGANIZACJE
ARTYKUŁ D7.1 Naruszenie regulaminu.
Jakiekolwiek naruszenie poniższych zasad przez
Zawodnika lub ASN może skutkować odmową
zatwierdzenia Próby bicia rekordu prędkości i
nałożeniem dodatkowych kar według uznania FIA.
ARTYKUŁ D7.2 Organizator.
W przypadku pojedynczej próby bicia rekordu
zawodnika, organizatorem może być zawodnik.
ARTYKUŁ D7.3 Obowiązki zawodników.
Każdy zawodnik, który chce dokonać Próby bicia
rekordu musi przestrzegać następujących zasad:
D7.3.1 Data.
Skontaktuj się z ASN, na którym znajduje się wybrany
tor w celu ustalenia daty i zabezpieczenia toru w
okresie ważności zezwolenia organizacyjnego.
D7.3.2 Opłaty za tor
Opłaty za korzystanie z toru, zgodnie z wymaganiami.
D7.3.3 Zezwolenie.
Posiadać Licencję kierowcy dostarczoną przez jego
macierzysty ASN oraz, jeśli jest on cudzoziemcem,
zezwolenie jego macierzystego ASN na podjęcie próby
bicia rekordu prędkości.
D7.3.4 Zgłoszenie.
Przesłanie do ASN-u na wybrany tor podpisanego
wniosku o wydanie Zezwolenia Organizacyjnego na
próbę bicia rekordu (na zatwierdzonym formularzu,
jeśli taki istnieje).
D7.3.5 Opłaty ASN.
Należy zapłacić ASN-owi, do którego został wysłany
wniosek, niezbędne opłaty ustalone przez wspomniany
ASN.
ARTYKUŁ D7.4 Zezwolenie organizacyjne.
Zawodnik podpisze i prześle do ASN Zezwolenie
Organizacyjne zawierające następujące dane:
D7.4.1 Tor.
Nazwa i długość wybranego toru.
D7.4.2 Zawodnik.
Imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer, rodzaj i
data licencji, nazwa ASN, który ją dostarczył (oraz
upoważnienie, w przypadku cudzoziemca).

D7.4.3 Samochód.
Cechy
charakterystyczne

pozwalające

na

jego
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klasyfikację zgodnie z Kodeksem i załącznikiem D
(kategoria, grupa, klasa, pojemność cylindra, masa
pustego samochodu oraz, w stosownych przypadkach,
marka podwozia i silnika).
D7.4.3.a W przypadku silników turbinowych należy
podać i uzasadnić, zgodnie ze wzorem równoważności
objaśnionym w art. 252 dodatku J: S (powierzchnia
dyszy wysokociśnieniowej), R (stosunek ciśnień) i C
(obliczona równoważna pojemność sześcienna).
D7.4.3.b Dla identycznych kategorii, grup i klas, ten
sam zawodnik może wykonać kilka jednoczesnych
prób bicia rekordu. W takim przypadku Zawodnik musi
ubiegać się o oddzielne Zezwolenia Organizacyjne dla
każdego Samochodu.
D7.4.4 Charakter prób zapisu.
Rodzaje, czasy i odległości.
D7.4.5 Czas i czas trwania.
Data i czas rozpoczęcia Próby bicia rekordu, okres
ważności
wnioskowanego
Zezwolenia
Organizacyjnego,
na
czas,
który
może
być
przedłużony zgodnie z regulaminem ustanowionym
przez każdy ASN.
D7.4.6 Kierowcy.
Dla każdego kierowcy (głównego i rezerwowego):
imię, nazwisko, rodzaj, numer i data wydania licencji
oraz imię i nazwisko dostarczającego je ASN (oraz
upoważnienie, w przypadku cudzoziemca).
(Duplikaty danych dla każdego kierowcy).

Pusta masa:
Marka podwozia:
Marka
silnika/model:
S=
R=
C=

Typy:
Czasy:
Odległości:
Data i godzina
rozpoczęcia:
Czas trwania:
Imię:
Adres:
Lic #:
Rodzaj
licencji:
Data licencji:
Wydający ASN:
List
Autoryzacyjny :

D7.4.6.a Dozwolona jest zmiana kierowcy podczas
prób zapisu bicia rekordu prędkości, po uprzednim
uzyskaniu zezwolenia od ASN
oraz na warunkach określonych w niniejszym
załączniku;
nie
jest
dozwolone
wprowadzanie
żadnych innych zmian do programu ustanowionego
przez Zezwolenie Organizacyjne.
ARTYKUŁ D7.5 Obowiązki ASN
D7.5.1 Termin.
Należy przekazać Zezwolenie Organizacyjne Próby
bicia rekordu do FIA nie później niż na określoną
liczbę dni w zależności od każdego określonego
rodzaju Próby bicia rekordu.
D7.5.1.a Rekord światowy - 7 dni.

Data
FIA:

zgłoszenia

D7.5.1.b Absolutne i neutralne rekordy światowe - 30
dni.
D7.5.1.c Rekordy Światowe kategoria B - 60 dni.
D7.5.2 Opłaty.
Ustalenie opłat dla osób oficjalnych.
D7.5.3 Osoby oficjalne.
Zgodnie z Kodeksem oraz w celu uniknięcia
jakiegokolwiek konfliktu interesów, osoby oficjalne
będą wynagradzane za swoją pracę w ramach Próby
bicia rekordu. Są oni opłacani przez ASN, który może
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przerzucić
związane
z
tym
koszty
na
zainteresowanego(-ych)(zaangażowanego)
zawodnika(-ów).
D7.5.4 Warunki.
Po upewnieniu się, że warunki przewidziane dla
wykonania Próby bicia rekordu prędkości zostały
spełnione, ASN wyda decyzję:
D7.5.4.a Ustalenie warunków organizacji (punkty
kontrolne, środki bezpieczeństwa itp.).
D7.5.4.b Nominacji osób odpowiedzialnych za nadzór.

Nominowane
osoby oficjalne :

D7.5.4.c Wydanie Zezwolenia Organizacyjnego, które
będzie zawierało wszystkie informacje, jak również te,
które zostały wpisane do wniosku przez Zawodnika.
D7.5.4.d
Przekazaniu
kopii
Zezwolenia
Organizacyjnego do sędziego, zgodnie z Kodeksem.
D7.5.5 Licencja toru
Jeśli Próba bicia rekordu odbywa się na torze, który
nie posiada regularnej licencji, po zmierzeniu toru,
należy dostarczyć jeden (w przypadku toru Rekordu
Krajowego) lub zapytać FIA o jedną (w przypadku
Rekordu Świata lub Absolutnego Rekordu Świata),
którego ważność będzie równa okresowi ważności
Zezwolenia Organizacyjnego.
ARTYKUŁ D8 OSOBY OFICJALNE
ARTYKUŁ D8.1 Nadzór.
Nadzór Próby bicia rekordu obejmuje nadzór próby,
kontrolę samochodu oraz chronometraż. Liczba osób
odpowiedzialnych za nadzór musi być wystarczająca,
aby zapewnić, że próba bicia rekordu jest dokonywana
zgodnie z Kodeksem. Sędziowie będą przydzielani
zgodnie z art. 11.3.7 i 11.3.8 Kodeksu.
ARTYKUŁ D8.2 Nominowane osoby oficjalne .
ASN nominuje następujące osoby oficjalne:
D8.2.1 Sędziowie.
Sędzia, który jako przedstawiciel ASN będzie w pełni
odpowiedzialny za przeprowadzenie wydarzenia,
posiadając m.in. uprawnienia do jej zatrzymania,
zawieszenia lub zmiany jej programu z poważnych
względów bezpieczeństwa. Będzie on nadzorował
operacje kontrolne, a po próbie prześle do ASN
kompletny, szczegółowy, podpisany raport końcowy,
załączając do tego raportu: raport chronometrażu; w
stosownych przypadkach, listę wymienionych części;
oraz raport badania kontrolnego.
D8.2.2 Osoby oficjalne.
Osoby oficjalne wybrane przez ASN spośród osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje, w liczbie
zapewniającej ciągłość kontroli prowadzonej zgodnie z
niniejszym dodatkiem, w relacji między nimi a
sędziami.
D8.2.3 Sędzia badania kontrolnego.
Sędzia BK, który przeprowadzi badanie kontrolne,
zgodnie z art. D11
D8.2.4 Sędziowie chronometrażu
Oficjalni sędziowie chronometrażu w takiej liczbie, aby
zapewnić ciągłość rejestracji czasu (chronometrażu?),
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zgodnie z art. D13.

ARTYKUŁ D9 KONTROLA
ARTYKUŁ D9.1 Procedury.
Osoby oficjalne odpowiedzialne za kontrolę Próby bicia
rekordu będą postępować w następujący sposób:
D9.1.1 Przed Próbą.
Przed rozpoczęciem Próby Bicia Rekordu Prędkości:
upewnią się, że zawodnik spełnia wszystkie warunki
Zezwolenia Organizacyjnego, sprawdza jego Licencję,
a także tożsamość. Jeżeli na wniosek zawodnika
zostanie przeprowadzone wstępne badanie kontrolne,
upewni się, że raport sędziego BK jest pozytywny i
sprawdzi wykaz wszystkich materiałów i przyrządów
przedłożonych przez zawodnika i doda go do raportu
końcowego. Wreszcie, musi on upewnić się, że tor i
wszystkie instalacje są gotowe do rozpoczęcia Próby
bica prędkości.
D9.1.2 Podczas próby.
Podczas Próby bicia rekordu: upewnią się, że każdy
start i każda operacja lub manewr są zgodne z
niniejszym dodatkiem i będą w szczególności
identyfikować
kierowców
przy
każdej
zmianie
kierowcy. Musi nadzorować jazdę samochodem po
torze; interweniować na miejscu w przypadku
zatrzymania się na torze w celu ustalenia jego
przyczyny; nadzorować kolejne operacje i manewry
wykonywane
przez
zawodnika;
wreszcie
musi
zapewnić interwencję, w razie potrzeby, pojazdów
ratowniczych (pojazdu straży pożarnej, karetki
pogotowia, pojazdu ratowniczego).
D9.1.3 Niebezpieczne warunki.
W
przypadku
pojawienia
się
niebezpiecznych
warunków ze względu na warunki atmosferyczne, stan
toru, samochodu lub kierowców, itp., powinni oni
niezwłocznie poinformować ZSS, który podejmie
decyzję
o
zatrzymaniu
Próby
bicia
rekordu,
zawieszenia jej lub modyfikacji programu.
D9.1.4 Kontrola pojazdu.
Na koniec Próby bicia rekordu (lub po jej zawieszeniu
na wniosek zawodnika): przekażą one samochody do
sędziego badania kontrolnego do weryfikacji lub, jeśli
jest on nieobecny, będą oni umieszczać pieczęcie tak,
że żadna z weryfikowanych części nie będzie mogła
być zmodyfikowana, lub
zaparkują samochód na
zamkniętym terenie do czasu interwencji sędziego
badania kontrolnego.
D9.1.5 Obsługa punktów kontroli.
Wszystkie punkty kontroli będą stale zajmowane przez
osobę oficjalną i zostanie ustanowiony system
zwolnień. Po zakończeniu pełnienia obowiązków każda
osoba oficjalna przekaże instrukcje osobie, która go
zastępuje, i sporządzi krótkie sprawozdanie na temat
faktów, które mogły mieć miejsce podczas jego służby,
a następnie przekaże to sprawozdanie sędzi w celu
sporządzenia sprawozdania końcowego.
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ARTYKUŁ D10 STANOWISKA KONTROLNE
ARTYKUŁ D10.1 Zastosowanie.
Niniejszy artykuł ma zastosowanie odpowiednio do
Prób bicia rekordu na odcinku 100 kilometrów lub
dłuższym, prowadzonych na zamkniętym torze oraz do
wszystkich prób bicia rekordów.
ARTYKUŁ D10.2 Lokalizacja punktów.
Punkty powinny być usytuowane wzdłuż toru, po
stronie nitki toru i powinny być wyposażone w
niezbędne instalacje do przyjmowania i ochrony
personelu i materiałów przewidzianych dla każdej
stacji.
ARTYKUŁ D10.3 Zalecane punkty.
Zalecane są następujące punkty: jedna obok Linii
Startu, jedna obok Linii Mety (lub jedna stacja, jeżeli
te dwie linie się pokrywają) oraz stacje pośrednie w
liczbie wystarczającej do umieszczenia ich w
maksymalnym odstępie 5 km (2,5 km w przypadku
jednoczesnych prób), w celu umożliwienia skutecznej
kontroli na całej długości toru; w każdym przypadku
samochód nie może znajdować się poza zasięgiem
wzroku przez więcej niż jedną minutę podczas jazdy.
ARTYKUŁ D10.4 Punkt początkowy.
Punkt znajdujący się w pobliżu linii startu będzie
punktem głównym, w której będą wykonywane
wszelkie dozwolone czynności.
ARTYKUŁ D10.5 Punkty dodatkowe.
Na życzenie zawodnika niektóre z tych punktów mogą
być wykorzystywane jako punkty tankowania, a także
mogą zostać utworzone punkty uzupełniające.
Niemniej
jednak,
maksymalna
liczba
punktów
tankowania nie może być większa niż 2 punkty na 5
km toru.
ARTYKUŁ D10.6 Punkty główne i punkty
tankowania.
Punkt główna i punkt tankowania będą wyposażone w
instalacje niezbędne do wykonywania wszystkich
dozwolonych operacji. Te ostatnie muszą być
przeprowadzane po stronie toru, na odcinku, którego
długość nie może przekraczać 40 metrów.
ARTYKUŁ D11 BADANIE KONTROLNE
ARTYKUŁ D11.1 Badanie kontrolne
Sędzia badania kontrolnego będzie interweniował
obowiązkowo po zakończeniu Próby bicia rekordu oraz
opcjonalnie,
na
żądanie
Zawodnika,
przed
rozpoczęciem Próby bicia rekordu lub po wznowieniu w
przypadku jej zawieszenia .
ARTYKUŁ D11.2 Klasyfikacja.
Badanie
Kontrolne
przeprowadza
się
w
celu
stwierdzenia, czy samochód odpowiada cechom
wymienionym w Zezwoleniu Organizacyjnym, w celu
sklasyfikowania go zgodnie z Załącznikami D i J.
ARTYKUŁ D11.3 Wymagane kontrole.
D11.3.1 Wyjście z kokpitu.
Wszyscy kierowcy, zarówno posiadający licencję, jak i
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starający się o uzyskanie licencji, muszą zdać dwa
następujące testy na początku każdej próby bicia
rekordu prędkości usankcjonowanego przez FIA
D11.3.2 Test orientacji z zawiązanymi oczami w
kokpicie.
Kierowca musi zdać test orientacji w kokpicie z
zawiązanymi oczami na początku każdej próby bicia
rekordu. Posiadając wszystkie wymagane środki
bezpieczeństwa osobistego, siedząc w pojeździe,
kierowca z zasłoniętymi oczami musi być w stanie
wskazać następujące elementy: zamknięcie główne
i/lub
odcięcie
dopływu
paliwa,
urządzenie
uruchamiające gaśnicę (jeśli występuje), zamek lub
uchwyt drzwi/kabiny w kokpicie (jeśli występuje),
urządzenie uruchamiające zsuwnię hamulców (jeśli
występuje), zamek pasów bezpieczeństwa i wszelkie
inne elementy istotne dla bezpiecznej eksploatacji
pojazdu.
Gwarantuje
to,
że
kierowca
jest
zaznajomiony z pojazdem.
D11.3.3 Test wyjścia z samochodu.
Nosząc wszystkie wymagane środki ochrony osobistej
i siedząc w pojeździe z prawidłowo zapiętymi pasami
bezpieczeństwa i zamkniętymi drzwiami/dachownicą,
kierowca musi wykazać, że może opuścić pojazd bez
pomocy w czasie krótszym niż odpowiedni wymagany
czas (zob. załącznik D).
D11.3.4 W przypadku samochodów kategorii B
weryfikacja masy powinna być przeprowadzona
wcześniej. Weryfikacja, czy samochód jest zgodny z
formularzem
homologacyjnym
dołączonym
do
zezwolenia i jest kompletny ze wszystkimi jego
częściami, zostanie dokonana zarówno na początku,
jak i na końcu Próby bicia rekordu.
D11.3.5 Mechanizmy hamulcowe.
Zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie mechanizmy
hamulcowe (hamulce, dźwignie, klapy, płozy itp.) były
eksploatowane w normalny sposób, nawet podczas
jazdy z małą prędkością. Osoba wyznaczona przez FIA
może
wymagać,
aby
wszystkie
mechanizmy
hamulcowe były obsługiwane (pod warunkiem, że jest
to technicznie możliwe). Jeżeli samochód jest
wyposażony w jedną lub więcej dźwigni hamujących,
podczas przejazdu licencyjnego należy z powodzeniem
uruchomić przynajmniej jedną dźwignię hamującą.
ARTYKUŁ D11.4 Plomby
Przed obowiązkową kontrolą na koniec Próby bicia
rekordu, jeśli sędzia BK nie jest w stanie przejąć
samochodu po jego przybyciu, sprawdzana jest
integralność plomb nakładanych przez osoby oficjalne
odpowiedzialne za kontrolę.
ARTYKUŁ D11.5 Obowiązki zawodników.
Zawodnik
powinien
pozostawić
samochód
do
dyspozycji sędziego BK przez cały czas niezbędny do
kontroli i, w razie potrzeby, zlecić jego przewiezienie
na własny koszt, pod kontrolą danej osoby oficjalnej,
do najbliższego warsztatu specjalnie wyposażonego do
tej kontroli.
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ARTYKUŁ D11.6 Sprawozdanie.
Na zakończenie każdej Próby bicia rekordu, sędzia
badania kontrolnego sporządzi raport i przekaże go
ZSS.

ARTYKUŁ D12 POSTĘPOWANIE
ARTYKUŁ D12.1 Start.
Na początku Próby bicia rekordu, Start będzie zgodny
z
kodeksem
dla
startu
lotnego
samochodu
bezpieczeństwa
lub
startu
zatrzymanego,
odpowiednio, pod kontrolą osobą oficjalną. Nie
przewiduje się żadnych kar w przypadku falstartu.
D12.1.1 Dla kategorii A
startu lotnego próby
rekordowej na torze otwartym, start push
jest
dozwolony wyłącznie w celu uruchomienia samochodu.
Ten start nie może być dłuższy niż 300 metrów od
postoju.
ARTYKUŁ D12.2 Kierowca.
Podczas próby w samochodzie może przebywać
wyłącznie kierowca i musi on przestrzegać wszelkich
zasad bezpieczeństwa przewidzianych w Krajowym
Regulaminie Sportowym.
ARTYKUŁ D12.3 Zastosowanie.
Następujące
sekcje
niniejszego
artykułu
mają
zastosowanie odpowiednio do Prób bicia rekordu na
odcinku 100 kilometrów lub dłuższym, prowadzonych
na zamkniętym torze oraz do Prób bicia rekordu
wykonywanych przez cały czas.
ARTYKUŁ D12.4 Uruchomienie samochodu.
D12.4.1 Pomoc.
Na punktach głównych i na punktach tankowania
samochód może być popychany z pomocą personelu,
w granicach stacji. Przed ponownym uruchomieniem, z
wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. D12.1.1,
samochód musi być nieruchomy z włączonym silnikiem
lub bez niego, a jego uruchomienie musi odbywać się
za pomocą własnych środków napędowych, pod
kontrolą osoby oficjalnej.
D12.4.2 Ponowne uruchomienie.
Jeśli samochód zatrzyma się podczas Próby bicia
rekordu, może zostać zrestartowany za pomocą
własnych środków i kontynuować.
D12.4.3 Pomoc zewnętrzna.
Jeśli samochód zatrzyma się na trasie, kierowca może
popchnąć samochód samodzielnie – bez pomocy z
zewnątrz, do najbliższej stacji w celu autoryzowanego
uzupełnienia lub naprawy, w celu umożliwienia
powrotu do próby rekordowej.
ARTYKUŁ D12.5 Lista ewidencyjna.
Przed Próbą bicia rekordu, z wyjątkiem materiałów
uzupełniających, wszystkie części zamienne, materiały
pomocnicze
i
narzędzia,
które
mają
być
przechowywane na stacji głównej, powinny być
wpisane na listę ewidencyjną wraz z całkowitą masą,
którą należy przedłożyć sędziom. Podczas próby
dozwolone jest używanie tylko wyszczególnionych
pozycji, z wyjątkiem paneli nadwozia, szyb okiennych i
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układów wydechowych, które są uważane za materiały
uzupełniające i w związku z tym nie muszą być
umieszczone na liście.
ARTYKUŁ
D12.6
Dozwolone
czynności
na
punktach głównych i punktach tankowania.
Czynności na punktach głównych i punktach
tankowania mogą być prowadzone z pomocą
personelu korzystającego z autoryzowanych części
zamiennych, materiałów pomocniczych i narzędzi
punktu. Podczas takich czynności samochód musi być
nieruchomy.
ARTYKUŁ
D12.7
Dozwolone
czynności
na
głównej stacji.
Wszelkie
czynności
związane
z
tankowaniem,
czyszczeniem, tuningiem, montażem, wymianą kół,
opon, świec zapłonowych, wtryskiwaczy, naprawami i
spawaniem są autoryzowane. Spawanie zbiornika
paliwa, jego przewodów i osprzętu nie jest jednak
dozwolone na żadnej stacji i może być wykonywane
tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ZSS lub
wyznaczonej osoby.
D12.7.1 Sprzęt.
Punkt może posiadać narzędzia, materiały i sprzęt
podobny do tego, jaki posiada normalna drogowa
stacja obsługi w celu podnoszenia, czyszczenia,
smarowania,
pompowania
opon,
wyważania
i
ustawiania kół, uzupełniania wszystkich płynów i
dokonywania drobnych napraw mechanicznych i
elektrycznych samochodu(-ów).
D12.7.2 Materiały uzupełniające.
Za materiały uzupełniające uważa się koła, opony,
świece zapłonowe, wtryskiwacze, wodę, olej, paliwo,
płyny hydrauliczne, węże, urządzenia mocujące i
elementy normalnie występujące na zwykłej drogowej
stacji paliw. Za materiały uzupełniające uważa się
również nadwozie, panele nadwozia, szyby okienne i
układy wydechowe.
D12.7.3 Zmiany kierowcy.
Zmiany uprawnionych kierowców
ARTYKUŁ
D12.8
Dozwolone
czynności
w
punktach tankowania.
Uzupełnianie paliwa jest dozwolone w wyznaczonych
punktach. Wszelkie inne czynności nie przewidziane na
tych punktach mogą być wykonywane wyłącznie przez
kierowcę przy użyciu części, narzędzi i materiałów
dopuszczonych do tej próby bicia rekordu prędkości.
ARTYKUŁ D12.9 Czynności poza punktem.
Dozwolone są jedynie operacje wykonywane przez
samego kierowcę przy użyciu części, materiałów i
narzędzi dopuszczonych do próby rekordowej i bez
pomocy z zewnątrz.
ARTYKUŁ D12.10 Materiały dopuszczone do
przewozu w Samochodzie.
Wszystkie części zapasowe, materiały pomocnicze,
narzędzia i balast, które mają być przewożone w
samochodzie, powinny być właściwie umieszczone i
prawidłowo zabezpieczone zgodnie z art. 253
Załącznika J.
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D12.10.1 Części zamienne.
W przypadku rekordów powyżej 10 mil i rekordów
czasowych, z wyjątkiem materiałów uzupełniających,
wszystkie części zamienne i materiały pomocnicze
powinny znajdować się na stacji głównej.
ARTYKUŁ D12.11 Waga.
Całkowita waga części zamiennych, materiałów
pomocniczych, narzędzi i balastu przewożonych przez
samochód nie może przekraczać 5% homologowanej
lub zadeklarowanej wagi samochodu, plus 20 kg.
Waga materiału wypełniającego jest wolna.

Waga
samochodu:
Części zamienne
i inne materiały:

ARTYKUŁ D13 CHRONOMETRAŻ
ARTYKUŁ D13.1 Urządzenia.
Urządzenia stosowane do zapisu czasów będą typu i
precyzyjności określonych w niniejszym artykule, z
oficjalnym świadectwem weryfikacji wydanym mniej
niż 2 lata wcześniej, którego ważność nie wygasła w
dniu próby bicia rekordu prędkości (załączyć oficjalne
świadectwo weryfikacji).
D13.1.1 Do 100 mil lub 1 godziny.
W przypadku rekordów dotyczących przyspieszeń i
wszystkich innych zapisów do 100 mil włącznie lub 1
godziny, urządzenia muszą być typu automatycznego
z dokładnością do 1/1 000 na sekunde, przy czym
zapis musi być wytwarzany bezpośrednio przez
przejazd samochodu bez żadnej interwencji człowieka.
D13.1.2 100 mil lub 1 godzina do 1000 mil lub 6
godzin.
W przypadku rekordów powyżej 100 mil lub 1 godziny
i do 1000 mil lub 6 godzin, urządzenia mogą być typu
automatycznego, półautomatycznego lub ręcznego
(chronometr dzielony lub elektroniczny), z podziałką
do 1/10 na sekundę.
D13.1.3 Powyżej 1000 mil lub 6 godzin.
W przypadku rekordów powyżej 1000 mil lub 6
godzin, urządzenia mogą być typu automatycznego,
półautomatycznego lub ręcznego (chronometr dzielony
na ułamki sekund lub elektroniczny), z podziałką do 1
sekundy.
ARTYKUŁ D13.2 Procedura
D13.2.1 Rejestracja czasów.
Godziny (czasy) muszą być rejestrowane na
rzeczywistym przejeździe samochodu nad liniami
startu i mety w przypadku toru otwartego, lub nad
pojedynczą linią startu i mety w przypadku toru
zamkniętego. W tym ostatnim przypadku, czasy będą
rejestrowane okrążenie po okrążeniu.
D13.2.2 Linia czasowa.
W przypadku użycia kilku urządzeń, czasy będą
rejestrowane na tej samej linii przez wszystkie
urządzenia.
D13.2.3 Czas zawrotu.
W przypadku rekordów obejmujących podróż w obu
kierunkach, z przerwą na końcu pierwszej trasy (toru),
czasy będą rejestrowane na przejściu nad linią startu i
linią końcową w obu kierunkach.
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D13.2.3.a W przypadku rekordu do 10 mil na
otwartym torze (trasie, maksymalnym, dozwolonym
czasem na wykonanie biegu w przeciwnym kierunku
używanym do obliczenia średniego czasu dla rekordu
odległości jest 60minut
D13.2.3.b Czas ( 60 minut) zaczynamy mierzyć od
początkowego odcinka przy pierwszym przejeździe do
końca
mierzonego
odcinka
przy
przejeździe
powrotnym.
ARTYKUŁ D13.3 Obliczanie prędkości.
D13.3.1 Średnia prędkość.
Dla Rekordów do 10 mil na trasie (torze) otwartej,
innych niż rekordy przyspieszenia, średnia prędkość
używana do ustanowienia rekordu będzie obliczana na
podstawie średniej z czasów zarejestrowanych na
kolejnych przejazdach w przeciwnych kierunkach.
D13.3.2 Dokładność czasowa.
Zapisać czas z dokładnością do 1/1000 na sekundę i
obliczyć średni czas z dokładnością do 1/1000 na
sekundę bez zaokrąglania.
D13.3.3 Dokładność prędkości.
Obliczenie i zarejestrowanie prędkość z dokładnością
do 1/1,000 mph lub kph.
D13.3.4 Przeliczanie.
Prędkość przeliczamy na kph lub mph, bez
zaokrąglania
i
przy
użyciu
zdefiniowanego
współczynnika konwersji.
D13.3.5 Precyzja.
Jeżeli sprzęt do pomiaru czasu posiada dokładność
większą niż 1/1 000 części sekundy, jego dokładność
powinna być ustawiona na zapisywanie czasów do 1/1
000 części sekundy, bez zaokrąglania, w celu
umożliwienia
bezpośredniego
wykorzystania
wszystkich odczytów.
D13.3.6 Obliczanie prędkości.
Prędkość obliczamy i zapisujemy od tak zapisanego
czasu, a jedynie wynik do 1/1 000 mph lub kph
powinien zostać zachowany bez zaokrąglenia
D13.3.7 Zapisy odległości.
Dla Rekordów Odległości na zamkniętym torze (100
km i więcej), samochód musi przekroczyć linię mety
na końcu okrążenia, podczas którego został pokonany
przejazd rekordowy
D13.3.7.a Po obliczeniu średniej prędkości "V"
ostatniego okrążenia, czas potrzebny do pokonania,
przy tej prędkości "V", odcinek toru niezbędny do
osiągnięcia odległości rekordowej zostanie dodany do
czasów zarejestrowanych do pokonania poprzednich
okrążeń.
D13.3.7.b Jeżeli okoliczności na to pozwalają, sektor
może zostać zmierzony, a rzeczywisty czas potrzebny
na jego pokrycie zostanie zarejestrowany na końcu
danego sektora. Zostanie on następnie dodany do
czasów zarejestrowanych dla poprzednich okrążeń,
aby umożliwić obliczenie średniej prędkości rekordu.
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D13.3.8 Zapisy czasu.
Dla rekordów czasu (na zamkniętym torze), samochód
musi przekroczyć linię mety na końcu okrążenia,
podczas którego upłynął czas rekordu, który ma być
rozpoznany.
D13.3.8.a Średnia prędkość "V" ostatniego okrążenia
zostanie
obliczona, a dodatkowy dystans niezbędny
do osiągnięcia, z prędkością "V", czasu trwania
rekordu zostanie dodany do dystansu pokonanego
podczas poprzednich okrążeń.
D13.3.8.b Ilekroć można udowodnić, że samochód
zatrzymał się na torze w czasie trwania przejazdu
rekordowego i na wyraźne życzenie zawodnika,
odległość pomiędzy punktem zatrzymania a linią mety
(odległość dodatkowa) może być zmierzona i dodana
do odległości pokonanej podczas poprzednich okrążeń.
D13.3.8.c W każdym przypadku, osiągi będą ważne
dla homologacji tylko wtedy, gdy samochód był
rzeczywiście uruchomiony w okresie czasu równym co
najmniej 90% czasu trwania biegu rekordowego, przy
czym średnia prędkość rekordu jest obliczana na
podstawie tego czasu.
ART. D13.4 Rejestracja czasów.
Bez względu na przyczynę, nie jest dozwolone
korygowanie,
zaokrąglanie
lub
modyfikowanie
faktycznie zarejestrowanych czasów, ani stosowanie
innych urządzeń rejestrujących czas lub innych
środków
umożliwiających
osiągnięcie
prędkości
obliczeniowej niż określone powyżej.
ARTYKUŁ D13.5 Sprawozdanie.
Na zakończenie Próby bicia rekordu, sędziowie
chronometrażowi przygotują i podpiszą raport oraz
złożą go ZSS wraz z oryginalnymi arkuszami czasu
pracy.

ARTYKUŁ D14 HOMOLOGACJA
ARTYKUŁ D14.1 Warunki homologacji
D14.1.2 Organ FIA.
FIA będzie rozpatrywać wnioski o homologację
Światowych lub Bezwzględnych Światowych Rekordów
złożonych przez odpowiednie ASN.
D14.1.3 Wielokrotne rekordy.
Ten sam rekord (przejazd rekordowy)może być
homologowany we wszystkich typach rekordów
wymienionych w niniejszym załączniku.
D14.1.4 Homologacja próby rekordowej
Rekord nie może być homologowany w kategoriach,
grupach i klasach samochodów różnych od tych, do
których należy samochód używany do Próby bicia
rekordu. Rekord klasy krajowej może być jednak
homologowany jako bezwzględny Rekord krajowy, a
Rekord światowy może być homologowany jako
bezwzględny Rekord światowy.
D14.1.5 Warunki homologacji
W każdym przypadku, homologacja Rekordu podlega
następującym warunkom, zgodnie z Kodeksem.
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D14.1.5.a Próba zapisu bicia rekordu musi być
przeprowadzona zgodnie z niniejszym załącznikiem.
D14.1.5.b Posiadaczem Rekordu, którego nazwisko
będzie wymienione na certyfikacie homologacji, będzie
zawodnik wymieniony w Zezwoleniu Organizacyjnym.
ARTYKUŁ D14.2 Proces Homologacji
D14.2.1Opinia ASN.
Po zakończeniu Próby bicia rekordu lub corocznego
wydarzenia ASN dokona oceny raportu końcowego i, w
razie potrzeby, po dalszych zapytaniach, zaświadczy,
że Próba Zapisu została przeprowadzona zgodnie z
Kodeksem.
D14.2.2 Raport wstępny.
W przypadku Rekordu Świata lub Bezwzględnego
Rekordu Świata, ASN w ciągu 3 dni roboczych przesyła
FIA wstępny raport stwierdzający, czy Rekord został
pobity, czy też nie. Raport końcowy jest przesyłany do
FIA w ciągu 30 dni.
D14.2.3 Raport końcowy.
Raport
końcowy
musi
zawierać
co
najmniej
następujące dokumenty:
D14.2.3.a Lista kontrolna Światowej, lądowej próby
bicia rekordu prędkości FIA (dodatek C)
D14.2.3.b Oficjalne sprawozdanie końcowe FIA
należycie wypełnione, podpisane i opieczętowane dla
każdego zapisu.
D14.2.3.c
Raport
końcowy
sędziego,
sędziego
chronometrażu i sędziego BK.
D14.2.3.d Sprawozdanie z wyboru i eksploatacji
samochodów (tylko kategoria B)
D14.2.3.e Licencja toru
D14.2.3.f Certyfikat pomiaru toru.
D14.2.3.g Certyfikat kalibracji urządzeń do pomiaru
czasu.
D14.2.3.h Oryginalne karty ewidencji czasu pracy dla
każdej próby rekordowej.
D14.2.3.h.i Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (300
dpi) samochodu używanego podczas próby (prób)
bicia rekordu, które ma być wydrukowane na
świadectwie homologacji.
D14.2.5 Opinia Komisji Rekordów Prędkości Lądowej.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez FIA pełnej
dokumentacji Próby bicia rekordu, sprawozdanie
zostanie poddane przeglądowi przez jej Komisję
Rejestrów Prędkości Lądowej w celu ustalenia, czy
został ustanowiony nowy rekord. Dopiero wówczas
taki nowy rekord zostanie potwierdzony poprzez jego
opublikowanie w biuletynie FIA.
D14.3 Certyfikat Homologacji
D14.3.1 Doręczenie homologacji.
Po zatwierdzeniu przez Komisję Rejestrów Prędkości
Lądowych
FIA
dostarczy
zawodnikowi,
za
pośrednictwem stosowanego systemu ASN, oraz z
kopią dla ASN do celów rejestracji, świadectwo
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homologacji.
D14.3.2 Certyfkat.
Certyfikat dla Krajowych, Światowych i Absolutnych
Rekordów Świata zawiera następujące informacje:
D14.3.2.a
Rodzaj
rekordu
i
- z
wyjątkiem
bezwzględnych krajowych i bezwzględnych rekordów
światowych, jego klasyfikacja według kategorii, grupy
i klasy samochodu.
D14.3.2.b Data i miejsce próby zapisu bicia rekordu
prędkości.
D14.3.2.c Imię i nazwisko zawodnika i konkurenta
D14.3.2.d Marka i typ zgłoszonego samochodu i
silnika.
D14.3.2.e Wykaz ustanowionych lub pobitych rekordu,
ze wskazaniem odległości lub czasu trwania, czasu i
średniej prędkości.

ARTYKUŁ D16 PUBLIKACJA ZAPISÓW
ARTYKUŁ D16.1 Ograniczenie publikacji.
W czasie oczekiwania na homologację, zawodnik nie
może publikować, lub opublikować, rozpowszechnić
lub rozpowszechniać wyników próby uzyskania
Narodowego, Światowego lub Absolutnego Rekordu
Świata, chyba że za zgodą ASN kraju, w którym próba
została przeprowadzona, oraz z zastrzeżeniem
następujących warunków:
ARTYKUŁ D16.2 Zastrzeżenia publikacyjne.
Wyniki
nie
mogą
być
publikowane
lub
rozpowszechniane bez oświadczenia "Z zastrzeżeniem
homologacji FIA (lub ASN)", napisanego wyraźnie
widocznymi literami.
D16.2.1 Kara.
Niezastosowanie się do tego wymogu pociągnie za
sobą odrzucenie homologacji, oprócz wszelkich kar,
które ASN może nałożyć w odniesieniu do rekordów
krajowych i które FIA może nałożyć w odniesieniu do
rekordów światowych i bezwzględnych rekordów
światowych.
ARTYKUŁ D16.3 Publikacja.
Po
zatwierdzeniu
Rekordu,
cała
publikacja
i
rozpowszechnianie
musi
wyraźnie
zawierać
oświadczenie
"zatwierdzony
przez
FIA"
i/lub
odpowiednie logo Rekordu Światowego FIA.
ARTYKUŁ D16.4 Prawa autorskie.
Oficjalna Lista Rekordów Prędkości Lądowej FIA oraz
Logo Rekordu Światowego FIA są prawami autorskimi
FIA.

ARTYKUŁ D17 SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRÓB BICIA REKORDU DLA
WYŚCIGÓW DRAG
ARTYKUŁ D17.1 Kategorie samochodów
D17.1.1 Kategorie: Top Methanol Dragster, Pro Stock,
Funny Car, Top Methanol Funny Car, Top Fuel Dragster.
ARTYKUŁ D17.2 Uznawane czasy i odległości
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D17.2.2 Rekordy Świata.
Dla Światowych lub Absolutnych Rekordów Świata,
uznawane sa następujące odległości : Rekordy
przyśpieszenia, start stojący : 1/8 mila (201,17 m),
1/4 mili (402,34 m).
D17.2.3 Szybkość.
Rekordy prędkości będą do setnej mili na godzinę.
ARTYKUŁ D17.3 Próby Zapisu

Dystans:

D17.3.1 Ogólne.
W uzupełnieniu do art. 2.7.4 Kodeksu, realizowanie,
homologacja, rejestracja i publikacja wszystkich prób
zapisu będzie odbywać się zgodnie z art. D6 do D9,
D11 i D13, z następującymi wyraźnymi wyjątkami.
D17.3.2 Wymagane biegi.
Dwa biegi muszą być wykonane na tym samym torze,
w czasie przewidzianym w zezwoleniu, lub podczas
tych samych zawodów. Czas trwania każdego biegu
musi się mieścić w granicach 1% pomiędzy
poszczególnymi biegami. W tym przypadku szybszy
czas dwóch biegów będzie brany pod uwagę, jeżeli
zostanie ustanowiony nowy Rekord.
D17.3.3 Terminy upłynięcia.
W
przypadku,
gdy
czasy
upływające
dwóch
przebiegów są gorsze od istniejącego Rekordu, lecz
nie mieszczą się w granicach jednego procenta od
siebie, szybszy czas będzie akceptowany jako kopia
zapasowa dla wolniejszego czasu, który stanowić
będzie nowy Rekord.
D17.3.4 Ex aequo.
Jeżeli dwóch zawodników uzyska te same czasu po
upływie czasu rekordu do setnej sekundy w tych
samych zawodach, to rozstrzygający czas będzie
najszybszym odczytem mil na godzinę w biegu, w
którym ustanowił rekord.
D17.3.4.a W przypadku kolejnego wyniku Ex aequo
zawodnik, który ustanowi rekord wcześniej na
zawodach, zostanie uznany.
D17.3.4.b Jeżeli wynik rekordu będzie taki sam w
późniejszym wyścigu, przypisany będzie do tego
zawodnika, który ustanowił go jako pierwszy.
D17.3.4.c Podobnie, jeżeli dwóch zawodników uzyska
ten sam wynik znaku prędkości, to zwycięzcą zostanie
zawodnik z najszybszym czasem jaki upłynął w czasie
biegu, który ustanowił rekord.
D17.3.4.d Rekordy mogą być ustalane do czasu
wyeliminowania zawodnika z dalszych zawodów.
D17.3.4.e Poprzednie biegi są dozwolone jako 1%
przejazdu rezerwowego.
D17.3.5 Zmiany samochodu.
Zawodnik nie może ustanowić rekordów jednym
samochodem, a następnie konkurować w zawodach z
innym.
D17.3.6 Posiadacz rekordu.
Rekord ustanowiony przez zawodnika zostanie uznany
tylko
po zakończeniu imprezy. Ustalenie przez
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zawodnika, a następnie utrata rekordu w tych samych
zawodach
nie
zostanie
zaliczone
na
poczet
ustanowienia Rekordu.
D17.3.7 Zgłoszenie do klasy.
Zawodnicy nie mogą zgłaszać się do jednej klasy i
żądać wpisu w innej.
D17.3.8 Pomiar czasu.
Pomiar czasu będzie zgodny z art. D13. Jednakże
warunki ustanowione dla "Drag Racing" muszą być
spełnione (patrz "Urządzenia do pomiaru czasu" w
sekcji 9 FIA Drag Racing: Regulamin Techniczny i
Procedury Wyścigowe).

Odpowiedzialność

Imię

Podpis

Data

Zawodnik (zweryfikowany przez ASN lub
sędziego)
Sędzia
ASN
FIA
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