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1. Ustalenia Ogólne 
1.1. Nadzór nad przebiegiem Pucharu Śląska Super KJS 2018 (zwanego dalej: PŚl. SKJS) 

sprawuje Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego (OKSS) przy Zarządzie Okręgowym 
PZM w Katowicach, która zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i jest 
jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania oraz rozstrzygania wszelkich rozbieżności i 
wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu oraz 
innych przepisów w oparciu, o które rozgrywane są PŚl.SKJS 2018. 

1.2. Rundy PŚl.SKJS 2018 organizowane są przez Automobilkluby i Kluby zrzeszone w PZM i 
rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy: 
● Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA (MKS) wraz z załącznikami, 
● Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA (Regulamin Sportowy) wraz z zał., 
● Regulamin Rajdów Okręgowych wraz z załącznikami, 
● Regulamin Ramowy KJS wraz z załącznikami, 
● niniejszy Regulamin PŚl.SKJS 2018, 
● Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, 
● Ustawę „Prawo o ruchu drogowym”. 

 
2. Kalendarz imprez 
      Do PŚl.SKJS w sezonie 2018 zalicza się następujące Super KJS: 
 

Data Nazwa Rundy Miejsce Organizator Typ rundy 

13-14.04.2018 1. Rajd Baborowa 
I runda Baborów Automobilklub 

Opolski 
Łączona z RO 

(RSMŚl) 

1-2.06.2018 
6. Rajd Ziemi Bocheńskiej 

im. J. Kuliga 
II runda 

Bochnia Automobilklub 
Śląski 

Łączona z RO 
(RSMŚl) 

24.06.2018 III runda Lubliniec Automobilklub 
Śląski 

Samodzielna 
runda 

1.09.2018 IV runda Proszowice Automobilklub 
Śląski 

Samodzielna 
runda 

6-7.10.2018 4. Rajd Grodzki 
V runda 

Biecz - 
Jasło 

Automobilklub 
Biecki 

Łączona z RO 
(RSMŚl, 
RSMPk) 

16-17.11.2018 
44. Rajd Barbórki 

Cieszyńskiej 
VI runda 

Cieszyn Automobilklub 
Cieszyński 

Łączona z RO 
(RSMŚl) 

 
3. Ogólne warunki organizacji 
3.1. Super KJS może odbywać się jako samodzielna impreza, może również być przeprowadzony 

z Rajdem Okręgowym (RO) i/lub z Konkursową Jazdą Samochodem. Musi jednak posiadać 
własny, odrębny Regulamin Uzupełniający. Organizatorzy zobowiązani są do dostarczenia 
Regulaminu Uzupełniającego, do zatwierdzenia przez OKSS PZM w Katowicach, w terminie 
do 45 dni przed BK 1 Super KJS.  
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3.2. Klasyfikację cyklu PŚl.SKJS 2018 prowadzi OKSS przy ZO PZM w Katowicach. 

3.3. Rundy PŚl.SKJS Super KJS są imprezami samochodowymi dla kierowców i pilotów 
(amatorów), którzy spełniają warunki Regulaminu Ramowego KJS 2018. Warunkiem 
dopuszczenia do startu jest ukończenie przez kierowcę i pilota szkolenia z obowiązujących 
procedur bezpieczeństwa w rajdach samochodowych. Organizator Super KJS musi w 
programie imprezy zaplanować i przeprowadzić w/w szkolenie, a jego uczestnikom przekazać 
dokument (załącznik nr 5 do Regulaminu Ramowego KJS) potwierdzający znajomość 
procedur bezpieczeństwa. 

3.4. Na każdą rundę PŚl.SKJS OKSS Katowice powoła Zespół Sędziów Sportowych (ZSS). W 
przypadku rund łączonych z RSMŚl, skład ZSS będzie ten sam dla wszystkich imprez 
łączonych w czasie jednych zawodów. Każdy Organizator rund PŚl.SKJS zobowiązany jest 
sporządzić odrębne dokumentacje ZSS dla poszczególnych rund (RO, Super KJS, KJS) i 
dostarczyć kompletną dokumentację Super KJS do OKSS Katowice w terminie do 3 dni od 
zakończenia danych zawodów. 

3.5. Maksymalna długość PS dla Super KJS może wynosić 4 km, z zachowaniem wszystkich 
wymogów bezpieczeństwa jak dla RO, a zwłaszcza obecności w karetkach pogotowia lekarza 
o specjalności, zgodnie z załącznikiem H do MKS. Wszystkie PS muszą być zakończone 
metą lotną. Całkowita długość wszystkich PS nie może przekroczyć 25 km. Zaleca się jednak, 
aby długość pojedynczej PS nie była krótsza niż 3 km. 

3.6. Uczestnicy Super KJS mogą ubiegać się o licencje RN na zasadach ogólnych. Za 
poświadczenie uczestnictwa w przypadku rund łączonych z RO odpowiedzialny jest klub 
będący organizatorem danej rundy. 

3.7. W przypadku rund łączonych z rajdami wyższej rangi, Super KJS otrzyma numery od nr 101 
(lub 201/301, w zależności od ilości cykli na danych zawodach). 

 
4. Podział na klasy 
4.1. Pojazdy dopuszczone do KJS i podział na klasy określa Regulamin Ramowy KJS 2018: 

Klasa Pojemność 
K-1 do 1400 cm3 

K-2 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 

K-3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 

K-4 powyżej 2000 cm3 

GOŚĆ - 
 
4.2. W Super KJS Super KJS połączonym z rajdem RO, w charakterze kierowcy, dopuszcza się 

udział zawodników posiadających aktualną licencję kierowcy stopnia B,C lub nieaktualne 
licencje sportu samochodowego, jednakże będą oni klasyfikowani w odrębnej klasie GOŚĆ. 
W przypadku organizacji imprezy Super KJS nie połączonej z rajdem RO, posiadacze licencji 
sportu samochodowego mogą brać udział w imprezie w charakterze kierowcy jedynie w klasie 
GOŚĆ. 
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4.3. W sezonie 2018 dopuszcza się utworzenie klas markowych. Propozycja taka musi zostać 
jednak zgłoszona do OKSS Katowice do dnia 9.04.2018r, musi być ona poparta 
oświadczeniem nie mniej niż 5 uczestników planujących starty w cyklu PŚl.SKJS w sezonie 
2018. 

4.4. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie 
pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika 

 - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7  
 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5 
 
4.5. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Super KJS zatwierdzona przez ZSS. 
4.6. Opis wyposażenia bezpieczeństwa osobistego oraz pojazdów obowiązujące w Super KJS 

zawarty jest w zał. 3a Regulaminu Ramowego KJS. 
  
5. Zgłoszenia, wpisowe 
5.1. Każdy organizator ma obowiązek przygotowania formularzy zgłoszenia, karty OA/BK, wniosku 

o wspólny serwis oraz wniosku o zamówienie dodatkowej powierzchni serwisowej i 
umieszczenia ich na stronie zawodów. Zgłoszenie musi być czytelne oraz kompletnie 
uzupełnione, następnie wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego wysłane do organizatora w 
czasie wskazanym w Regulaminie Uzupełniającym. Oryginał zgłoszenia oraz karta OA/BK 
muszą zostać przekazane organizatorowi podczas odbioru administracyjnego.  

5.2. Ustala się, iż w sezonie 2018 wysokość wpisowego nie będzie wyższa niż 450zł. 
 

6. Klasyfikacje w PŚl.SKJS 2018 
6.1. W rundach PŚl.SKJS będą prowadzone klasyfikacje:  

Ø generalna 
Ø w klasach 

6.2. We wszystkich klasyfikacjach stosowana będzie następująca punktacja, niezależna od 
frekwencji w danej klasie, zgodnie z tabelą:     

 Zajęte 
miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X Kolejne 

 Zdobyte 
punkty  25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 0 

 
6.3. Organizator zobowiązany jest zapewnić w klasyfikacji generalnej zawodów oraz w klasach po 

2 puchary za pierwsze trzy miejsca. 

6.4. W każdej klasyfikacji rocznej PŚl.SKJS będą sklasyfikowani kierowcy oraz piloci, którzy zajmą 
punktowane miejsca oraz wystartują w minimum trzech rundach. Do klasyfikacji rocznej będą 
liczone punkty uzyskane we wszystkich rundach, w których Uczestnik wziął udział. 

6.5. W wszystkich klasyfikacjach rocznych PŚl.SKJS załogi będą klasyfikowane w całości, tj. 
kierowca i pilot razem, jeżeli w każdej rundzie startowali w tym samym składzie. W innym 
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przypadku tylko kierowca zostanie objęty klasyfikacją. Ewentualne przypadki szczególne 
związane ze stosowaniem niniejszego przepisu rozstrzygać będzie OKSS Katowice, na 
pisemny wniosek zainteresowanych. 

6.6. We wszystkich klasyfikacjach rocznych uczestnikom będą zaliczone punkty według klucza: 
Ø przy 5-6 rozegranych rundach  minus 1 runda 
Ø przy 4 i mniej rozegranych rundach  bez odliczenia 

6.7. Puchary zostaną wręczone jeśli rozegrane zostaną minimum 3 rundy PŚl.SKJS. 
6.8. Rozdanie nagród rocznych zdobywcom pucharów nastąpi w terminie ustalonym przez OKSS 

ZO PZM Katowice, o czym zdobywcy pucharów zostaną poinformowani listownie/mailowo po 
zakończeniu sezonu. 

6.9. Puchary i ewentualne nagrody rzeczowe nieodebrane podczas wręczenia nagród zgodnie z 
programem danych zawodów, jak również podczas uroczystości zakończenia sezonu 
przechodzą na własność organizatora/OKSS ZO PZM Katowice. 

 
7. Opony i koła 

Zgodnie z Regulaminem Ramowym KJS 2018. 
 

8. Inne postanowienia 
8.1. OKSS ZO PZM Katowice zastrzega sobie prawo do wydawania instrukcji dodatkowych oraz 

uzupełniających, jak również do odwołania cyklu. Odwołanie nie może jednak nastąpić później 
niż w dniu odbioru administracyjnego pierwszej rundy PŚl.SKJS. 

8.2. Wszelkie spory w drodze złożonego protestu na danej imprezie rozstrzygać będzie OKSS 
właściwa dla organizatora rundy. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


