
Załącznik nr 6 

do Regulaminu VIII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych  

Legenda STARa 

 

REGULAMIN PRÓB SPORTOWYCH 

w ramach VIII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa 

26-28 sierpnia 2022 r. 

1. Organizator Zlotu  

Organizatorem zlotu jest Powiat Starachowicki w Starachowicach. Partnerem Powiatu w zakresie 

organizacji prób sportowych jest Automobilklub Kielecki Oddział w Starachowicach 

2. Cel Imprezy 

- Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności jazdy samochodem i motocyklem. 

- Propagowanie bezpiecznego poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z Kodeksem Drogowym. 

- Promowanie zabytkowej motoryzacji. 

3. Charakterystyka imprezy 

Przedmiotem rywalizacji zawodników jest sportowa jazda sprawnościowa zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem prób sportowych:                                                                                                              

- próba zrywu i hamownia – miejsce próby -  Parking –Targowica, Starachowice   

- jazda slalomem                ̶  miejsce próby -  Parking –Targowica, Starachowice 

- próba szybkości               ̶  miejsce próby -  Mirzec ul. Langiewicza 

- próba wolnej jazdy           ̶  miejsce próby -  Parking Starostwa Powiatowego, Starachowicach 

Uczestnicy rozpoczynają start do prób sprzed linii startu na znak dany przez sędziego. Meta we 

wszystkich próbach oprócz próby szybkości w Mircu jest metą zatrzymaną między osiami kół. Meta na 

próbie szybkości jest metą lotną. Po mecie lotnej należy się zatrzymać na mecie stop w miejscu 

określonym przez Organizatora.  

Podział na klasy: motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe. 

4. Miejsce i termin prób sportowych. 

Próby sportowe odbywają się w ramach VIII edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa w 

dniach 27-28 sierpień 2022 r. Zapisy do udziału w próbach przyjmowane będą w bazie zlotu przy 

rejestracji. 

5. Uczestnicy Zlotu 

Impreza adresowana jest do kierowców pełnoletnich (powyżej 18 lat) posiadających aktualne prawo 

jazdy, którzy po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem akceptują jego ustalenia, a po wpisaniu  się 

na listę uczestników imprezy wezmą udział w konkurencjach sportowych prowadząc własne 

samochody lub motocykl.  

6. Władze części sportowej Zlotu 

Dyrektor – Roman Jabłczyński  

Z-ca Dyrektora ds. technicznych  – Jerzy Prokop 

Z-ca Dyrektora ds. sportowych     – Dominik Jabłczyński 

7. Punktacja  

We wszystkich próbach punktacja przedstawia się następująco: 

- 0,01 sek. czasu trwania próby -  0,01 pkt karny 

- 1 cm. odległości od ściany       -  1 pkt karny 
- 1 przewrócony słupek -  5 pkt karnych 

- falstart     -  5 pkt karnych 

- przekroczenie linii mety tylnymi kołami (dla mety zatrzymanej)  -  5 pkt karnych 

- nieprawidłowe wykonanie próby lub jej nieukończenie   

- „limit” 150% punktów uzyskanych przez najgorszego zawodnika w danej próbie w klasie   

8. Nagrody wygrane w konkursie. 

W próbach sportowych Organizator przewiduje przyznanie nagród w postaci pamiątkowych 

grawertonów dla  zwycięzców. Do punktacji liczy się suma  miejsc zdobyta w próbach sportowych.  

9. Postanowienia końcowe 

 - Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty osób biorących udział  

w imprezie, jak również spowodowane przez nie pośrednio szkody w stosunku do osób trzecich  

i ich mienia. 

- Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do 



odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które się mogą zdarzyć podczas imprezy. 

Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora osób oficjalnych występujących w imprezie, sędziów  

i innych uczestników.  

- Uczestnicy oświadczają, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia (Dz.U. z 2002 r. 

Nr. 101, poz. 926) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r, w sprawie ochronie danych osobowych w skrócie RODO, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie  swoich danych osobowych przez Automobilklub Kielecki na zasadach opisanych na 

stronie internetowej Automobilklubu Kieleckiego www.automobilklub.kielce.pl w zakładce RODO. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                       ORGANIZATOR                                                                                                                   

http://www.automobilklub.kielce.pl/

