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Warszawa 2020

Program Szkolenia OSP

Szkolenie OSP

(wytyczne dla Organizatorów Sportów Popularnych prowadzących szkolenia OSP)

Prezentowane materiały szkoleniowe są kontynuacją
programu zawartego w dotychczasowym zeszycie wydanym w 2015r. uzupełnionym o nowy zapis Regulaminu OSP.
Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie
i prezentacja dostępnych materiałów, dotyczących organizowania imprez (rajdów) turystycznych i ich bardziej
sportową odmianą - nawigacyjnych. Program szkolenia
nieodmiennie opiera się o zapisy regulaminowe FIA,
spełniając warunki podane w Ustawie o Sporcie.

(*nr – oznaczenie opisów zamieszczonych w Załączniku 1 do programu szkolenia - str .10)

• REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ ORGANIZATORA SPORTÓW POPULARNYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO 2020 zatwierdzony decyzją ZG PZM w dniu 18.06.2020. r.
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/regulamin_osp_2020_aktualny.pdf
I. PRZEPISY I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SZKOLENIA OSP
1. Struktura organizacyjna PZM:
Ustawa o sporcie. (*1) Statut PZM. (*2) Zarząd Główny, Główne Komisje, Kluby, kontakty.

Trasy imprez turystycznych i nawigacyjnych w przeważającej większości przebiegają w normalnym ruchu drogowym, a klasyfikacja zawodników odbywa się przez ocenę dokładności
przejechania założonej trasy odcinków oraz, w przypadku imprez turystycznych, testowego
sprawdzenia wiedzy turystycznej. Zeszyt przedstawia charakterystykę wymagań stawianych
Organizatorom Sportów Popularnych, sędziujących zawody turystyczne lub nawigacyjne,
z uwzględnieniem zagadnień integracyjnych.

2. Podstawy regulaminowe funkcjonowania sportów popularnych. Materiały źródłowe.
Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA (*3, *34) : terminologia i definicje.

Materiał szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla osób planujących rozpocząć swoje
działania doświadczenia organizacyjne jak również dla posiadaczy uprawnień Organizatorów
Sportów Popularnych, w celu ustalenia przebiegu programu szkolenia OSP, dla uzyskania
uprawnień stopnia „A”, „O” oraz „P”. Zebrany materiał zaktualizowano wg źródłowych przepisów międzynarodowych, ustawy o sporcie i regulaminów Sportów Popularnych PZM. Opracowania dokonano w oparciu o wieloletnie doświadczenia wyniesione z imprez organizowanych przez wiodące automobilkluby PZM w Polsce.

5. Ubezpieczenia OSP. (*8)
Polisa 2020. (*9)

Szkolenie OSP zawiera obowiązkowy program treningu czynnościowego podstawowej
pomocy przedlekarskiej. Treningiem tym powinni być objęci wszyscy posiadacze uprawnień
Organizatora Sportów Popularnych. W końcowej części Programu określono rolę i możliwości
współpracy z OSP z Biurem Marketingu PZM d/s turystyki oraz innymi szczeblami organizacyjnymi PZM. Dwa ostatnie tematy zeszytu zawierają wypisy definicji z Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego FIA 2019, regulujące prowadzenie zawodów w sportach popularnych
i turystyce motorowej oraz podstawową instrukcję postępowania powypadkowego opracowaną przez Zespół Ratowników Drogowych PZM z Automobilklubu Wielkopolski.
Dla precyzyjnego zaznajomienia się z obowiązującymi
przepisami, które wykraczają swoją objętością poza ramy
niniejszego opracowania, podano linki internetowe do
materiałów źródłowych i uzupełniających, a także do
Prezentacji Szkolenia OSP dostępnej na stronie PZM:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm
Zapraszam do lektury.
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń i Monitorowania Imprez
Monika Jaworska
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3. Regulacje statutowe Organizatora Sportów Popularnych.
Uchwała ZG PZM. (*4) Uchwała GKSPiT PZM o aktywizacji OSP. (*5)
4. Regulamin OSP 2020. (*6)
Legitymacja OSP: uprawnienia i obowiązki. Wymagany zakres umiejętności OSP. (*7)

II. ORGANIZACJA IMPREZ W SPORTACH POPULARNYCH I TURYSTYCE KWALIFIKOWANEJ
1. Charakterystyka konkurencji w sportach popularnych. (*10)
Regulaminy Mistrzostw Polski. (*11) Integracja środowisk motorowych, Off-Road, niepełnosprawni.
2. Procedury postępowań wstępnych.
Kalendarz PZM (*12), dokumentacja organizatora (*13), powiadomienia, materiały rajdowe (*14),
kalkulacja czasowa (*15), preliminarz (*16).
3. Obsługa imprezy rajdowej w sportach popularnych.
Przebieg imprezy. (*17) Biuro zawodów (*18), Komisja Obliczeń (*19), odcinki rajdowe, sędziowanie imprezy (*20), próby sportowe SZ (*21), turystyka, rekreacja, ocena imprezy. (*22)
4. Zasady budowy opisów tras w sportach popularnych. (*23)
Zeszyt 1/2012 GKSPiT. (*24) Kodyfikacja zasad opisów tras. (*25)
Modelowanie zadań nawigacyjnych i turystycznych, weryfikacja trasy. (*26)
5. Przepisy BRD w imprezach sportów popularnych. (*27)
Zabezpieczenie imprezy przy planowaniu trasy.
6. Podstawowa pomoc przedlekarska. (*28)
Zabezpieczenie medyczne na imprezach motorowych. Program treningu czynnościowego
z zakresu pomocy przedmedycznej. Materiał do testów BRD. (*29)
III. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Etyka kierowcy (*30), ekologia. (*31)
2. Działalność statutowa OSP w strukturach PZM w zakresie współpracy z mediami
i samorządami. (*32) Marketing PZM w animacji imprez motorowych. (*33)
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INDEKS ALFABETYCZNY TEMATYKI SZKOLENIA OSP

• Biuro zawodów
• Definicje wg Międzynarodowego Kodeksu
• Działalność statutowa OSP w strukturach PZM
w zakresie współpracy z mediami i samorządami.
• Dokumentacja organizatora.
• Ekologia.
• Etyka kierowcy.
• Kalendarz GKSPiT PZM.
• Kalkulacja czasowa.
• Kodyfikacja zasad opisów trasy.
• Komisja obliczeń.
• Marketing PZM w animacji imprez motorowych.
• Materiał do testów BRD.
• Materiały rajdowe.
• Międzynarodowy Kodeks sportowy FIA 2015.
• Modelowanie zadań nawigacyjnych i turystycznych, weryfikacja tras.
• Ocena imprezy.
• Podstawowa pomoc przedlekarska, program
obowiązkowego treningu.
• Polisa całoroczna.
• Próby sportowe SZ.
• Przebieg imprezy.
• Przepisy BRD w imprezach SP.
• Przykłady zadań, zalecenia.
• Regulamin OSP.
• Sędziowanie imprezy.
• Statut PZM.
• Ubezpieczenia OSP.
• Uchwała ZG PZM z dn. 18.06.2020 w sprawie uchwalenia
Regulaminu nadawania uprawnień
Organizatora Sportów Popularnych PZM.
• Decyzja nr 3/2020 GKSPIT PZM z dnia 30.06.2020r.
w sprawie wymagań dotyczących organizatorów imprez
kalendarzowych GKSPiT.
• Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. Dz. U. nr 127
poz. 857.
• Wymagany zakres umiejętności OSP.
• Zasady budowy opisów tras w sportach popularnych i turystyce.
Rozwinięcie tematów szkoleniowych, istniejące dokumenty
i opracowania, zawiera Załącznik 1 do niniejszego programu,
zamieszczony w dalszej części zeszytu. Dodatkowe materiały
szkoleniowe (prezentacje) umieszczone są na stronie internetowej

http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm

Zakres testów dotyczących tematyki stopnia szkolenia („O”
lub „P) ustalają wykładowcy z przewodniczącym Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej.
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Materiały szkoleniowe OSP
(załącznik 1 do programu szkolenia)

1. Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. (tekst jednolity)
Treść ustawy określa zasady i organizację uprawiania sportu (art.1), oraz m.in.:
- definiuje Polski Związek Sportowy - art.7
- definiuje Statut określający działalność sportową - art.8
- określa wyłączność prawa do prowadzenia współzawodnictwa o tytuł Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski oraz ustanawiania reguł ich realizacji art.13
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101270857/U/D20100857Lj.pdf
2. Statut PZM (jednolity tekst wg stanu na dzień 15.06.2019r.)
http://www.pzm.pl/o-nas/statut-polskiego-zwiazku-motorowego
3. Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA 2020
Wybrana terminologia i definicje: wg pkt. 34. Cele MKS i ASN, organizacja, Mistrzostwa, Puchar,
Komitet Organizacyjny, zezwolenie, regulamin uzupełniający, program, dokumenty oficjalne oświadczenie. Rajd. Zlot/Wydarzenie Turystyczne.
https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/01_mks_2020_wersja_01.01.2020_0.pdf
4. Uchwała ZG PZM z dn. 18.06.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania uprawnień
Organizatora Sportów Popularnych PZM.
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/uchwala_regulaminu_osp_2020.pdf
5. Decyzja nr 3/2020 GKSPIT PZM z dnia 30.06.2020r. w sprawie wymagań dotyczących organizatorów imprez kalendarzowych GKSPiT. https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/decyzja_3_06_2020.pdf
6. Regulamin OSP 2020. http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm
7. Wymagany zakres umiejętności OSP
1. Znajomość regulaminu konkurencji prowadzonych przez GKSPiT PZM.
2. Znajomość zasad opisów tras w imprezach nawigacyjnych i turystycznych.
3. Znajomość zasad rozmieszczenia i obsługi Punktów Kontroli Przejazdu
i Punktów Kontroli Czasu.
4. Wybór obiektów turystycznych, opracowanie zadań i testów klasyfikujących.
5. Procedura współpracy Komisji Obliczeń i Jury z uczestnikami zawodów.
Przyjmowanie uwag i protestów, korekty obliczeniowe.
6. Znajomość algorytmu liczenia kolejności PKP. Znajomość obsługi programu
obliczeniowego GKSPiT.
7. Ogólne zasady obsługi prób sprawności.
8. Umiejętności obsługi imprezy turystyczno-nawigacyjnej.
8. Ubezpieczenia OSP
Ubezpieczenie całoroczne obejmuje Organizatorów Sportu Popularnego, którzy będą objęci
ochroną ubezpieczeniową wyłącznie podczas trwania imprez zorganizowanych na terenie kraju.
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Odpowiedzialność za szkody uczestników imprezy.
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 może być sprawcą.
9. Polisa
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 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 na dany rok
kalendarzowy legitymację OSP stopnia „A”, „O” lub „P”. W ramach swoich możliwości finansowych koszt ubezpieczenia Organizatorów Sportów Popularnych pokrywa GKSPiT.
Na rok 2020 zakładane ubezpieczenie Organizatorów Sportów Popularnych zakłada:
12 000 zł. w razie 100% kalectwa
6 000 zł. w razie śmierci
10. Charakterystyka konkurencji w sportach popularnych
Wszystkie imprezy w motorowych sportach popularnych posiadają podobny model
organizacyjny, czyli:
- regulamin definiujący daną konkurencję;
- opis trasy przejazdu, czyli tzw. ITINERER, zawierający uporządkowany zbiór informacji dotyczących pokonywania zaplanowanej trasy przejazdu pozwalający załogom wykonać regulaminowy przejazd konkursowy po trasie rajdu (oddzielnie oceniane są odcinki dzienne i nocne).
	Kwalifikacja konkurencji wynika z punktacji zawartej w regulaminie imprezy, która określa,
jakie elementy rajdu poddane są szczególnej ocenie sportowej, które różnią się w zależności
od specyfiki imprezy: turystycznej lub nawigacyjnej.
Dydaktyczne przesłanie Sportów Popularnych.
Rajd turystyczny i nawigacyjny, którego głównym elementem jest jazda na orientację wg
itinerera, przy ścisłym przestrzeganiu zasad ruchu drogowego, przystosowuje do sprawnej
i bezpiecznej jazdy przy jednoczesnym posługiwaniu się mapą z identyfikacją terenu. Uczy
skutecznej taktyki jazdy w zmiennych warunkach środowiska komunikacyjnego. Podnosi kulturę
ogólną wychowania komunikacyjnego. Szkoli zręczność kierowców podczas jazd sprawności
i prób specjalnych.
11. Regulaminy Mistrzostw Polski
http://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy - Regulamin i załączniki
Podstawowe informacje do umieszczenia w regulaminie Mistrzostw.
1. Organizator, ustalenia ogólne
2. Cel imprezy
3. Zasady uczestnictwa, zgłoszenia
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4. Zasady organizacji rundy.
4.1. Przebieg imprezy-rundy.
4.2. Punktacja w rundzie.
4.3. Klasyfikacja w rundzie.
4.4. Nagrody w rundach.
4.5. Rozstrzyganie sporów w rundzie. Jury imprezy.
5. Klasyfikacja generalna Mistrzostw.
6. Nagrody w klasyfikacji generalnej.
7. Postanowienia ogólne i końcowe, załączniki.
12. Kalendarz GKSPiT PZM
http://www.pzm.pl/kalendarze/turystyka-motorowa
13. Dokumentacja organizatora
• Wniosek Klubu do ZO o dofinansowanie rundy. Określenie uprawnień OSP organizatorów.
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.)
• Preliminarz wstępny imprezy
• Zgłoszenie Rundy przez Klub do Kalendarza PZM, krajowego lub okręgowego.
• Korespondencja do dysponentów terenu i obiektów rajdowych.
• Powiadomienia policji i władz samorządowych.
• Wykaz dostępu do najbliższych jednostek służby zdrowia, pełniących dyżury.
• Regulamin uzupełniający.
• Wyniki z imprezy dołączone do sprawozdania.
• Rozliczenie finansowe z opisanymi fakturami (zgodnie z Uchwałą Z.G. nr 92/2007
z dn. 17.11.2007 r. 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
WG MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU SPORTOWEGO FIA 2020:
Art 3.3 Wydawanie zezwolenia na organizację.
3.3.1. W każdym kraju, w którym funkcjonuje ASN, to ASN ma wyłączne prawo do Wydawania
Zezwoleń na Organizacje, w formie, jaką uzna za stosowną.
3.3.2. Organizator, który złoży wniosek o wydanie Zezwolenia na Organizację jest Upoważniony
do otrzymania Zezwolenia na Organizację pod warunkiem, że spełnia kryteria ustanowione w niniejszym MKS, obowiązujących regulaminach sportowych i technicznych
FIA, oraz właściwego ASN, jeżeli mają zastosowanie.
Kompetentne władze sportowe mogą w każdym kraju wydawać zezwolenia organizacyjne
na specjalnych formularzach, jeśli uznają to za stosowne, ale rolę zezwolenia organizacyjnego
może również spełniać proste pismo zatwierdzające Regulamin Uzupełniający.
Stosowaną zasadą we wszystkich przypadkach jest, że każdy organizator, który występuje
z wnioskiem o organizację jest upoważniony do otrzymania zezwolenia pod warunkiem,
że spełnia kryteria licencji, zgodnie z niniejszym Kodeksem i stosowanymi przepisami
sportowymi technicznymi.
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Art 3.5 Podstawowe informacje do umieszczenia w regulaminie uzupełniającym:
3.5.1 Wyznaczenie Organizatora (-ów);
3.5.2 Nazwa, charakter i definicja proponowanych Zawodów;
3.5.3Oświadczenie, że Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym MKS
i krajowym regulaminem sportowym, (jeżeli są wydane);
3.5.4 Skład Komitetu Organizacyjnego, który musi zawierać nazwiska i imiona osób
Tworzących Komitet Organizacyjny oraz adres tego komitetu.
3.5.5 Miejsce i termin Zawodów;
3.5.6 Pełny opis proponowanych Zawodów (długość i kierunek jazdy na Trasie, klasy
i kategorie dopuszczonych Samochodów, paliwo, ograniczenia w liczbie
Zawodników, jeżeli takie ograniczenie obowiązuje, itp.);
3.5.7 Wszystkie przydatne informacje dotyczące Zgłoszeń (miejsce przyjmowania, daty
i godziny otwarcia i zamknięcia terminu zgłoszeń, kwoty wpisowego, jeśli takie
jest pobierane;
3.5.8 Wszystkie przydatne informacje dotyczące ubezpieczenia;
3.5.9 Daty, godziny i sposób Startu, ze wskazaniem Handicapów, jeśli są one
przewidziane;
3.5.10 Przypomnienie postanowień MKS, zwłaszcza dotyczących obowiązkowych
Licencji, sygnalizacji
3.5.11 Sposób ustanawiania klasyfikacji
3.5.14 Nazwiska członków Zespołu Sędziów Sportowych i Dyrektora zawodów
14. Materiały rajdowe
Materiały rajdowe, to komplet dokumentów wręczany załodze na starcie odcinka.
1. Karta drogowa
Karta drogowa to karta służąca do wpisywania i potwierdzania czasów zarejestrowanych na punktach kontrolnych czasu (PKC), oraz potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych przejazdu
(PKP) - rozmieszczonych na trasie rajdu. W karcie drogowej mogą być również wpisywane dodatkowe informacje dotyczące kar lub praw zawodnika (np. czas neutralizacji). W imprezach nawigacyjnych i turystycznych uczestnik może samodzielnie dokonywać rejestracji wiz kontrolnych (PKP)
na samodzielnych punktach kontroli przejazdu (tablice organizatora, zdjęcia, zadania turystyczne).
2. Itinerer
Itinerer to graficzny opis trasy stosowany w rajdach samochodowych. W imprezach nawigacyjnych i turystycznych itinerer, wręczany uczestnikowi na starcie odcinka, ma formę uporządkowanego ciągu kratek zawierających grafikę pojedynczych skrzyżowań z podanym kierunkiem
przejazdu, lub innych informacji służących prawidłowemu określeniu trasy przejazdu.
3. Mapa rajdowa
Mapa rajdowa (mapa podstawowa, mapa dodatkowa, plany) jest to mapa terenu, po którym
przebiega trasa przejazdu odcinka lub całego rajdu. Jest niezbędnym uzupełnieniem kompletu
materiałów rajdowych które otrzymuje uczestnik na starcie odcinka. Zawiera wskazania startu
i mety odcinka oraz minimum 3 jawne punkty trasy odcinka, może uzupełniać grafikę karty
itinerera lub wystąpić oddzielnie.
4. Materiały dodatkowe
Materiały dodatkowe mogą wystąpić na imprezach turystycznych w postaci opisów, pytań
kontrolnych, charakterystyki obiektów, których rozwiązanie rejestrowane jest samodzielnym
wpisem PKP w karcie drogowej.
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15. Kalkulacja czasowa
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, logistykę obsługi).
Wykres Gantta pozwala na bieżąco kontrolować przebieg rajdu. Pomaga sprawnie sterować

11. Bilety wstępu do obiektu turystycznego 80 osób x 10zł		
= 800 zł
13. Materiały biurowe, numery startowe				
= 600 zł
14. Wydatki różne							= 500 zł
						RAZEM 		
= 14 940 zł
Wpływy:
1. Dofinansowanie PZM 						
= 2000 zł
5. Startowe od 40 załóg x 50 zł 					
= 2000 zł
6. Wpływy za świadczenia, 40 załóg x 200 zł 				
= 8000 zł
7. Wpływy sponsorskie						= 2940 zł
						RAZEM 		= 14 940 zł
						
SALDO 		
= 0 zł
17. Przebieg imprezy
Przebieg rajdu:
Załoga melduje się w Biurze Rajdu, gdzie otrzymuje dokumentację rajdową:
- numery startowe i reklamy, które należy nakleić na samochód
- dodatkowe komunikaty i informacje przedstartowe

i sprawdzać prawidłowe wykonywanie poszczególnych zadań, określonych harmonogramem
imprezy. Umożliwia kontrolę czasu pracy sędziów na Punktach Kontroli, wskazuje w jakim
czasie i miejscu powinni się pojawić kolejni zawodnicy, reguluje czas wywieszania materiałów,
przyjmowania uwag i protestów oraz innych wydarzeń rajdowych.
16. Preliminarz
Jest to wstępny plan finansowy imprezy zawierający wykaz planowanych wydatków, dochodów
i przychodów, często niezbilansowanych. Ustalenie preliminarza otwiera przygotowania do
imprezy, określa jej zasięg, miejsce i planowane zadania.
Przykładowy Preliminarz rajdu
Dane wyjściowe:
Startowe 50 zł/runda 			
			
= 50 zł/załoga
Świadczenia/osoba (ośrodek noclegowy) - nocleg: 40 zł/os + 40 zł/os posiłki = 80 zł
Inne świadczenia (planowane)					
= 40 zł/załoga
Łącznie wpisowe na imprezę (koszt rajdu - jednej rundy)		
= 250 zł
Wydatki:
1. Opracowanie trasy, weryfikacja (kilometrówki)			
= 800 zł
2. Puchary, nagrody regulaminowe					
= 700 zł
3. Pobyt Delegata PZM						
= 150 zł
4. Obsługa sędziowska imprezy: PKC, Meta, 4 PKP			
= 450 zł
5. Świadczenia dla obsługi imprezy 16 osób x obiad 15 zł			
= 240 zł
6. Pobyt władz rajdu 5 osób x 2 doby x 80zł			
= 800 zł
7. Pobyt 40 załóg x (2 osoby x 80 zł)					
= 6400 zł
8. Nagrody rzeczowe						= 2500 zł
9. Wynajem sali na przeprowadzenie odprawy i zakończenia rajdu		
= 500 zł
10. Ubezpieczenie imprezy						= 500 zł
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Samochód musi być w pełni sprawny technicznie i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Po zapoznaniu się z komunikatem przedstartowym, dodatkowe informacje oraz odpowiedzi
na nurtujące pytania można otrzymać w czasie odprawy zawodników. Przed wyjazdem na trasę
etapu, załoga otrzymuje opis trasy przejazdu w postaci itinerera. Rajd polega na przejechaniu
dokładnie tymi drogami, którymi zaplanował przebieg trasy organizator i opisał je w itinererze.
Rajd przebiega w normalnych warunkach ruchu drogowego i wszyscy uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania obowiązujących zasad ruchu drogowego.
Impreza składa się z jednej lub dwóch rund. W przypadku dwóch rund , mogą być one rozegrane
tego samego dnia lub rozgrywana jest runda nocna i dzienna. Podczas imprezy składającej się z
dwóch rund (noc-dzień) Organizator zobowiązany jest zapewnić minimum 6‐cio godzinną przerwę
regeneracyjną pomiędzy zamknięciem mety rundy (nocnej) a startem do rundy (dziennej).
Zaleca się aby trasa rundy nie przekraczała 100 km, a średnia prędkość na odcinkach
nie przekraczała 15 km/h na obszarze zabudowanym i 25 km/h poza obszarem zabudowanym.
Prawidłowy przejazd kontrolowany jest przez Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). PKP to miejsce
obsługiwane przez Organizatora SP, ustawione po prawej stronie drogi oznaczone żółtą, lub
żółtą i czerwoną tablicą (o wymiarze ok. 80cm x 80cm) z rysunkiem pieczątki. Sędzia wstawia
wizę PKP w pierwszą wolną kratkę karty drogowej.
Samoobsługowy Punkt Kontroli Przejazdu to również miejsce po prawej stronie drogi oznaczone
tablicą z rysunkiem pieczątki, posiadające dodatkowo symbol literowy lub liczbę. Załoga
samodzielnie wpisuje symbol z tablicy w pierwszą wolną kratkę karty drogowej. Brak wpisów
PKP do karty drogowej, ich nadmiar lub zła kolejność powoduje naliczenie załodze punktów
karnych. Wszelkie skreślenia i poprawki na karcie drogowej traktowane są jako błędne wpisy.
Czas startu każdej załogi określa organizator. Przed startem lub po mecie odcinka mogą być
przeprowadzone próby sprawności (SZ). Testy z przepisów ruchu drogowego (BRD) lub testy
z pomocy przedlekarskiej są przeprowadzane w miejscach i czasie podanym zawodnikom na
odprawie przed startem.
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Na Starcie i Mecie każdego odcinka znajduje się PKC (Punkt Kontroli Czasu). Na przejechanie
danego etapu załoga otrzymuje określoną ilość czasu, podaną w itinererze. Sędziowie PKC
wpisują do karty drogowej czas startu do odcinka i czas przyjazdu na metę. Każda minuta
wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na metę odcinka powoduje naliczenie punktów
karnych dla załogi. Łączny limit spóźnień na wszystkich odcinkach rajdu nie może przekroczyć
60 minut (przy dwóch odcinkach) lub 90minut, jeśli trasę podzielono na 3 lub 4 odcinki.
Maksymalne spóźnienie na jednym odcinku wynosi 45 minut.
18. Biuro zawodów
Zakres działań Biura zawodów:
Oznakowanie dojazdu do Bazy, promocja barw Organizatora i PZM, oznakowanie Biura zawodów,
przygotowanie materiałów dla uczestników (komunikat, lista zgłoszeń, numery startowe,
bloczek świadczeń, zakwaterowanie, materiały informacyjne i promocyjne). Oficjalna tablica
zawodów. Regulamin uzupełniający, komunikaty.
Przyjmowanie załóg wg listy zgłoszeń. Wydawanie materiałów do oznakowania pojazdów.
Przyjmowanie podpisów - oświadczeń uczestników imprezy, dotyczących przyjęcia zasad
obowiązującego regulaminu imprezy.
19. Komisja obliczeń
Skład Komisji:
- Przewodniczący Komisji Obliczeń
- 1- 2 osoby asystujące
Wyposażenie:
- regulaminy imprezy, zasady punktacji
- materiały biurowe
- stanowisko komputerowe z drukarką (+ dodatkowy zestaw tuszy i papieru)
- program obliczeniowy PZM
Logistyka Komisji Obliczeń ma decydujące znaczenie dla sprawnego i terminowego prowadzenia
imprezy. Działanie Komisji Obliczeń rozpoczyna się od ogłoszenia listy startowej, po zakończeniu
przyjęć uczestników. Następnie Komisja Obliczeń zbiera dane z kolejnych punktów kontrolnych
imprezy (np. PKC, SZ 1).
Prawidłowość przejazdu załogi ustala się korzystając z porównania zgodności sekwencji wiz wpisanych do karty drogowej z sekwencją wiz ustaloną jako „przejazd wzorcowy”.
Wynik uzyskany przez załogę, dotyczący pokonywanej trasy, określa najdłuższa sekwencja prawidłowo wpisanej kolejności wiz. Wizy nie tworzące tej sekwencji są zaliczane jako błędne. Do podstawy wyniku dolicza się punkty karne: za brakujące wizy PKP i nadmiarowe wizy PKP.
PRZYKŁAD I: Prawidłowa kolejność wiz to 11, 12, 13, 14, 15. Załoga uzyskała wpisy: 15, 14, 13, 12,
11. Oznacza to że załoga przejechała trasę w odwrotnej kolejności. Załoga ma wpisane do karty
wszystkie wizy PKP, ale warunek kolejności spełnia tylko jedna z wiz, pozostałe cztery są traktowane jako nadmiarowe (fałszywe). Wynikiem jest suma punktów karnych za brak 4 wiz PKP plus
za 4 fałszywe wizy PKP.
PRZYKŁAD II: Załoga uzyskała wpisy: 11, 20, 14, 13, 15, 12. Wiza 20 jest nadmiarową, prawidłowa kolejność tworzą jedynie wizy 11, 13, 15. Wizy 14 i 12 nie spełniają warunku kolejności, są traktowane jako nadmiarowe (fałszywe). Wynik: brak 2 wiz PKP plus 3 fałszywe wizy PKP.
Od sezonu 2012 organizatorzy Mistrzostw Polski ujętych w kalendarzu GKSPiT mają
zalecenie korzystania z programu obliczeniowego GKSPiT.
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Niezależnie od sposobu przeprowadzania obliczeń, Komisja Obliczeń musi być przygotowana do
szybkiego i bezbłędnego ich przeprowadzenia. Publikowane wyniki muszą zawierać informację
o czasie ich publikacji.
20. Sędziowanie imprezy
Omówienie sędziowania imprezy - prezentacja OSP:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm. Slajd 66-74.
21. Próby sportowe SZ
Podczas rundy zaleca się rozegranie 1- 4 prób sportowych (SZ). Próby SZ powinny być
przeprowadzone przed startem lub po mecie odcinka i muszą być usytuowane na terenach
wyłączonych z ruchu drogowego i odpowiednio 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.
Omówienie prób sprawności - prezentacja OSP:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm. Slajd 75-94.
22. Ocena jakości przeprowadzonej imprezy
Główne elementy imprezy:
Pisma do urzędów, Formularz zgłoszeniowy, Informator - komunikat.
Karta drogowa, Itinerer, Mapa rajdowa.
Oficjalna tablica informacyjna, Lista startowa, Lista wyników.
Prawidłowe przejazdy, Przejazdy wzorcowe.
Baza rajdu, lokalizacja biura (oznakowanie).
Ceremonia startu, odtworzenie hymnu państwowego - flaga państwowa.
Organizacja mety, rozdanie nagród.
Bezpieczeństwo widzów i uczestników imprezy.
Nagłośnienie, oznakowanie terenu.
Umieszczenie flag organizatora, Umieszczenie flag PZM.
Przestrzeganie programu czasowego, uporządkowanie terenu po imprezie.
Trasa:
Długość i liczba etapów (podział czasowy, skala trudności, punkty nawiązania, średnie
prędkości), zgodność zapisu z kodyfikatorem, usytuowanie punktów kontrolnych
(poprawność oznaczeń i bezpieczeństwo).
Próby specjalne:
Wartość sportowa, wartość techniczna, wartość zabawowa.
Dostosowanie do charakteru uczestniczących pojazdów i zawodników.
Bezpieczeństwo widzów i zawodników, właściwy dobór miejsca (dojazd, widowiskowość,
wielkość, nawierzchnia), środki zabezpieczenia widzów i uczestników.
Zgodność z regulaminem, praca sędziów.
Promocja imprezy w mediach:
Ulotki, plakaty, Prasa, Radio, Telewizja, Internet.
Rozliczenie finansowe:
Budżet imprezy, rozliczenie uczestników.
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Obsada sędziowska:
Wykaz sędziów (z licencją i bez), szkolenie, odprawy.
Ubiór sędziów i wyposażenie (chorągiewki, stopery).
Łączność (radiotelefony, telefony komórkowe).
Wyniki:
Szybkość publikowania wyników prowizorycznych, kontrola i weryfikacja.
Druk dyplomów, puchary (z tabliczkami), nagrody rzeczowe.
Działania sponsorskie:
Pozyskanie sponsorów, umowy (zgodność prawna).
Reklama w trakcie imprezy - rozstawienie reklam, obecność przedstawicieli.
Obecność VIP-ów, podziękowanie po imprezie.
Imprezy towarzyszące:
Poczęstunek na trasie, atrakcje turystyczne i kulturalne (wycieczki).
23. Zasady budowy opisów tras w sportach popularnych (rysunek na str 19)
Grafika itinerera:
Opis kratkowy: zasada zapisu jednego manewru w kratce itinerera; nadrzędność sytuacji
drogowej występującej w naturze; opis mapowy. Zasada kreślenia skrzyżowań linią ciągłą,
wskazanie kierunku wyjazdu ze skrzyżowania za pomocą grota strzałki, wartości kąta drogowego
lub azymutu.
Podstawowe zasady przejazdu:
Zasada jazdy „na wprost” lub drogą główną oznaczoną znakiem drogowym.
Zasada nie opisywania sytuacji drogowych z jednym kierunkiem przejazdu.
Zasada przejazdu najkrótszą drogą w opisach mapowych.
Ocena równorzędności (długości) tras przejazdu.
Widoczność opisanej sytuacji drogowej z wnętrza pojazdu przez uczestników zawodów.
24. Zeszyt GKSPiT 2020 - „Tajemnice Nawigacji”
Materiał szkoleniowy - zasady opisów tras z wyjaśnieniami
https://www.pzm.pl/turystyka-motorowa-nawigacja-samochodowa/tajemnice-nawigacji-2020
25. Kodyfikacja zasad opisów tras
https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2019
26. Modelowanie zadań nawigacyjnych i turystycznych, weryfikacja trasy
Istotnym elementem przygotowań imprezy jest weryfikacja trasy.
Ocena rajdu w decydującym stopniu zależy od eliminacji błędów opisu i właściwego
dostosowania trasy do założeń imprezy.
Poniżej podano przykłady regulaminowych narzędzi zasad opisu, pozwalające sterować stopniem trudności imprezy i polecane szczególnej uwadze weryfikatora.
1. Constans z natury, constans mapowy - wprowadzenie zmiany w podstawowej zasadzie
kolejności wykonywania poleceń.
2. „Choinki” z natury i mapowe.
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3. Ślepe mapy (SM).
4. Manewry mapowe, orientowane.
5. Nakazy przejazdu wynikające z organizacji ruchu drogowego występujące w bieżącej
sytuacji drogowej.
6. Wybór pory czasowej prowadzenia imprezy (noc, dzień, warunki pogodowe).
7. Detale punktów.
Wybrane metody opisu tras Turystycznych i Nawigacyjnych, ułatwiające dojazd do zadanych
obiektów na trasie (zalecane przy imprezach dla początkujących, szkoleniowych):
1. Jawność mapowa lub sytuacyjna z natury wybranych miejsc trasy, przez podanie np. nazw
ulic, charakterystycznych obiektów, nazw miejscowości.
2. Detal lub szkic dojazdowy do obiektu z określeniem sposobu dojazdu.
3. Opis kolejnych skrzyżowań z podaniem odległości.
4. Wybór terenu rajdowego o zmniejszonym ruchu drogowym.
5. Minimalizowanie trudnych manewrów mapowych zwłaszcza w imprezach rekreacyjnych
i turystycznych.
7. Ograniczenie opisów do manewrów z natury (itinerer strzałkowy).
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27.Przepisy BRD w imprezach Sportów Popularnych

KWALIFIKOWANE UCZESTNICTWO W RUCHU DROGOWYM ZAPOBIEGA
LUB MINIMALIZUJE PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH!
Zagadnienia bezpieczeństwa w imprezach sportów popularnych.
Imprezy muszą być organizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?d=WDU19970980602
tekst jednolity:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf )
Poniżej zamieszczono komentarz i wnioski organizacyjne dla OSP w zastosowaniu do prawa
o ruchu drogowym:
1. Prędkość. Przy opisie trasy nie można planować średniej prędkości przejazdu równej,
lub większej od maksymalnej dozwolonej dla dróg po których będzie przebiegać trasa rundy.
Przy planowaniu czasu przejazdu należy uwzględnić wszystkie zatrzymania i postoje załogi
wynikające z rzeczywistej organizacji ruchu drogowego, (sygnalizację świetlną, przejścia dla
pieszych, przepustowość przejazdów kolejowych) oraz obsługę imprezy w Punktach Kontroli
Przejazdu i przy zadaniach turystycznych. Ograniczenie w regulaminie imprez średniej
prędkości przejazdu do 15 km/ godz. na obszarze zabudowanym jest cechą dla trasy na której
załoga nie napotyka na żadne trudności merytoryczne opisu.
2. Znaki drogowe. Organizator nie może wykorzystywać miejsc i przejazdów objętych
zakazem ruchu oraz zatrzymywania i postoju do ustawiania punktów obsługiwanych imprezy.
Nie dotyczy to samoobsługowych PKP, jednakże ustawienie tablic PKP na drogach dwujezdniowych, szybkiego ruchu, na skrzyżowaniach i nawrotach zwłaszcza z ruchem pojazdów
szynowych może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Drogowe znaki nakazu i zakazu. Wszystkie znaki zakazu i nakazu: pionowe i poziome,
określające sytuacje drogowe z jednym kierunkiem przejazdu uzupełniają opisy tras
w sportach popularnych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w materiałach załączonych
w punktach nr 24 i 25.
3. Warunki atmosferyczne. Przy wykorzystaniu oznakowań pionowych i poziomych
organizacji ruchu drogowego należy przewidywać ich widoczność w trudnych warunkach
pogodowych, zwłaszcza przy zaśnieżeniu.
4. Lokalizacja punktów obsługiwanych przez sędziów
PKC – lokalizację należy zaplanować w miejscu oddzielonym od ruchu drogowego (parking,
polana, miejsce wydzielone ogrodzeniem). PKC nie wolno ustawiać na poboczu drogi.
PKP – punkt z obsługą rajdową, jeśli jest ustawiany na poboczach lub chodnikach dróg
komunikacyjnych, nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym, powodowanych
zatrzymywaniem się załóg przy pobieraniu wizy PKP.
Zestawienie artykułów PRAWA O RUCHU DROGOWYM dla określenia sposobu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków
ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach:
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Dział I - Przepisy Ogólne - Art. I ust.2 Prawa o ruchu drogowym
Dział II - Ruch drogowy
- Rozdział 1 - Zasady ogólne - Art. 3
- Rozdział 3 - Ruch pojazdów
* Oddział 2 - Zasady ogólne Art. 17 - włączanie się do ruchu (np. wjazd i wyjazd na próbę
sprawności, Punkt Kontroli Przejazdu, Punkt Kontroli Czasu)
* Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie - Art.32
- Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
* Oddział 1 - Przepisy porządkowe - Art. 45 ust. I pkt. 4/6/7/8/9/10
* Oddział 2 – Zatrzymanie i postój. - Art.46, Art.47. (PKP, PKC, zadania turystyczne)
* Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym - Art. 60 Ust. I pkt.1
* Oddział 5 - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny: Art. 65, Art.65a do Art. 65g.
(Organizacja imprezy w ruchu drogowym).
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie
określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez
na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990590631
28. Podstawowa pomoc przedlekarska
Zgodnie z zapisem Regulaminu OSP 2020 wszystkie szkolenia OSP prowadzone i zlecane
przez GKSPiT muszą w programie zawierać praktyczny (czynnościowy) trening z zakresu
udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i obsługi defibrylatora.
Ćwiczeniom podlegają wszyscy uczestnicy szkolenia. Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych
instruktorów Ratownictwa Drogowego, rekomendowanych przez Okręgowe Komisje BRD PZM.
Podstawowy program czynnościowej ratowniczej próby treningowej:
1. Przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem manekinu treningowego:
- zabezpieczenie i kontrola pozycji bezpiecznej
- udrożnienie dróg oddechowych
- uciśnięcia klatki piersiowej
- oddechy ratownicze
2. Obsługa ratownicza defibrylatora.
Czas trwania próby ratowniczej musi uwzględnić wykonanie w/w czynności przez każdego
uczestnika szkolenia.
3. Inne czynności z zakresu ratownictwa przedmedycznego (stabilizacja kręgosłupa szyjnego,
opatrywanie ran, unieruchamianie złamanych kończyn), ustalone przez zespół instruktorów mogą
być wykonane po ich demonstracji i podczas treningu wzajemnego uczestników szkolenia.
Omówienie – prezentacja OSP:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm Slajd 95-97
29. Materiał do testów BRD
http://www.pzm.pl/turystyka/regulaminy
Załącznik 3 - Pytania testowe z Pomocy Przedmedycznej:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2019/regulaminy/testypomoc_2019.zip
30. Etyka kierowcy
Omówienie – prezentacja OSP:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm Slajd 98-100
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31. Ekologia
Omówienie – prezentacja OSP:
http://www.pzm.pl/turystyka/szkolenia-osp-pzm Slajd 102-106
32. Działalność statutowa Organizatorów Sportów Popularnych w strukturach PZM
w zakresie współpracy z mediami i samorządami
Rola Posiadacza Legitymacji OSP w strukturach PZM:
• Planowanie Kalendarzy PZM, opracowanie regulaminów imprez, udział w szkoleniach
i promocjach zasad opisów tras motorowych.
• Działalność i współpraca między Klubami poprzez udział w imprezach okręgowych,
strefowych i krajowych.
• Opracowanie założeń i materiałów do stosowania w działaniach nakierowanych na udział
w imprezach osób niestowarzyszonych.
• Nawiązanie współpracy z rzecznikami prasowymi i przyjęcie założeń stałych lub
cyklicznych kontaktów do prezentacji zewnętrznej, kalendarzy i profilu imprez PZM.
• Przygotowanie strategii dla działaczy i organizatorów do gromadzenia materiałów medialnych.
• Wskazanie społecznych i dydaktycznych rezultatów uczestnictwa w ogólnodostępnych
motorowych imprezach turystycznych.
• Nawiązanie współpracy z lokalnymi samorządami dla uzyskania dostępu do miejscowych
oficjalnych programów imprez. Pozyskiwanie dotacji.
33. Marketing PZM w animacji imprez motorowych
Punktem wyjścia dla działań Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych jest podejście do
produktu (imprezy) przez pryzmat rynku i konsumpcji. Oferowany towar musi być atrakcyjny
zarówno dla odbiorców jak i sponsorów. Rozpropagowanie imprez w szeroko pojętych mediach
(zarówno w lokalnej prasie czy rozgłośniach radiowych, jak i na stronach internetowych), ma
na celu przyciągniecie jak największej rzeszy uczestników.
Poszukiwania odbiorców nie mogą się ograniczać do kręgów członków klubów. Trzeba informować
o programie imprez, ich otwartym charakterze i przebiegu - młodych kierowców, dla których
udział w takiej zabawie będzie sprawdzianem umiejętności prowadzenia pojazdu i orientacji
w przestrzeni. Nie wolno także zapominać o tych, którzy spędzają wolny czas na rozrywkach
krajoznawczych, a dla których udział w rozgrywkach popularno-sportowych mógłby stanowić
ciekawe wyzwanie i pociągającą alternatywę dla samotnych wypraw po okolicznych muzeach etc.
Dlatego bardzo ważnym postulatem jest nawiązanie współpracy promocyjnej na zasadzie
dwustronnego barteru, z placówkami kulturalnymi, parkami, muzeami. Nie wolno także
zaniedbać żadnej z dostępnych metod promocji i reklamy, poczynając od własnych źródeł,
jak strona internetowa, poprzez media lokalne i tematyczne, jak np. czasopisma krajoznawcze
czy motorowe. Zainteresowanie publiczności jest koniecznym warunkiem przyciągnięcia
ogólnopolskich mediów i zdobycia sponsorów. Zatem pracą bazową jest wykreowanie profesjonalnego, atrakcyjnego i przyciągającego wizerunku, zarówno organizatora, jak i samego
wydarzenia. Działania Biura mają ułatwiać i pomagać w jego tworzeniu.
Na podstawie uzyskanych od organizatorów materiałów prasowych, Biuro będzie pomagać
w rozpropagowaniu konkretnej imprezy, zamieszczając informacje na jej temat na swoich
stronach internetowych i w mediach partnerskich. Biuro Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych będzie pomagać w tworzeniu biuletynów informacyjnych i w próbach dotarcia do
mediów ogólnopolskich. Przy konkretnych imprezach, przy współpracy z organizatorami
wykonawczymi, można wdrażać dwustronne projekty promocyjne z partnerami (sponsorami),
polegające na przygotowaniu not prasowych, ekspozycji, plakatów etc.
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34. Wybrane przepisy, terminologia i definicje wg Międzynarodowego Kodeksu Sportowego
Artykuł 1.2 Międzynarodowy Kodeks Sportowy (MKS)
1.2.2 Celem MKS jest regulacja, zachęcanie i ułatwienie uprawiania sportu samochodowego.
1.2.3 MKS nie będzie nigdy stosowany w celu utrudniania lub zapobiegania Zawodom lub
udziałowi Zawodników, …….
1.3.1 Każda osoba lub grupa osób, organizująca Zawody lub uczestnicząca w nich:
		
1.3.1.a U
 znana jest za osobę, która zapoznała się ze statutem i regulaminami FIA oraz
regulaminami krajowymi.
Artykuł 2.1 Zasady Ogólne
2.1.1 Ogólne warunki stosowania MKS:
2.1.1.a Wszelkie Zawody organizowane w kraju reprezentowanym w FIA, regulowane są przez
niniejszy MKS.
2.1.2 O
 rganizacja Zawodów. W każdym kraju Zawody mogą być organizowane:
2.1.2.a przez ASN
2.1.2.b przez automobilklub lub, w wyjątkowych przypadkach, inną wykwalifikowaną
grupę sportową, z zastrzeżeniem, że ten klub lub ta grupa posiadać będzie niezbędne
Zezwolenie na Organizację.
2.1.3 Dokumenty oficjalne:
2.1.3.a We wszystkich Zawodach z wyjątkiem Prób Ustanowienia Rekordu, chyba że przewidziano inaczej w określonych regulaminach FIA, muszą być wydane oficjalne
dokumenty, wśród których obligatoryjnie musi znaleźć się Regulamin Uzupełniający,
formularz Zgłoszenia i Oficjalny Program.
2.3.1 Zawody Krajowe podlegają wyłącznemu nadzorowi sportowemu ASN-u, który wykonuje
swoją władzę w zakresie regulacji i organizacji (w tym za pośrednictwem swoich krajowych
regulaminów sportowych), z przestrzeganiem ogólnych warunków stosowania niniejszego MKS.
2.3.7 Każde Zawody Krajowe muszą być wpisane do kalendarza krajowego, zatwierdzającego
je ASN-u.
Artykuł 2.4 Mistrzostwa, Puchar, Trofeum, Challenge i Seria
2.4.2.b Tylko Zawody Międzynarodowe mogą tworzyć międzynarodowy puchar, trofeum,
challenge lub serie.
2.4.4 Mistrzostwa Krajowe
2.4.4.a Wyłącznie odpowiedni ASN może wydać zgodę na Mistrzostwa Krajowe.
2.4.5 Krajowy puchar, trofeum, challenge lub seria
2.4.5.a Tylko właściwy ASN może zatwierdzić rozegranie krajowego pucharu, trofeum,
challenge lub serii.
2.4.5.b K
 rajowy puchar, trofeum, challenge lub seria może składać się z kilku Zawodów
podlegających temu samemu regulaminowi lub z pojedynczych Zawodów.
Artykuł 3.4 Przestrzegania Prawa i Regulaminów
3.4.1 Zawody mogą być rozegrane na drogach lub Torach lub na obu razem, ale żadne Zezwolenie
na Organizacje nie może być przez ASN wydane Komitetowi Organizacyjnemu, dopóki ten
nie uzyska odpowiednich zgód od właściwych władz administracyjnych.
3.4.2 Te części Zawodów, które przeprowadzane są na drogach publicznych, otwartych dla ruchu drogowego, muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego kraju, w którym są
rozgrywane.
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Artykuł 4 Wydarzenia / Zloty turystyczne
Artykuł 4.1 Trasa
Trasa Wydarzenia/Zlotu Turystycznego może być obowiązkowa, ale tylko z prostymi punktami
kontroli przejazdu i bez jakichkolwiek narzuconych na Uczestników średnich prędkości, podczas
rozgrywania wydarzenia/zlotu.
Artykuł 4.2 Warunki ogólne
4.2.1 Jedna lub kilka aktywności sportu samochodowego, z wyjątkiem wydarzeń szybkościowych,
może być ujęta w programie Wydarzenia/Zlotu Turystycznego, jednakże te aktywności sportu
samochodowego mogą mieć miejsce tylko w miejscu przyjazdu.
4.2.2 W Wydarzeniach/Zlotach Turystycznych nie mogą być przyznawane jakiekolwiek nagrody
pieniężne.
4.2.3 Wydarzenie/Zlot Turystyczny jest zwolniony z konieczności wpisu do Międzynarodowego
Kalendarza Sportowego, nawet jeżeli uczestniczą w nim przedstawiciele różnych
narodowości. Jednakże nie może być organizowane bez zgody ASN danego kraju, który
musi zatwierdzić regulamin.
4.2.4 W odniesieniu do szczegółów organizacyjnych, regulamin musi być sporządzony w tym
samym duchu, co regulamin przewidziany przez MKS dla Zawodów.
4.2.5 Jeżeli trasa Wydarzenia/Zlotu Turystycznego przebiega przez terytorium wyłącznie jednego
ASN-u, to uczestnicy wspominanego Wydarzenia/Zlotu Turystycznego nie są zobowiązani
do posiadania Licencji.
4.2.6 W odwrotnej sytuacji, Wydarzenie/Zlot Turystyczny musi być zgodny z przepisami, które
mają zastosowanie dla Zawodów międzynarodowych a uczestnicy tego wydarzenia muszą
posiadać niezbędne Licencje.
Artykuł 7.2 Zatwierdzanie Tras
Wybór każdej Trasy Zawodów, musi być zatwierdzony przez ASN. Do wniosku o wydanie
zezwolenia, musi być także dołączony szczegółowy plan trasy zawierający dokładne odległości,
które muszą być pokonane.
Artykuł 7.3 Pomiar Odległości
W Zawodach innych niż Próby Ustanowienia Rekordu, odległości do 10 Kilometrów mierzone
są wzdłuż linii środkowej Trasy, przez wykwalifikowanego mierniczego. Odległości powyżej
10 Kilometrów określane są oficjalnymi znakami drogowymi lub przy pomocy urzędowej mapy
w skali nie mniejszej niż 1:250 000.
Artykuł 7.5 Krajowa Licencja dla Toru lub Trasy
Każdy ASN może w podobny sposób, na warunkach ustalonych w Artykułach 7.5.1 i 7.5.2
niniejszego MKS, wydać Licencje krajową dla Toru lub Trasy.
Artykuł 19.1 Krajowa interpretacja Regulaminów
	Każdy ASN rozstrzyga wszelkie kwestie podnoszone na jego terytorium dotyczące interpretacji
niniejszego MKS lub własnego regulaminu krajowego, pod warunkiem, że interpretacje te
nie są sprzeczne z interpretacjami i wyjaśnieniami już wcześniej podanymi przez FIA, z zastrzeżeniem prawa do międzynarodowego odwołania.
Artykuł 20 Definicje
Podane poniżej definicje będą stosowane w MKS, we wszystkich regulaminach krajowych i ich załącznikach oraz we wszystkich Regulaminach Uzupełniających jak również w powszechnym użyciu.
MKS: Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA i jego Załączniki.
ASN: Narodowy Automobilklub lub Federacja Narodowa uznana przez FIA, jako jedyny posiadacz
władzy sportowej w danym kraju.
Mistrzostwa: Mistrzostwa mogą składać się z cyklu Zawodów lub pojedynczych Zawodów.
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Kierowca: Osoba kierująca Samochodem w jakichkolwiek Zawodach, obowiązkowo posiada
jąca Licencję…
Konkurencja: Pojedyncza aktywność w sporcie samochodowym z własnymi wynikami. Może
składać się z jednego lub kilku biegów i finału, mieć treningi wolne, treningi kwalifikacyjne
i wyniki w kilku kategoriach lub być podzielone w podobny sposób, ale muszą być zakończone
wraz z końcem Zawodów. Za Konkurencje uważa się: Wyścigi na Torze, Rajdy, Rajdy Terenowe,
Wyścigi na przyspieszenie (dragsterów), Wyścigi Górskie, Próby ustanowienia Rekordu, Próby,
Trial, drift i inne formy Konkurencji wedle uznania FIA.
Licencja: Certyfikat zarejestrowania, wydawany osobie prawnej lub fizycznej (Kierowca
lub Zawodnik, Producent lub Zespół, Osoba oficjalna, Organizator, Tor, itp.) pragnącej
uczestniczyć lub biorącej udział z jakiegokolwiek tytułu w Zawodach przeprowadzonych
zgodnie z niniejszym MKS.
Linia Startu: Pierwsza Linia Kontrolna, z pomiarem lub bez pomiaru czasu.
Mistrzostwa Krajowe: Mistrzostwa organizowane przez ASN lub przez inny podmiot posiadający
pisemną zgodę tego ASN-u.
Mistrzostwa Międzynarodowe: Mistrzostwa utworzone wyłącznie z Zawodów Międzynarodowych, które organizowane są przez FIA lub inny podmiot posiadający pisemną zgodę FIA.
Oficjalny Program: Obowiązkowy oficjalny dokument, przygotowany przez Organizatora
Zawodów, podający do publicznej wiadomości wszelkie informacje dla zaznajomienia się
ze szczegółami przebiegu Zawodów.
Pasażer: Osoba inna niż Kierowca, przewożona w Samochodzie i ważąca wraz z wyposażeniem
osobistym nie mniej niż 60 kg.
* Zgodnie z wykładnią FIA z 06.02.2002 w rajdach, kierowca i pilot (fr. pilotek, co-pilotek; ang.
driver, co driver) nie są traktowani, jako pasażerowie /przypisek GKSS PZM/
Pokaz: Zaprezentowanie osiągów jednego lub więcej Samochodów.
Próba: Usankcjonowane Zawody, w których każdy Zawodnik może wybrać swój własny czas
do ich wykonania w okresie ustalonym regulaminem.
Rajd: Zawody drogowe z narzuconą średnią prędkością przejazdu, całkowicie lub częściowo
rozgrywane na drogach otwartych dla normalnego ruchu drogowego. Rajd składa się z pojedynczej trasy, którą muszą pokonać wszystkie samochody biorące w nim udział lub z kilku
tras zdążających do jednego punktu zbiorczego, ustalonego z góry, po którym może być kontynuowana trasa wspólna lub nie. Trasa może zawierać jeden lub kilka odcinków specjalnych
tj. prób organizowanych na drogach zamkniętych dla normalnego ruchu drogowego, których
wyniki razem, w myśl zasad ogólnych są głównym wyznacznikiem klasyfikacji generalnej
Rajdu. Części trasy, które nie obejmują odcinków specjalnych zwane są „odcinkami drogowymi”. Na odcinkach drogowych najwyższa prędkość przejazdu nie może nigdy być czynnikiem
stanowiącym klasyfikacje. Zawody, które częściowo wykorzystują drogi otwarte dla normalnego
ruchu drogowego, ale mają ponad 20% odcinków specjalnych całej trasy, rozgrywanych na
Torach stałych lub półstałych, muszą we wszystkich przypadkach być uważane, jako Zawody
o charakterze szybkościowym.
Rajd Terenowy: Konkurencja przeprowadzana na trasie o całkowitej długości od 1200 km do
3000 km. Długość każdego odcinka specjalnego nie może wynosić więcej niż 500 km.
Regulamin Uzupełniający: Obowiązkowy dokument oficjalny, wydawany przez Komitet
Organizacyjny Zawodów, w celu uregulowania szczegółów Zawodów.
Samochód: Pojazd pozostający stale w kontakcie z gruntem (lub lodem), na co najmniej
czterech kołach nie jednośladowych, z których co najmniej dwa zapewniają kierunek i co najmniej
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dwa napęd; którego napęd i kierowanie są stale i wyłącznie kontrolowane przez Kierowcę,
znajdującego się w pojeździe (inne określenia obejmujące samochód, ciężarówkę lub karta
ale nie ograniczające się wyłącznie do nich mogą być używane zamiennie do samochodu,
jako odpowiednie do danego rodzaju konkurencji).
Siła Wyższa: Nieprzewidziane zewnętrzne zdarzenie, któremu nie można zapobiec.
Start: Moment, w którym Zawodnikowi lub kilku Zawodnikom razem, dawany jest sygnał startu.
Tereny Zastrzeżone: Teren gdzie odbywają się Zawody.
Tereny zastrzeżone zawierają w sposób niewyczerpujący:
- jezdnie toru (Trasę),
- tor,
- park maszyn,
- park zamknięty,
- parki lub strefy serwisowe,
- parki oczekiwania,
- boksy w przypadku toru,
- strefy zabronione dla publiczności
Tor: Zamknięta Trasa, łącznie z wszystkimi obiektami będącymi jej częścią, zaczynająca i kończąca się w tym samym miejscu, specjalnie zbudowana lub dostosowana do wyścigów samochodowych. Tor może być okazjonalny, półstały lub stały w zależności od jego infrastruktury
i dyspozycyjności do Zawodów.
Trasa: Droga wyznaczona do pokonywania przez Zawodników.
Trial: Zawody składające się z szeregu prób odległości lub umiejętności.
Uczestnik: Każda osoba mająca dostęp do Terenów Zastrzeżonych.
Wydarzenie/Zlot Turystyczny: Aktywność w sporcie samochodowym, organizowana wyłącznie
w celu zgromadzenia się uczestników w uprzednio wyznaczonym punkcie.

Alarmuj:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
Twoje wezwanie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
- co i gdzie się stało
- kto dzwoni (przedstaw się)
- ilość i stan poszkodowanych (dorośli, dzieci)
- czy potrzebna jest pomoc Straży Pożarnej, ilość zespołów Pogotowia Ratunkowego
Zaczekaj na potwierdzenie Twojego zgłoszenia przez dyspozytora!
Łańcuch przeżycia:
- wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie służb ratowniczych
- wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- wczesna defibrylacja
- szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów ratujących życie
(hospitalizacja)
Gaszenie:
Jeśli pojawi się ogień lub dym natychmiast użyj gaśnicy żeby ugasić pożar w zarodku. Przypomnij sobie jak się ją obsługuje, nie dopuszczaj do intensywnego dopływu tlenu. Najczęściej w
samochodzie jest gaśnica z 1 kg proszku. Pozwala to na ok. 10 sekund jej ciągłej pracy.
Wyciąganie poszkodowanego z samochodu:
Wyłącz stacyjkę, ewakuuj poszkodowanych tylko wtedy, gdy zagraża im niebezpieczeństwo, niezbędna jest resuscytacja, występują objawy wstrząsu. W pozostałych przypadkach
udzielamy pomocy w pojeździe.

Zawodnik: Osoba fizyczna lub prawna dopuszczona do jakichkolwiek Konkurencji.
Zawody: Zawody składają się z jednej lub kilku: Konkurencji, Parad, Pokazów lub Wydarzeń/
Zlotów Turystycznych.
Zawody Krajowe: Każde Zawody niespełniające jakiegokolwiek warunku dla Zawodów
Międzynarodowych.

PODSTAWOWYM CELEM UDZIELANIA POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
JEST ZABEZPIECZENIE CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH POSZKODOWANEGO
DO CZASU NADEJŚCIA POMOCY MEDYCZNEJ.
W wypadkach drogowych ginie około 3000 osób rocznie, z czego 30% na skutek
nieudzielenia pierwszej pomocy. Nie udzielając pomocy łamiesz prawo!
Pierwsza pomoc:
Chroń swoje życie i zdrowie - załóż rękawiczki lateksowe i stosuj maseczkę.
Zajmij się poszkodowanymi, oceń ich stan, liczbę i kolejność udzielania pomocy.
Nie panikuj! Pamiętaj, że na raz możesz wykonac tylko jedną czynność.
Gdy zauważysz wypadek ostrzegaj innych, zatrzymaj swój samochód by nikt w niego nie
uderzył, włącz światła awaryjne, zabierz apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, zamknij
swój pojazd, ustaw trójkat ostrzegawczy ( na łuku drogi ustaw drugi, np. z rozbitego pojazdu).
Oceń sytuację. Rozdziel zadania między innymi ratownikami lub świadkami zdarzenia.
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Sprawdź czy stopy poszkodowanego nie są zablokowane przez pedały. Poszkodowanego wyciągamy
delikatnie, dbając by kręgosłup był wyprostowany, jego odcinek szyjny zabezpiecz kołnierzem
usztywniającym i stabilizuj rękoma. Nie wyciągaj poszkodowanego bez potrzeby.
W ratownictwie resuscytacja krązenioweo-oddechowa (RKO) ma bezwzględne pierwszeństwo.
Kolejność czynności ratowniczych:
1. ABC resuscytacji.
2. Stabilizacja kręgosłupa szyjnego.
3. Opatrywanie ran.
4. Unieruchamianie złamanych kończyn.
5. Ochrona przed wychłodzeniem.
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Resuscytacja Krążeniowo-oddechowa:
Resuscytacja może doprowadzić do przywrócenia oddechu oraz akcji serca. Jeśli oprócz tego
zostanie przywrócona świadomość poszkodowanego, mamy do czynienia z reanimacją.
Kolejność czynności:
1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
2. Podejście do poszkodowanego.
3. Ocena świadomości.
4. Udrożnienie dróg oddechowych.
5. Wezwanie pomocy.
6.Uciśnięcia klarki piersiowej.
7. Oddechy ratownicze.
Uciśnięcia klatki piersiowej:
- uklęknij obok ratowanego
- wyznacz miejsce ułożenia rąk
- prawidłowo ułóż ręce na środku klatki piersiowej
- wyprostuj ręce w łokciach
- wykonuj ugięcia klatki piersiowej na głębokość 5 cm
- uciśnięcia wykonuj z częstotliwością 100 na minutę
U dzieci wykonujemy płytszy ucisk, u niemowląt ucisk na
klatkę piersiową wykonujemy dwoma palcami, z częstotliwością ok. 120 uciśnięć na minutę.
Sztuczne oddychanie:
- udrożnij drogi oddechowe przez odgięcie głowy
poszkodowanego do tyłu (jeśli jest pacjentem
nieurazowym)
- zaciśnij miękkie części jego nosa
- nabierz powietrza
- obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego
(jeśli możesz przez maseczkę lub nawet chusteczkę)
- wdmuchuj, ale nie gwałtownie powietrze przez
1 sekundę
- obserwuj czy podnosi się klatka piersiowa

Stosunek liczby uciśnięć do liczby oddechów wynosi 30:2

U dzieci i niemowląt powyższą sekwencję poprzedzamy podaniem 5 wdechów.
Jeśli nie możesz pokonać swoich oporów związanych z kontaktem z ustami ratowanego lub
obrażenia jego części twarzowej uniemożliwiają podanie wdechu, to zawsze wykonuj nieprzerwanie
uciśnięcia klatki piersiowej, aż do momentu przybycia pomocy medycznej.

Zaburzenie rytmu serca:
Obserwuj poszkodowanego, w razie zatrzymania krążenia przystąp do RKO.
Omdlenie:
To krótkotrwała utrata przytomności. Leżącemu na plecach poszkodowanemu unieś nogi i ręce
(krew spływająca z kończyn poprawi ukrwienie mózgu).
Drgawki (atak padaczki):
Chroń głowę chorego przed rozbiciem o podłoże. Po ataku zapewnij spokój. wezwij pomoc medyczną.
Krwotoki:
Krwawienia z głowy, uszu i nosa zabezpieczamy opatrunkiem osłonowym chłonnym. Przy innych
krwotokach stosujemy opatrunek uciskowy bezpośrednio w miejscu krwawienia.
Wstrząs:
Stan ten bezpośrednio zagraża życiu. Przy pogarszaniu się stanu ogólnego ułóż poszkodowanego
na plecach z uniesionymi nogami i okryj go. Narastanie wstrząsu sygnalizuje: płytki oddech i szybkie
tętno, uczucie zimna, lepki zimny pot, zmęczenie lub pobudzenie.
Opatrywanie ran:
Drobne skaleczenia i otarcia przemywamy woda utlenioną i zabezpieczamy plastrem lub cienkim
opatrunkiem. Słabo krwawiące rany osłaniamy sterylnymi opatrunkami. Na mocno krwawiące rany
stosujemy opatrunek uciskowy.

Automatyczna defibrylacja zewnętrzna:
Jeżeli udzielamy pomocy osobie z zatrzymanym
krążeniem w miejscach gdzie jest dostęp do automatycznego defibrylatora, użyj go! Wykonuj kolejno
wszystkie polecenia gosowe defibrylatora. Pamiętaj,
aby cały czas wykonywać (dobierz pomocnika)
uciśnięcia klatki piersiowej. Przerwij je tylko na czas
wyładowania elektrycznego (defibrylacji).
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Obce ciało w ranie:
Nie wyjmuj ciał obcych tkwiących w ranie. Wykonaj opatrunek stabilizujący by ciało obce nie
przemieszczało się.

- złap rękę dalszą poszkodowanego w taki sposób, aby palce dłoni poszkodowanego
przeplatały się z palcami dłoni ratownika,
- rękę dalszą poszkodowanego przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną
grzbietową przy bliższym tobie policzku,
- przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za dalszą kończynę dolną tak, aby
poszkodowany obrócił się na bok w twoim kierunku,
- odchyl głowę do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie
poszkodowanemu. Oceń oddech oraz monitoruj stan poszkodowanego.

Oparzenia:
Ugaś płomień - narzuć na poszkodowanego np. koc. Miejsce oparzone należy schłodzić bieżącą
zimną wodą przez min 15 minut, nawet do 1 godz. po oparzeniu. Miejsce oparzone przykryj sterylnym opatrunkiem. Nie bandażuj.
Odmrożenia:
Odmrożoną np. dłoń włóż do zimnej wody. Podnoś stopniowo jej temperaturę o 1 stopień
na minutę. Nie rozcieraj. Nie stosuj gorącej wody!
Udar słoneczny:
Osłoń poszkodowanego, ułóż go na plecach z uniesionym tułowiem, na głowę i kark zastosuj zimne okłady. Zadbaj
by nie zadławił się treścią pokarmową w przypadku
wymiotów. Symptomy to gorąca i sucha skóra, bóle
i zawroty głowy, nudności, wymioty, przyspieszone
lub zwolnione tętno, zaburzenia świadomości, czasem
jej utrata. Osobę nieprzytomną ułóż w pozycji bezpiecznej. Przy
zatrzymaniu krążenia przystąp do RKO.
Wezwij pomoc medyczną.
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Warszawa, 2020

Podejrzenie urazu kręgosłupa:
Nie ruszaj poszkodowanego, czekaj na przyjazd karetki,
którą wezwałeś.
Pozycja bezpieczna (boczna ustalona):
Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
należy wykonać następujące czynności:
- jeśli poszkodowany nosi okulary - należy je zdjąć,
- uklęknij przy poszkodowanym i upewnij się, że poszkodowany leży na plecach i obie nogi są wyprostowane,
- rękę poszkodowanego bliższą Tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku do ciała, a następnie zegnij w łokciu
pod katem prostym tak, aby dłoń reki była skierowana
do góry,
- swoja ręką złap za dalszą kończynę dolną na wysokości
kolana i zegnij nogę w kolanie, nie odrywając stopy poszkodowanego od podłoża,
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