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• Jedyną międzynarodową władzą sportową upoważnioną do
ustanawiania i wdrażania przepisów dotyczących propagowania
i kontroli zawodów, rekordów samochodowych oraz organizacji
międzynarodowych mistrzostw samochodowych jest
Międzynarodowa Federacja Samochodowa
(Fédération Internationale de l'Automobile), zwana dalej FIA
• Celem umożliwienia sprawowania powyższej władzy w sposób
rzetelny i sprawiedliwy FIA ustanowiła
Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA-2020
( https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/01_mks_2020_wersja_01.01.2020_0.pdf )

Społeczną działalność GKSPiT oraz jej Podkomisji wspiera Biuro Sportu
i Turystyki ZG PZM, prowadząc formalnie sprawy turystyki, organizując
posiedzenia i narady, realizując podjęte inicjatywy i decyzje.
Biuro Sportu i Turystyki prowadzi sekretariat Głównych Komisji, a m.in.
Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki (GKSPiT).
Kontakt z biurem i za jego pośrednictwem ze środowiskiem turystyki:
Polski Związek Motorowy, Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66, PL 02-518 Warszawa
Tel.: +48 22 849 93 61, +48 22 849 93 62
Fax: +48 22 848 19 51
Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM
Sekretariat: Anna Miluska
Tel.: +48 22 542 01 22
e-mail: anna.miluska@pzm.pl

Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA
(https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/01_mks_2020_wersja_01.01.2020_0.pdf)

Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. oraz zmiany.
( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101270857
Tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101270857/U/D20100857Lj.pdf)

Prawo o Ruchu Drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (po zmianach)
( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970980602
Tekst jednolity http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf )

Regulaminy GKSPiT PZM dla sportów popularnych
( http://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy )

Ubezpieczenia osób i imprez
( zbiór Ustaw i rozporządzeń zamieszczonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej )

• Statut Polskiego Związku Motorowego
(tekst jednolity wg stanu na dzień 15.06.2019r.)
( https://www.pzm.pl/pliki/zg/prezydialny/2019/statut_15_06_2019_r. pdf )

• UCHWAŁA NR 1/11/2011 GKSPIT PZM z dnia 29.11.2O11
w sprawie aktywizacji organizatorów Sportu Popularnego i Turystyki PZM
( http://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2012/osp/uchwala012011gkspit.pdf )

• Regulamin Organizatora Sportu Popularnego PZM

z dnia 11.05.2019 r.

( https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2019/regulaminy/regulaminosp11042018v2_kk_07.05.2018_0.pdf )

• Program szkolenia teoretycznego na tytuł organizatora sportu
popularnego - stopnia „A”, „O ” i „P”
( https://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm )

ORGANIZATOR SPORTU
POPULARNEGO PZM
Tytuł „ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO PZM”
jest dowodem zarejestrowania, wydawanym osobie fizycznej,
pragnącej uczestniczyć w organizacji, lub biorącej udział
w przygotowaniu imprezy PZM, przeprowadzonej zgodnie
z Regulaminem PZM. Uchwała ZG PZM z dnia 25.04.1998 r.

Posiadacz tytułu zobowiązany jest znać
i przestrzegać Regulaminy PZM
Nikt nie może kierować organizacją imprezy sportu popularnego PZM,
jeżeli nie posiada tytułu Organizatora Sportu Popularnego PZM
stopnia „O” (okręgowego) lub „P” – krajowego.
Materiały instruktażowe dot. szkolenia Organizatorów Sportów Popularnych
Polskiego Związku Motorowego zamieszczone są na stronie PZM:
https://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm

Warunki uzyskania uprawnień
ORGANIZATORA SPORTU POPULARNEGO
Należy:
✓

być członkiem klubu lub stowarzyszenia
zrzeszonego w PZM

✓

mieć ukończone 18 lat

✓

posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych

✓

uczestniczyć w szkoleniu organizowanym
na zlecenie GKSPiT

✓

uzyskać pozytywną ocenę Komisji
Egzaminacyjnej

✓

czynnie uczestniczyć w organizacji
imprez PZM

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia OSP
jest legitymacja wraz z książeczką pracy organizatora.

➢

brać czynny udział w działalności Polskiego Związku Motorowego
i klubu w nim stowarzyszonego, organizować zajęcia, zawody
i imprezy sportowo-rekreacyjne, pełnić na nich funkcje kierownicze

➢

popularyzować różne formy sportu popularnego i turystyki motorowej

➢

popularyzować zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego

➢

dokumentować swoją działalność w książeczce pracy organizatora OSP

➢

doskonalić własne umiejętności

Uzupełniającym zadaniem Organizatora Sportów Popularnych
jest popularyzowanie krajoznawstwa, w tym
propagowanie Odznaki Turysty Motorowego PZM

Zgodnie z Uchwałą Prezydium ZG PZM z dn. 19.11.1993 o obowiązkowym ubezpieczeniu
Organizatorów imprez motorowych PZM, podpisana została umowa o Ubezpieczeniu od
Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) między:
Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Główny a wybranym na dany rok Ubezpieczycielem.

„Odpowiedzialność dotyczy tylko i wyłącznie zdarzeń OC i następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) które zaistniały podczas pełnienia przez
OSP PZM funkcji związanych z organizacją i sędziowaniem imprez sportu
popularnego organizowanych przez PZM.”
Ubezpieczeniem tym objęta jest automatycznie każda osoba posiadająca
ważną legitymację OSP stopnia „A”, „O” lub „P”. W ramach swoich
możliwości finansowych koszt ubezpieczenia Organizatorów Sportu
Popularnego pokrywa GKSPiT.
Ubezpieczenie Organizatorów Sportów Popularnych (zakładane):
12.000 zł w razie 100% kalectwa
6.000 zł w razie śmierci

Ubezpieczenie obejmuje Organizatorów Sportu Popularnego, którzy będą
objęci ochroną ubezpieczeniową wyłącznie podczas trwania imprez
zorganizowanych na terenie kraju.

Odpowiedzialność za szkody
Uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnej polisy OC pojazdu,
którym biorą udział w imprezie. Pojazd musi być sprawny technicznie,
posiadać wymagane dokumenty, a kierowca ważne prawo jazdy.
Odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia,
wyrządzonych przez uczestnika innym osobom, którego skutki są
objęte umową ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu pokrywana
jest z tego ubezpieczenia.

Organizator imprezy powinien posiadać oświadczenie uczestnika
imprezy złożone na piśmie w którym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do organizatora za szkody, których jest sprawcą.
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wg wzoru pokazanego w Załączniku 7 do Regulaminów
https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

INFORMACJE PODSTAWOWE
Data i miejsce imprezy
Nazwa imprezy
Organizator i zleceniodawca imprezy (adres i telefony)
Zasady uczestnictwa w imprezie
Podstawa regulaminowa imprezy

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
Termin i adres zgłoszeń
Wpisowe (startowe i inne opłaty)
Materiały dla uczestników
Telefony kontaktowe do organizatorów

LOKALIZACJE
Baza imprezy, lokalizacja Biura Imprezy
Lokalizacje (telefony) punktów pomocy
(policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
Lokalizacje (telefony) najbliższych szpitali, ośrodków medycznych

WŁADZE IMPREZY

Regulamin
Uzupełniający
(cd)

Komandor (Dyrektor Imprezy)
Komandor ds. Organizacyjnych
Komandor ds. Trasy
Kierownik Prób Sprawności
Przewodniczący Komisji Obliczeń
Gospodarz

PROGRAM GODZINOWY IMPREZY
Otwarcie biura (czas i miejsce)
Badanie regulaminowe (czas i miejsce)
Opublikowanie listy startowej
Odprawa zawodników
Start
Planowane zakończenie części sportowej
Protesty
Opublikowanie wyników prowizorycznych
Ogłoszenie wyników oficjalnych
Rozdanie nagród
Zamknięcie imprezy

JURY IMPREZY
Przedstawiciel GKSPiT (OKSPiT)
Komandor
Przew. Komisji Obliczeń
Inne osoby (wg Regulaminu Imprezy)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KOMUNIKAT
Oficjalny dokument
będący integralną częścią

REGULAMINU
UZUPEŁNIAJĄCEGO
Wywieszany jest
na tablicy ogłoszeń

Znajomość i przestrzeganie
regulaminów
Każda osoba lub grupa osób, organizująca lub biorąca udział
w imprezach PZM jest zobowiązana:
➢ znać statut PZM i Regulaminy Krajowe,
➢ bezwarunkowo przestrzegać powyższe, jak również
podporządkowywać się decyzjom władz sportowych
oraz przyjmować wynikające z tego konsekwencje.
Regulamin uzupełniający imprezy
Oficjalny dokument, wydany przez Organizatora Imprezy w celu
uregulowania szczegółów imprezy dla sędziów i zawodników.
Program
Oficjalny dokument, przygotowany przez Organizatora Imprezy,
podający wszelkie informacje dla zaznajomienia zawodników
i publiczności ze szczegółami przebiegu zawodów.

•

Impreza drogowa o założonej średniej prędkości*, rozgrywana w całości
lub częściowo na drogach publicznych, otwartych dla normalnego ruchu.
Musi mieć jednolitą trasę, którą wszystkie pojazdy muszą pokonać, lub kilka tras
prowadzących do punktu zbornego wyznaczonego wcześniej i następnie jednolitą trasę
dla wszystkich uczestników.

•

trasa musi zawierać jeden lub kilka odcinków drogowych oraz opcjonalnie dodatkowe
zadania nawigacyjne, turystyczne i próby szybkościowe.

•„najwyższa prędkość
przejazdu nie może być
nigdy czynnikiem
stanowiącym klasyfikację”

* Impreza, podczas której załoga (kierowca i pilot)
ma przejechać określony odcinek drogi
w określonym czasie. Kontrola tego czasu
odbywa się na Punktach Kontroli Czasu (PKC).

• Organizator imprezy – osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
prowadząca imprezę.

• Impreza masowa – impreza sportowa, artystyczna
lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym
obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000,
a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300.

• Zabezpieczenie imprezy – skoordynowane
przedsięwzięcia podejmowane przez organizatora imprezy, wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, policję, Państwową
Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej,
służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

✓

Zgłoszenie Rundy przez Klub do Kalendarza PZM, krajowego
lub okręgowego.

✓

Zatwierdzenie zgłoszonych rund przez ZO lub ZG do kalendarza PZM.

✓

Wniosek Klubu do ZO o dofinansowanie rundy. Od 2013 roku
obowiązuje posiadanie uprawnień OSP przez organizatorów rundy.
(Uchwała GKSPiT w sprawie aktywizacji organizatorów Sportu Popularnego i Turystyki PZM z dn. 29.11.2011r.)
http://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2012/osp/uchwala012011gkspit.pdf )

✓

Rozliczenie finansowe z opisanymi fakturami
(Uchwała ZG nr 92/2007 z dn 17.11.2007 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania
lub darowizny w działalności statutowej PZM - jednolity tekst wg stanu na dzień 25.01.2014 r.)
https://www.pzm.pl/pliki/zg/prezydialny/2014/uchwaly/dofinansowania_i_darowizn-25.01.2014_0.doc )

✓

Wyniki z imprezy dołączone do sprawozdania. (Uchwała ZG nr 92/2007 z dn 17.11.2007.)
Do wyników z imprezy należy dołączyć min. 5 zdjęć z imprezy (ilustrujące Start, Metę, przebieg imprezy),
ew. wskazać link do galerii zdjęć z imprezy umieszczonej na stronie internetowej, a także adresy mailowe
uczestników, którzy w zgłoszeniu do imprezy zgodzili się na otrzymywanie powiadomień dotyczących imprez
kalendarzowych GKSPiT.

WNIOSEK O DOTACJĘ

ROZLICZENIE FINANSOWE

Uwaga: Aktualne wzory wniosków o dofinansowanie i sposób rozliczenia imprezy należy uzyskać w Biurze Sportu i Turystyki: anna.miluska@pzm.pl

Realizacja uchwały ZG PZM 92/2007
Dofinansowanie PZM:
• nagrody regulaminowe
• wynajem sali, terenu konkursu
• numery startowe
• koszty szkolenia, materiały do prezentacji, testy
• koszty materiałów rajdowych (druki)
• kilometrówki sędziowskie
• honoraria dla wykładowcy, autora trasy
• posiłek regeneracyjny dla uczestników (rozliczane opisanymi fakturami)

Nie wolno rozliczać kosztów działalności Klubu
(administracja, wynagrodzenia, lokal, podatki, straty, środki trwałe,
wyposażenie nie stanowiące majątku PZM).

wymagane dokumenty
Do urzędów
Pisma do Policji
Polisa ubezpieczeniowa
Dla uczestników
Formularz zgłoszeniowy
Informator – komunikat
Materiały rajdowe
Numery startowe
Karta drogowa
Itinerer
Mapa rajdowa

Zezwolenia
Przy organizacji imprezy turystycznej (nawigacyjnej), która nie jest
imprezą masową i nie wymaga ograniczeń w ruchu drogowym,
nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia administracji publicznej.

Organizator imprezy musi jednak powiadomić o imprezie:
• właściwego, ze względu na miejsce odbywania imprezy, komendanta
wojewódzkiego Policji, a także komendantów rejonowych Policji na
terenie których odbywać się będzie impreza
• lokalny organ administracji państwowej, dla uzyskania zgody na
skorzystanie z ogólnodostępnego terenu np. do Prób Sprawności,
ew. w celu skorzystania z pomocy władz lokalnych

Dodatkowe czynności
Organizator imprezy jest obowiązany:
• uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg
trasy, po której ma się odbyć impreza
• współdziałać z Policją, informując ją o przebiegu trasy lub miejscu
imprezy, stosując polecenia dotyczące prawidłowego jej
zabezpieczenia, oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników
• poinformować o sposobie oznakowania pojazdów uczestniczących
i towarzyszących w imprezie
• zapewnić odpowiednie zezwolenia obsłudze imprezy, umożliwiające im
realizację działań ujętych w programie imprezy

• przekazywać do wiadomości publicznej informacje o ewentualnych
utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Organa zarządzające drogami
Kodeks Drogowy Art. 10.
1. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
krajowych.
2. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:
1) wojewódzkich;
2) powiatowych;
3) gminnych;
4) publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie;
5) wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych,
z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach
powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

7. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania,
należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.
(ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.1))

Dodatkowe środki bezpieczeństwa
Imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania
z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz
uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
- bezpieczeństwo osobom obecnym oraz porządek podczas trwania imprezy
- tablice ostrzegawcze i informacyjne, taśmy służące do oznaczenia trasy
lub innych miejsc niebezpiecznych, płotki do odgradzania miejsca imprezy
- pomoc medyczną oraz straż pożarną lub inne środki gaśnicze
- drogi ewakuacyjne oraz umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji,
oraz łączność między służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
na podstawie kodeksu Drogowego, Art. 65

• Runda (Etap)
Każda część imprezy oddzielona wyznaczonym, minimalnym
czasem postoju, zakończona publikowaniem wyników.

• Próba sprawności SZ
Próba szybkościowa odbywająca się, dla potrzeb imprezy,
na terenie zamkniętym.

• Odcinek drogowy
Odcinek trasy rajdu pomiędzy dwoma kolejnymi punktami
kontroli czasu.

IMPREZA TURYSTYCZNA
Wg FIA: Rajd pierwszej kategorii (zawody sportowe): Zawody drogowe z narzuconą średnią prędkością
przejazdu, całkowicie lub częściowo rozgrywane na drogach otwartych dla normalnego ruchu drogowego.

RUNDA 2

RUNDA 1

ODCINEK 1

PKC 1

PKP
TPKP

ODCINEK 2

SZ

BRD

Zadania
Turystyczne

ODCINEK n

Zadania
Specjalne

KOMISJA OBLICZEŃ – wyniki oficjalne obliczane programem GKSPiT (zalecane).

Załoga

W skład załogi biorącej udział w imprezie turystycznej (nawigacyjnej)
wchodzi kierowca i pilot. Dopuszcza się obecność w samochodzie
osób towarzyszących.

na przykładowym wykresie Gantta

Wykres (diagram) Gantta zastosowany do opisu wydarzeń rajdowych stanowi metodę
wizualnego opisu przebiegu imprezy. Obrazuje podział przebiegu imprezy na zadania oraz
ich rozplanowanie w czasie. Służy do tworzenia wykresów obrazujących harmonogram
zadań podczas imprezy. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia imprezy, czas
trwania odcinków, kolejność, następstwo i wzajemne zależności wydarzeń (przejazdu
zawodników, prób sprawności, etc).

• PKC - Punkt Kontroli Czasu
rozpoczyna i kończy najważniejsze fragmenty trasy imprezy
samochodowej, w tym odcinki drogowe, odcinki specjalne, dojazdówki.
Załoga zobowiązana jest zjawić się na PKC dokładnie o czasie
wynikającym z wpisanego w karcie drogowej czasu startu
i czasu przeznaczonego na przejazd odcinka (dopuszczalny jest
wjazd na PKC w minucie poprzedzającej właściwy czas, ale podanie
karty drogowej powinno mieć miejsce dokładnie we właściwej minucie).
Wcześniejszy wjazd bądź spóźnienie na PKC skutkują punktami karnymi.

Na PKC obowiązuje czas wskazywany przez zegar sędziego. Za brak
potwierdzenia wjazdu na PKC załoga otrzymuje 10000 pkt. karnych.
PKC czynne są max przez 60 min (przy dwóch odcinkach na etapie) lub
90 min (przy trzech odcinkach), po upływie regulaminowego czasu
przejazdu ostatniego zawodnika.

Standardowe oznakowania
Punkt Kontroli Czasu
Początek strefy

Punkt
Obowiązkowego zatrzymania

ok. 25 m

Koniec Strefy

25 m

Początek strefy PKC należy umieścić tak by punkt PKC nie był zaskoczeniem dla
zawodnika oraz by był widoczny zegar dla wjeżdżającego w strefę.
Odległość 25 m w praktyce może być zbyt dużą odległością i w zależności
od umiejscowienia PKC należy ją skorygować.
Koniec strefy w odległości 25 m do punktu zapewnia płynność imprezy.

• PKP - Punkt Kontroli Przejazdu
Punkt na trasie imprezy, gdzie potwierdzany jest fakt przejazdu uczestnika
(w przeciwieństwie do Punktu Kontroli Czasu nie jest istotny czas wjazdu
na PKP). Brak wpisu (pieczątki) z Punktu Kontroli Przejazdu skutkuje
punktami karnymi. Punkty Kontroli Przejazdu obowiązują zawodnika, jeśli
ustawione są po prawej stronie drogi.
PKP czynne są max przez 60 min (przy dwóch odcinkach na etapie)
lub 90 min (przy trzech odcinkach), po upływie regulaminowego czasu
przejazdu ostatniego zawodnika.
Punkty Kontroli Przejazdu mogą być z obsługą sędziowską, na których do
kart drogowych wpis (stempel) dokonuje sędzia, lub tzw. samoobsługowe
w postaci tablic z umieszczonym na nich oznakowaniem, które do karty
drogowej samodzielnie wpisuje zawodnik. W imprezach turystycznych jako
PKP samoobsługowe mogą występować TPKP w postaci obiektów
turystycznych występujących na trasie przejazdu.

Standardowe oznakowania
Punkt Kontroli Przejazdu
Początek strefy

Punkt
Obowiązkowego Zatrzymania
ok. 25 m

Uwaga: dopuszcza się stosowanie na Punktach Kontroli Przejazdu jedynie
tablicy Punktu Obowiązkowego Zatrzymania, jeśli jest ona z daleka widoczna
i nie powoduje nagłego zatrzymania pojazdu zawodnika.

Samoobsługowy
Punkt Kontroli Przejazdu
15

OP

Tablice Punktów Kontroli Przejazdu powinny posiadać duże, widoczne
oznakowanie liczbowe lub literowe, które zawodnik wpisuje do karty drogowej.
Zaleca się aby posiadały nazwę Klubu - organizatora imprezy.

Nieprawidłowy wymiar i wzór tablicy PKP

Oznakowanie PKP prawidłowe

PKP

PKC

• Karta drogowa
Karta służąca do wpisywania i potwierdzania przejazdu na
Punktach Kontroli Przejazdu rozmieszczonych na trasie
imprezy, oraz potwierdzania czasu przejazdu trasy odcinka na
Punktach Kontroli Czasu.
W trakcie jazdy sędzia obsługujący Punkt Kontroli Przejazdu,
lub załoga samodzielnie, wpisują w kolejne wolne miejsca na
karcie drogowej obowiązujące wizy. Za brak właściwego PKP-u
oraz za wpisany w kartę nieprawidłowy PKP uczestnik
otrzymuje punkty karne.
Wszelkie poprawki lub skreślenia w karcie drogowej
są uznawane za błąd i skutkują punktami karnymi.

Wzór karty drogowej
12
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85

92

34

KL
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SCHEMAT BUDOWY ITINERERA
• Itinerer
Opis trasy przejazdu,
który otrzymuje każda
załoga.
Itinerer zawiera opis
manewrów drogowych,
które należy wykonać
podczas pokonywania
trasy przejazdu.
Załogi powinny
przejechać całą trasę
opisaną itinererem,
przestrzegając zasady
ruchu drogowego

• Itinerer
Grafika itinerera:
➢ opis kratkami wg zasady:
jedna kratka opisuje 1
manewr
➢ opis z natury
➢ opis mapowy
➢ kształty skrzyżowań
kreślone są linią ciągłą,
obowiązkowy kierunek
wyjazdu wskazuje grot lub
wartość kąta drogowego
lub azymutu.
➢ zasada jazdy do przodu
drogą główną oznaczoną
znakiem drogowym.
➢ zasada nie opisywania
sytuacji drogowych
z jednym kierunkiem
przejazdu.
➢ zasada przejazdu
najkrótszą drogą
w opisach mapowych

Lokalizacja bazy imprezy,
lokalizacja biura (oznakowanie)

Oficjalna tablica informacyjna
✓ Komunikaty bieżące

✓ Lista startowa
✓ Prawidłowe przejazdy
✓ Wzorcowe karty
drogowe
✓ Prawidłowe wyniki
zadań turystycznych
✓ Wyniki prób
specjalnych, SZ itp.
✓ Lista wyników

Organizacja pracy w Bazie Rajdu
➢ Obsługa zawodników
➢ Przestrzeganie
programu czasowego
➢ Obliczanie wyników
➢ Szybkość publikowania
prowizorycznych
wyników etapowych
➢ Kontrola i weryfikacja
dokumentów
➢ Druk dyplomów (opcja)
➢ Przygotowanie
zakończenia imprezy
➢ Puchary i nagrody

Działania sponsorskie

Przed imprezą
• pozyskanie sponsorów
• sporządzenie umowy
(zgodność prawna)

Podczas imprezy
• rozstawienie reklam
• obecność przedstawicieli
na imprezie i uroczystym
zakończeniu

Po imprezie
• wysłanie
podziękowań
do sponsorów

✓ Ceremonia startu, mety
✓ Hymn państwowy (na imprezach
rangi Mistrzostw Polski)
✓ Bezpieczeństwo widzów
i uczestników

✓ Nagłośnienie
✓ Oznakowanie terenu
✓ Umieszczenie bannerów
i flag organizatora, PZM
✓ Obecność VIP-ów
✓ Obecność dziennikarzy

✓ Relacje fotograficzne
✓ Relacje telewizyjne

➢ Ogłoszenie oficjalnych
wyników

Podziękowania:
➢ dla uczestników
➢ dla gości specjalnych
➢ dla sponsorów
➢ dla obsługi imprezy

➢ nagrody regulaminowe
➢ puchary z tabliczkami
➢ dyplomy
➢ nagrody rzeczowe
➢ upominki

✓ Imprezy towarzyszące
✓ Poczęstunek na trasie
✓ Wspólna zabawa
✓ Atrakcje turystyczne i kulturalne
(pokazy ,wycieczki)

Obsługa odcinka drogowego
Sędzia PKC odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Punktu
Kontroli Czasu, w szczególności za jego oznakowanie (ustawienie tablic
stref PKC) i sprawne dokumentowanie czasu przyjazdu zawodników.
Czas liczony jest z dokładnością do 1 minuty.
Początek strefy

Punkt
Obowiązkowego Zatrzymania

ok. 25 m

Koniec strefy

25 m

Procedura wjazdu rozpoczyna się, gdy samochód mija tablicę oznaczająca
początek strefy PKC. Po wjeździe do strefy załoga powinna niezwłocznie
podjechać i zatrzymać się w Punkcie Obowiązkowego Zatrzymania. Czas
wjazdu będzie odpowiadał momentowi wjazdu do strefy PKC. W strefie PKC
załoga nie może opuścić pojazdu.

Wyposażenie sędziego PKC
✓ strój klubowy lub odblaskowa
kamizelka, identyfikator rajdowy
✓ legitymacja OSP PZM
✓ skalibrowany zegar rajdowy
✓ tablice strefy (żółta, czerwona, szara)
✓ protokół PKC (nr załogi, czas wjazdu
na PKC)
✓ twardy podkład formatu A-4
✓ przybory do pisania
✓ sprawny telefon komórkowy
✓ wykaz numerów telefonów do
głównych osób funkcyjnych rajdu

Postępowanie Sędziego PKC
✓ ustawia Punkt Kontroli Czasu z odpowiednim wyprzedzeniem
przed planowanym przybyciem pierwszej załogi
✓ ustawia pojazd w wyznaczonym miejscu, po stronie najazdu
zawodników, przodem do kierunku ich najazdu
✓ ustawia tablice oznaczające strefy PKC: żółtą - (początek
strefy) w odległości ok.25 m przed miejscem PKC, czerwoną –
(miejsce PKC) bezpośrednio przed pojazdem, szarą – (koniec
strefy) w odległości 25 m za miejscem PKC

✓ ustawia, skalibrowany z innymi zegarami rajdowymi, zegar
rajdowy w miejscu widocznym dla zawodników
✓ w momencie przyjazdu załogi odbiera kartę drogową od pilota
i wpisuje numer załogi oraz czas wjazdu na PKC do karty
drogowej oraz protokołu PKC
✓ notuje ewentualne uwagi przekazane przez załogę

Jeśli w strefie PKC dojdzie do nagromadzenia się załóg, przez co
zostaną one zmuszone do oczekiwania, należy tym załogom wpisać
faktyczny czas dojazdu do strefy PKC.
W razie pomyłki dokonanej podczas wpisu w karcie drogowej należy
poprawkę potwierdzić własnoręcznym podpisem i dokonać adnotacji
w kontrolce przejazdu.
Kierownik Trasy jest jedynym odpowiedzialnym przedstawicielem
Organizatora przed zawodnikiem, uprawnionym do podejmowania
niezbędnych decyzji dotyczących problemów na trasie rajdu.

Sędzia PKP odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Punktu Kontroli
Przejazdu, w szczególności za oznakowanie poszczególnych elementów stanowiska
(ustawienie tablic oznaczających strefy PKP) i sprawne dokumentowanie przejazdu
zawodników.
Początek strefy

Punkt Obowiązkowego zatrzymania

ok. 25 m

Uwaga: dopuszcza się stosowanie na Punktach Kontroli Przejazdu jedynie tablicy Punktu Obowiązkowego
Zatrzymania, jeśli jest ona z daleka widoczna i nie powoduje nagłego zatrzymania pojazdu zawodnika.

Jeśli przed Punktem Kontroli Przejazdu dojdzie do nagromadzenia załóg, przez co
będą one zmuszone do oczekiwania na wpis do karty drogowej, należy wszystkim
oczekującym (tylko jeśli sami wyrażą taką wolę) wpisać do karty drogowej czas tzw.
neutralizacji odpowiadający czasowi oczekiwania załogi na otrzymanie wizy PKP.
W razie pomyłki dokonanej podczas wpisu do karcty drogowej sędzia powinien poprawkę
potwierdzić własnoręcznym podpisem i dokonać adnotacji w prowadzonym protokole przejazdu.

Wyposażenie sędziego PKP
✓ strój klubowy lub odblaskowa
kamizelka, identyfikator rajdowy
✓ legitymacja OSP PZM
✓ zegarek osobisty (skalibrowany
z zegarami rajdowymi)
✓ tablice strefy (żółta, czerwona)
✓ protokół PKP (nr załogi, czas wjazdu
na PKP)
✓ twardy podkład formatu A-4
✓ przybory do pisania
✓ sprawny telefon komórkowy
✓ wykaz numerów telefonów do
głównych osób funkcyjnych rajdu

Postępowanie Sędziego PKP
✓ ustawia Punkt Kontroli Przejazdu z odpowiednim wyprzedzeniem
przed planowanym przybyciem pierwszej załogi
✓ ustawia pojazd w wyznaczonym miejscu, po stronie najazdu
zawodników, przodem do kierunku ich najazdu
✓ ustawia tablice oznaczające strefy PKP: żółtą - (początek
strefy) w odległości ok. 25 m przed miejscem PKP, czerwoną –
(miejsce PKP) bezpośrednio przed pojazdem
✓ w momencie przyjazdu załogi odbiera kartę drogową od pilota,
stawia stempel kontrolny w pierwsze wolne miejsce, oddaje kartę
drogową i zezwala na wyjazd ze strefy
✓ wpisuje do protokołu PKP numer załogi i czas jej wjazdu na PKP

✓notuje ewentualne uwagi przekazane przez załogę

Sędzia PKP może przekazywać zawodnikom jedynie oficjalne uwagi dostarczone
przez Kierownika Trasy. Jest zobowiązany do wstawienia wizy w kartę drogową
załogi na każde jej żądanie.
Kierownik Trasy jest jedynym odpowiedzialnym przedstawicielem Organizatora
przed zawodnikiem, uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji
dotyczących problemów na trasie rajdu.

➢ Wartość sportowa
➢ Wartość techniczna
➢ Wartość zabawowa
➢ Właściwy dobór miejsca
(dojazd, widowiskowość,
wielkość, nawierzchnia)
➢ Środki bezpieczeństwa
dla widzów i uczestników

Próba sprawności (SZ)
podstawowe zasady
➢ W trakcie rundy przeprowadzone zostają od 1 do 4 prób sprawności kierowania
samochodem (SZ).
➢ Próby sprawności (SZ) powinny być przeprowadzone przed startem lub
po mecie odcinka i muszą być usytuowane na terenach wyłączonych z ruchu
drogowego i zabezpieczonych.
Kierownik Prób Sprawności musi mieć uprawnienia sędziego sportowego.
➢ Próba sprawności kierowania pojazdem (SZ) musi być wykonywana przez załogę
(kierowca i pilot) pojazdem zgłoszonym do udziału w rundzie. Rysunek próby musi
być udostępniony załodze w materiałach rajdowych. Zaleca się umożliwienie
uczestnikom zapoznanie z trasą prób.
➢ Załogi oraz inni uczestnicy rundy obowiązani są do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom kierownika próby oraz sędziów.
➢ Kierowcy są podporządkowani poleceniom Sędziego Startu od momentu
podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruch flagi może być zastąpiony
przez inny odpowiedni sygnał.

Próba sprawności (SZ)
podstawowe zasady
➢ Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi
spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające
go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej a kierowca
obowiązany jest posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia
pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe
ubezpieczenie od OC.
➢ Start do próby sprawności odbywa się z kołami przedniej osi na linii startu.

➢ Czas przejazdu liczony jest od momentu dania sygnału do startu przez
sędziego aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. Za prawidłowe zatrzymanie
pojazdu uważa się zatrzymanie z linią „mety stop” między osiami pojazdu.
Zakończenie pomiaru czasu następuje w momencie tzw. „odbicia nadwozia”.
Zabrania się cofania pojazdu na mecie próby, pod rygorem wykluczenia
z imprezy. FALSTART ‐ jest to zarówno „start lotny" jak i wystartowanie
przed sygnałem startera.
➢ Nie przewiduje się podziału samochodów na klasy.

Flaga biało-czerwona
Flaga startowa na
Mistrzostwach Polski

Flaga biało-czarna
szachownica

Chorągiewki sygnalizacyjne
w jednolitym kolorze

Flaga Mety.

Minimalne wymiary flag sygnalizacyjnych – 60x80 cm, flagi biało-czerwonej i szachownicy – 80x100 cm.

Standardowe oznakowania
Próba Sprawności SZ

ok. 25 m

STOP

Start
do próby

Meta Stop
Punkt obowiązkowego
zatrzymania

Koniec strefy
Próby

Najważniejszym zadaniem sędziów na próbie SZ
jest zapewnienie bezpieczeństwo widzów i uczestników.
Zabezpieczenie próby SZ metalowymi płotkami.
Wykorzystanie wygrodzenia do prezentacji
bannerów organizatorów imprezy i sponsorów.

➢ posiada licencję sędziego sportowego
➢ jest odpowiedzialny za przygotowanie Próby Sprawności,
a w szczególności za oznakowanie poszczególnych jej elementów:
Punktu Startu, Punktu Mety, przebiegu trasy (pachołki), wymaganych
tablic Startu i Mety
➢ jest jedynym odpowiedzialnym przed zawodnikiem przedstawicielem
Organizatora, uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji
dotyczących przebiegu Próby SZ
➢ czuwa nad prawidłowym przebiegiem próby SZ
➢ ustala z sędziami obsługującymi SZ sposób komunikacji podczas
Próby
➢ jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego pomiaru czasu
na SZ i odpowiednie prowadzenie protokołu próby

Sędzia Startu
Wyposażenie:
✓ strój klubowy lub odblaskowa
kamizelka, identyfikator rajdowy
✓ legitymacja OSP PZM
✓ sprawny telefon komórkowy
✓ wykaz numerów telefonów do
głównych osób funkcyjnych rajdu
✓ chorągiewka startowa (biało –
czerwona – mistrzostwa, lub
szachownica)
✓ białe rękawiczki
✓ gwizdek sygnalizacyjny
Sędzia startu może startować
uczestników przekazując sygnały
ręcznie, bez użycia chorągiewki

Postępowanie Sędziego Startu
✓ ustawia pojazd załogi osią przednich kół na linii startu
✓ upewnia się, czy załoga (kierowca pojazdu) jest gotowa do wykonania
próby SZ
✓ potwierdza gotowość pozostałych sędziów próby SZ do jej rozpoczęcia
✓ Sędzia Startu głośno odlicza 5, 4, 3, 2, 1, sygnalizując odliczanie
palcami jednej ręki
✓ podniesienie chorągiewki lub ręki sędziego do góry jest sygnałem
startu do próby SZ
✓ w każdym momencie który może zagrozić swobodnemu
przejazdowi po trasie SZ danej załogi musi bezzwłocznie dać sygnał
gwizdkiem sygnałowym i unieść chorągiewkę powiadamiając
w ten sposób pozostałą obsługę o zaistniałym niebezpieczeństwie

START
Poniesienie do góry
ręki lub chorągiewki.

Sędzia Mety
Wyposażenie:
✓ strój klubowy lub odblaskowa
kamizelka, identyfikator rajdowy
✓ legitymacja OSP PZM
✓ sprawny telefon komórkowy
✓ wykaz numerów telefonów do
głównych osób funkcyjnych rajdu
✓ chorągiewka mety (czarno-biała
szachownica)
✓ białe rękawiczki
✓ gwizdek sygnalizacyjny
Sędzia Mety jest odpowiedzialny
za opuszczenie przez załogę
strefy próby SZ po zakończeniu
przejazdu.

Postępowanie Sędziego Mety
✓ po otrzymaniu sygnału od Sędziego Startu unosi do góry
chorągiewkę dając znać o gotowości do próby SZ
✓ po rozpoczęciu próby SZ przez załogę, obserwuje
prawidłowość przejazdu po trasie SZ
✓ podnosi do góry chorągiewkę przed wjazdem załogi na metę

✓sygnalizuje zakończenie próby SZ przez załogę, poprzez
opuszczenie chorągiewki w momencie tzw. „odbicia
amortyzatorów” (przygięcie pojazdu po hamowaniu i uniesienie
się samochodu znajdującego się na linii META); powoduje
zatrzymanie pomiaru czasu.
✓ w każdym momencie który może zagrozić swobodnemu
przejazdowi po trasie SZ danej załogi musi bezzwłocznie
dać sygnał gwizdkiem sygnałowym i unieść chorągiewkę
powiadamiając w ten sposób pozostałą obsługę o zaistniałym
niebezpieczeństwie

➢ dokonywany jest od momentu podniesienia
ręki lub chorągiewki przez Sędziego Startu
do momentu opuszczenia chorągiewki
przez Sędziego Mety
➢ dokonywany jest dla wszystkich załóg
identycznie, z jednego - stałego miejsca
➢ prowadzony jest zawsze przy użyciu
dwóch stoperów, przy czym odczyt
dokonywany jest zawsze z jednego,
a drugi służy jako pomiar pomocniczy

✓sygnalizuje nieprawidłowy przejazd trasy próby
✓ przekazuje informację o błędnych przejazdach do protokołu
✓ pilnuje aby wszystkie elementy próby były ustawione zgodnie
z rysunkiem próby dostarczonym załodze (ustawia potrącone podczas
przejazdu próby pachołki, …etc.)
✓ czuwa nad bezpieczeństwem w strefie próby SZ, zwraca uwagę
na zachowania publiczności
✓ w każdym momencie który może zagrozić swobodnemu
przejazdowi po trasie SZ danej załogi musi bezzwłocznie dać sygnał
gwizdkiem sygnałowym i unieść chorągiewkę powiadamiając
w ten sposób pozostałą obsługę o zaistniałym niebezpieczeństwie
Dla zgodnego przebiegu wszystkich przejazdów zaleca się oznaczenie
miejsc ustawienia pachołków na trasie próby SZ (znaki na asfalcie),
przed startem pierwszej załogi.

Sędzia Faktu
Wyposażenie:
✓ strój klubowy lub odblaskowa
kamizelka, identyfikator rajdowy
✓ legitymacja OSP PZM
✓ sprawny telefon komórkowy
✓ wykaz numerów telefonów do
głównych osób funkcyjnych rajdu
✓ chorągiewka sygnalizacyjna
✓gwizdek sygnalizacyjny

Sędzia Faktu kontroluje
prawidłowy przejazd trasy próby
sprawności przez załogi.

Pierwsza pomoc
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie
udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Kodeks karny art. 162.

❖ Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby są
zagrożone, ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy.
❖ Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane
działanie prowadzone przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego
wypadku. Sprawne i w miarę kompetentne działanie przy udzielaniu pierwszej
pomocy ma bardzo często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów
leczenia przez fachowy personel medyczny – często decyduje o życiu osoby
poszkodowanej.
❖ Pierwszej pomocy zwykle udziela się na miejscu wypadku. Jeżeli świadkami
wypadku jest więcej osób, jedna z nich powinna objąć kierownictwo nad akcją
ratowniczą, do czasu przybycia pomocy fachowej.

POSTĘPOWANIE
W WYPADKACH DROGOWYCH
ZADBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO.
Nie będziesz mógł pomóc innym, jeśli sam zostaniesz poszkodowanym.
- zatrzymaj się
- zapal światła awaryjne
- zaciągnij hamulec ręczny
- wyciągnij kluczyki z własnego samochodu

Zabezpiecz miejsce wypadku
- ustaw trójkąt ostrzegawczy
- wyciągnij kluczyki z samochodu poszkodowanego
(wrzuć pod siedzenie kierowcy)
- sprawdź czy nie ma palących się papierosów
- odłącz kable od akumulatora
Udziel pomocy poszkodowanym i wezwij pomoc.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej
pomocy jest utrzymanie przy życiu
poszkodowanego i niedopuszczenie
do powstania dalszych powikłań
do chwili przybycia lekarza bądź karetki
pogotowia ratunkowego.

1. Upewnij się, czy poszkodowany
i wszyscy świadkowie zdarzenia
są bezpieczni.
2. Oceń zaistniałe zagrożenie
dla życia poszkodowanego
- sprawdź tętno
- sprawdź oddech oraz drożność
dróg oddechowych
- oceń stan przytomności
- ustal rodzaj urazu
CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE
GDY WZYWAMY POGOTOWIE:

- dokładny adres z nazwą miejscowości
- opis zaistniałej sytuacji
- ilość osób poszkodowanych
- stan poszkodowanego
- nazwisko i telefon

Dekalog kulturalnego kierowcy
1. Prowadź pojazd zawsze tak abyś nie musiał nikogo przepraszać
za swoje błędy.
2. Nie utrudniaj życia innym kierowcom.
3. Miej dużo tolerancji dla innych użytkowników drogi.
4. Nie pouczaj innych.
5. Droga to nie sala sądowa - nie musisz nikomu niczego udowadniać.
Ustąp innym, nawet, gdy prawo jest po Twojej stronie.
6. Wolisz mieć rację czy cały samochód?
7. Szanuj przepisy drogowe nie tylko z obawy przed karą.
8. Nie czyń sekretów ze swoich zamiarów.
9. Siedząc za kierownicą myśl i przewiduj.
10. Prowadź pojazd zawsze najlepiej jak potrafisz, ale nigdy
na granicy swoich możliwości.

DZIESIĘĆ GRZECHÓW GŁÓWNYCH POLSKICH KIEROWCÓW
1. NADMIERNA PRĘDKOŚĆ
Bezsensem jest narażanie ludzkiego życia dla tych kilku minut, które zyskamy, pędząc na łeb na szyję.

2. AGRESJA
Któż jej nie doświadczył? Kto jej nie uległ? Zaczyna się od wyzwisk i niewybrednych gestów wobec innych kierowców,
kończy na łamaniu przepisów. Wyprzedzanie na siłę, pod górkę, na zakręcie, bez rozpoznania sytuacji na drodze.
Skręcanie z niewłaściwego pasa. Zajeżdżanie drogi. Wciskanie się na siłę na pas ruchu. Przeskakiwanie z pasa na
pas. Przykładów nie brakuje.
Takie zachowanie ma wiele przyczyn: cudzy błąd, nieoczekiwany korek, karzący klakson czy wymowny gest. Młodzi
kierowcy uważają, że agresją zdobędą poklask jadących z nimi rówieśników. Jest też grupa kierowców, którzy tylko
takim zachowaniem mogą rozładować rosnące w nich napięcie.

3. WYSOKA SAMOOCENA
Sondaże mówią jasno: mamy świetną opinię o własnych umiejętnościach. I jednocześnie cieszymy się znacznie
gorszą opinią w oczach innych kierowców. Na tyle cenimy własne umiejętności, że w ogóle negujemy możliwość
spowodowania wypadku. Myślimy: nawet jeśli już dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, nasze talenty pozwolą nam
wyjść ze wszystkiego obronną ręką.

4. ALKOHOL
Choć nikogo nie trzeba przekonywać o zgubnych skutkach jazdy po kielichu, codziennie przybywa kierowców, którzy
jadą na podwójnym gazie.

5. ODPORNOŚĆ NA ARGUMENTY
Że co? Że jazda po pijanemu jest niebezpieczna? Że należy jechać z przepisaną prędkością? W pasach? Brednie!
Niestety, taki przerażający schemat myślenia powiela sporo kierowców. Nie docierają do nich statystyki wypadków, są
głusi na opinie specjalistów, odporni na argumenty. Uważają, że to wszystko ich nie dotyczy. Że są ponad tym. Nie
chcą przyjąć odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, przyznać się do błędu. Są w końcu lepsi. Uważają, że to
wina innych kierowców. Ewentualnie niezależnych od nikogo okoliczności.

6. LEKCEWAŻENIE PRZEPISÓW
Mimo że przepisy ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się z punktu A do punktu B, wielu kierowców ma do
nich nonszalancki, jeśli nie lekceważący stosunek. W kodeksie drogowym nie znajdziesz przepisu, który nie
byłby złamany. Z drugiej strony osoby naruszające prawo wyzwalają agresję innych kierowców. A czym jest
agresja za kierownicą? Patrz wyżej. Kierowcy często traktują przepisy jako sposób na utrudnianie im życia.
Zamiast się im podporządkować.

7. WYMUSZANIE PIERWSZEŃSTWA
Nie, nie myliłeś się, masz pierwszeństwo. Tak? To co w takim razie robi ten samochód, który z dużą prędkością
jedzie wprost na ciebie? Podobne sytuacje zdarzają się niestety za często. Często też przyczyną wypadku jest
egzekwowanie naszego pierwszeństwa.
Napis z nagrobka pewnego kierowcy:
„Tu leży ten co miał pierwszeństwo przejazdu i koniecznie chciał z niego skorzystać”.

8. OMIJANIE I WYPRZEDZANIE NA PRZEJŚCIU
Samochód właśnie zatrzymał się przed zebrą, żeby pieszy mógł spokojnie przejść na drugą stronę jezdni.
Pieszy jest jednak jeszcze schowany za autem, tak że nadjeżdżający właśnie wóz wcale go nie widzi.
Kierowca omija pojazd, taranując przechodnia.
Nie bez kozery za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi ustawodawca
przewidział aż 9 punktów karnych. Wielu kierowców po prostu nie liczy się z pieszymi.

9. JAZDA BEZ KIERUNKOWSKAZÓW
Równie nagminne, co niebezpieczne. Najwidoczniej tacy kierowcy postrzegają innych jako jasnowidzów
zdolnych przewidzieć ich każdy następny manewr. Okazji do zbagatelizowania roli kierunkowskazów nie brakuje.
Zjazd w boczną drogę, rozpoczęcie i zakończenie manewru wyprzedzania, zmiana pasa.
Osobnym rozdziałem są delikwenci, którzy włączają migacze w trakcie manewru.

10. NIEDOZWOLONE ZAWRACANIE
Zdarzają się kierowcy, którzy zawracając, w ogóle nie zawracają sobie głowy sytuacją na drodze.
Tymczasem kodeks drogowy wyraźnie zabrania zawracania, w przypadku kiedy taki manewr może utrudnić ruch
innym pojazdom. Mniej egoizmu, więcej przewidywalności.

Kolejność występków nie odzwierciedla ich szkodliwości!

Samochody są obecnie najbardziej zanieczyszczającym środowisko środkiem
transportu. Emitując wiele szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla,
węglowodory oraz tlenki azotu, przyczyniają się do powstawania negatywnych
zjawisk w przyrodzie, takich jak kwaśne deszcze, smogi, czy zatrucie gleby a także
efekt cieplarniany i choroby układu oddechowego u ludzi.
Do absorpcji dwutlenku węgla wygenerowanego w ciągu roku tylko przez jedno
auto potrzeba około 7 drzew. Emisja dwutlenku węgla powodowana przez
samochód jest w przybliżeniu pięciokrotnie większa od zanieczyszczenia tym
gazem w przypadku autobusu, blisko pięćsetkrotnie większa od emisji tramwaju
oraz tysiąckrotnie większa od metra. Równie drastyczne różnice w zatruwaniu
środowiska przez samochód w porównaniu do innych środków transportu
występują w przypadku emisji węglowodorów.

Udział samochodów w zatruwaniu atmosfery wynosi 30%, a w przypadku dużych
miast aż 70% do 90%.

Od czego zależy stopień zanieczyszczania środowiska przez auta?
Stopień zanieczyszczania zależy przede wszystkim od wielkości emisji szkodliwych
substancji, powstałych w wyniku spalania danej ilości paliwa oraz od ilości zużywanego
paliwa. Emisja zanieczyszczeń na 1 litr paliwa jest zależna od typu paliwa, gdyż zupełnie
inna ilość szkodliwych dla środowiska substancji zostanie uwolniona do atmosfery przez
silnik zasilany olejem napędowym, etyliną i gazem LPG. Nie bez znaczenia jest tutaj również
specyfika samego silnika. Okazuje się bowiem, że nawet jednostki zasilane tym samym
typem paliwa, w zależności od producenta, różnią się między sobą emisją zanieczyszczeń.
Zużycie paliwa jest z kolei warunkowane wielkością spalania na 1 km oraz liczbą
przejechanych kilometrów.
Nie bez znaczenia dla ilości zużywanego paliwa pozostaje również stan techniczny pojazdu.
Auto w złej kondycji technicznej cechuje się znacznie większym spalaniem. Należy pamiętać
także o stylu jazdy użytkownika oraz warunkach, w jakich samochód pracuje, bowiem to
samo auto użytkowane przez dwóch różnych ludzi może spalić wyraźnie różne od siebie
ilości paliwa. Różnice pojawiają się też w przypadku jazdy w mieście oraz w dłuższych
trasach.
Najmniej ekologicznymi paliwami pod względem emisji dwutlenku węgla okazują się być
benzyna oraz gaz LPG . Nieco lepiej pod tym względem wypada olej napędowy. Spalanie
etanolu natomiast powoduje wydzielanie blisko trzykrotnie mniejszej ilości CO2 niż w
przypadku spalania benzyny i gazu LPG. Najbardziej ekologiczny jest biodiesel, gdyż emisja
dwutlenku węgla przy jego spalaniu jest ponad sześciokrotnie mniejsza od najmniej
ekologicznych paliw.

Bardzo ważnym elementem, pozwalającym obniżyć zużycie paliwa jest regularne
serwisowanie aut. Nieprzestrzeganie zasad serwisowania pojazdów powoduje nie tylko
większe zatruwanie środowiska, ale również powiększanie liczby awarii i kosztów naprawy.
Właściwe serwisowanie samochodu obniża zużycie paliwa od 5 do 15%. Z kolei koszty
ponoszone na naprawy mogą zostać zredukowane od 10 do 30%.

Właściwa technika prowadzenia pojazdu przynosi wymierne korzyści, jeśli chodzi o ilość
zużywanego przez auto paliwa. Płynna jazda, odpowiednia zmiana biegów, właściwe ciśnienie
w oponach, usunięcie zbędnych akcesoriów takich jak np. bagażnik dachowy, pozwala
zaoszczędzić od 5 do nawet 25% paliwa. Oszczędności można wypracować również poprzez
unikanie krótkich przejażdżek i postojów na włączonym silniku, właściwe planowanie podróży
oraz ograniczenie użycia urządzeń elektrycznych np. ogrzewania, klimatyzacji, czy
ogrzewania szyby.

Planowanie podróży powinno uwzględniać przede wszystkim najkrótszą możliwą drogę
z punktu A do punktu B. Zainstalowanie urządzeń nawigacyjnych GPS pozwala ustalić
dokładną pozycję pojazdu oraz zaplanować najbardziej ekonomiczną trasę. Wszystko
to skutkuje oszczędnością oraz ograniczeniem spalania.

