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Automobilklub Galicyjski 

Nad Serafą 8 

 30-864 Kraków 

 

  



 

„Szuter Cup 2016” zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:  

- Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, 

- Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami, 

- Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem, 

- Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,  

- Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 

- niniejszego regulaminu ramowego. 

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu 

uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych 
komunikatach ogłaszanych przez organizatora. 

 
Automobilklub Galicyjski mając na względzie promocję bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym oraz podnoszenie świadomości społecznej 

użytkowników dróg zaprasza do uczestnictwa w charytatywnej imprezie 

pod nazwą „1. Eliminacja Szuter Cup 2016”. Impreza ma za zadanie 

doskonalenie techniki jazdy z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, a 

tym samym realizację oczekiwań głównie młodych kierowców. 

 

1. Rozgrywki obejmować będą 5 eliminacji, których terminy podane 
zostały na oficjalnych stronach internetowych organizatora. 

 

2. Do  punktacji  rocznej zaliczone będą punkty  ze  wszystkich  

odbytych  rund. Warunkiem uwzględnienia w końcowej, rocznej 

klasyfikacji jest udział zawodnika w co najmniej 3 odbytych 

imprezach. 

 

3. W rozgrywkach Pucharu będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

- Indywidualna generalna 

- Indywidualna w poszczególnych klasach 

 

3.1. Podział na klasy obowiązujący we wszystkich rundach:  

 

K1 - Fiat 126 p - 650 i 652 cm3 

 
K2 - samochody do 1400 cm3 

 
K3 - samochody od 1400 cm3 do 1600 cm3  

 
K4 - samochody 1600 cm3 do 2000 cm3 

 
K5 - samochody powyżej 2000 cm3 
 

GOŚĆ – zawodnicy z licencją bez podziału na pojemność silnika 
(klasyfikowani tylko w swojej klasie) 

 

  



 

4. Punktacja 

Punkty w klasyfikacji generalnej indywidualnej i klasyfikacji 
indywidualnej w klasach przyznawane będą wg tabeli: 

 
 

 
≥ 
10 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

I 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

II 18 15 12 10 8 6 4 2 1 
 

III 15 12 10 8 6 4 2 1 
  

IV 12 10 8 6 4 2 1 
   

V 10 8 6 4 2 1 
    

VI 8 6 4 2 1 
     

VII 6 4 2 1 
      

VIII 4 2 1 
       

IX 2 1 
        

X 1 
         

 

5. Klasyfikacja  generalna  poszczególnych  rund  jest  tworzona  w  

oparciu  o  wyniki osiągnięte w poszczególnych klasach (nie 

obejmuje klasy GOŚĆ). 

 

6. Klasyfikacja końcowa „Szuter Cup 2016” obejmuje kierowcę  

i pilota. Warunkiem jest wspólny start w minimum jednej imprezie. 

 

6.1 Jeżeli kierowca był klasyfikowany z różnymi pilotami, to zgłasza on 
imię i nazwisko osoby, która będzie ujęta w klasyfikacji końcowej. 

6.2W przypadku skorzystania z punktu 6.1 imię i nazwisko pilota należy 
zgłosić maksymalnie do dwóch tygodni od zakończenia ostatniej 

eliminacji cyklu. Niedopełnienie punktu 6.2 skutkować będzie 
sklasyfikowaniem wyłącznie kierowcy. 

 

7. Przy tej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej, miejsca 
zostaną określone na podstawie poniższego klucza: 

 

- liczba imprez, w których załoga brała udział 

- w oparciu o kryterium większej liczby pierwszych, a następnie 

drugich, trzecich miejsc itd., osiągniętych w klasyfikacji 
generalnej/danej klasie eliminacji, w których kierowcy ci zdobyli 

punkty zaliczane do klasyfikacji 

- w dalszej kolejności decydować będzie większa liczba wyższych 

miejsc osiągniętych w klasyfikacji generalnej/danej klasie 
wszystkich eliminacji, w których każdy z kierowców z taką samą 
ilością punktów wziął udział; każde 11 miejsce jest wyżej 

notowane niż jakiekolwiek 12 miejsca, a 12 miejsce jest wyżej 
notowane niż jakiekolwiek 13 itd. 

- W przypadku ponownego ex aequo, organizator sam rozsądzi 
kierowców i pilotów, w oparciu o inne okoliczności, które uzna za 

stosowne. 



 

8. Nagrody 

 

8.1 Zawodnicy nagrodzeni w poszczególnych eliminacjach 
zobowiązani są osobiście odebrać wszystkie nagrody podczas 

uroczystości rozdania nagród w miejscu i czasie wskazanym przez 
organizatora w regulaminach uzupełniających. Nagrody 
nieodebrane przechodzą na własność organizatora. 

8.2 Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji rocznej zobowiązani są 
osobiście odebrać wszystkie nagrody podczas uroczystości 

rozdania nagród w miejscu i czasie wskazanym przez 
organizatora. Nagrody nieodebrane przechodzą na własność 
organizatora. 

8.3 W klasyfikacji końcowej rozgrywek zostaną przyznane 
następujące nagrody:  

 

Klasyfikacja Generalna 

I miejsce   2 Puchary + 2 Dyplomy  

II miejsce  2 Puchary + 2 Dyplomy  

III miejsce 2 Puchary + 2 Dyplomy  

 

Klasyfikacja w klasach 

I miejsce   2 Puchary + 2 Dyplomy  

II miejsce  2 Puchary + 2 Dyplomy  

III miejsce 2 Puchary + 2 Dyplomy 

 

8.4 Lista nagród w poszczególnych eliminacjach „Szuter Cup 2016” 

będzie publikowana w regulaminach uzupełniających. 

 

9. Wykluczenie z rundy lub całego cyklu 

 

Za niesportowe zachowanie lub nie zastosowanie się do poleceń osób 
oficjalnych imprezy i/lub sędziów, kierowca/pilot może zostać 
wykluczony z danej eliminacji lub z całego cyklu. 

 

10. Wyniki 

 

Wyniki prowizoryczne cyklu zostaną opublikowane maksymalnie do 21 

dni od zakończenia ostatniej eliminacji. Wyniki oficjalne cyklu zostaną 
opublikowane 2 dni po wynikach prowizorycznych. 

 

11. Wyjaśnienia oraz dot. wyników prowizorycznych 

 

Wnioski lub prośby o wyjaśnienia dotyczące wyników prowizorycznych 

muszą być przesłane mailem na adres kontakt@rally-sprint.pl do końca 
dnia następującego po ich ogłoszeniu. Wnioski lub prośby złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

12. Zakończenie cyklu 

 

Zakończenie cyklu oraz rozdanie nagród odbędzie się w miejscu i 
terminie wskazanym przez organizatora nie później niż podczas 

publikacji prowizorycznych wyników rocznych. 

mailto:kontakt@rally-sprint.pl


 

13. Ustalenia końcowe 

 
Do kwestii nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: 

Międzynarodowy Kodeks Sportowy, Regulamin Sportowy Rajdowych 
Mistrzostw Regionalnych FIA. 
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

 

Kraków, 20.03.2016 

 

Zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu Galicyjskiego 
 w dn. 20.03.2016 

 


