
 
 

 

 

Motorowa impreza towarzyska 

 

KRYTERIUM BOGUCHWAŁY 
Boguchwała, 14 maja 2022 

 

 

Regulamin imprezy 
 

1. Ustalenia ogólne 

1.1. Miejsce i termin imprezy: 

Impreza odbędzie się w dniu 14.05.2022, na terenie Miasta Boguchwała. 

1.2. Uczestnictwo: 

Impreza motorowa pod nazwą „Kryterium Boguchwały” jest zamkniętą imprezą towarzyską dla 

uczestników rajdu pojazdów zabytkowych „Rajd Nocy Muzeów”, historycznego rajdu na 

regularność „Retro Carpathia” oraz kierowców/załóg zaproszonych przez organizatora. 

1.3. Charakterystyka 

Impreza odbędzie się na jednej próbie sprawnościowej o długości 1,64 km, a zadaniem uczestników, 

będzie pokonanie wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie. 

1.4. Lokalizacja startu/mety 

Start – Boguchwała, ul. Kolejowa 

Meta – Boguchwała, ul. Partyzantów 

2. Organizacja 

2.1. Organizator imprezy: 

Automobilklub Rzeszowski 

ul. Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów 

tel: +48 17 853 31 39 

www.automobilrzesz.pl  

2.2. Biuro imprezy: 

Stary Spichlerz w Boguchwale – Boguchwała, Plac Rynek 1 (N 49° 58.887’, E 21° 56.506’) 

w godz. 15:00-18:00 

2.3. Władze imprezy: 

Sędzia Główny    Dominik Noworól 

Dyrektor imprezy    Damian Dobrowolski 

Kierownik biura imprezy   Jan Jędrzejko 

Wyniki     Jakub Buziewicz 

Kierownik próby sprawnościowej  Tomasz Święch 

3. Program 

Odprawa uczestników 14.05.2022, godz. 15:45 

Start    14.05.2022, godz. 16:00 

Meta    14.05.2022, godz. 17:45 

Rozdanie nagród  14.05.2022, godz. 19:40 

4. Podział na grupy 

Grupa 1 – uczestnicy „Rajdu Nocy Muzeów” 

Grupa 2 – uczestnicy rajdu „Retro Carpathia” 

Grupa 3 – pozostali uczestnicy 

http://www.automobilrzesz.pl/


 
 

5. Odpowiedzialność 

5.1. Członek każdej załogi bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest 

posiadanie ubezpieczenia NNW dla wszystkich członków załogi. 

5.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich 

sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku 

do osób trzecich i ich mienia. 

5.3. Uczestnik przystępując do imprezy zrzekają się wszelkich praw do dochodzenia odszkodowań 

w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy PZM, 

organizatora, władz imprezy oraz innych uczestników biorących udział w imprezie. Ewentualne 

szkody wyrządzone przez uczestnika zostaną pokryte przez uczestnika. 

6. Procedura startu i pomiar czasu 

6.1. Na starcie próby sprawnościowej znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe 

wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Wyświetlacz urządzenia startowego 

będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. 

Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza 

i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła oznaczającego start do 

próby sprawnościowej. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światło. Czas 

świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga musi wystartować. 

6.2. Pomiar czasu na mecie próby sprawnościowej będzie wykonywany z dokładnością do 0,1 sekundy. 

7. Procedury obowiązujące na próbie sprawnościowej 

Przejazd zaplanowanej trasy PS będzie odbywał się zgodnie z rysunkiem próby. Na trasie PS 

znajdować się będą słupki/pachołki/beczka, których przesunięcie/przewrócenie karane będzie karą 5 

sekund za każdy stwierdzony przypadek. 

Maksymalny czas przejazdu PS wynosi 5 minut. Każda załoga, która nie dojedzie w tym czasie do 

mety zostanie uznana za załogę, która nie ukończyła próby, a samochód zostanie natychmiast 

przetransportowany przez organizatora poza trasę imprezy. 

8. Bezpieczeństwo 

W trakcie przejazdu próby sprawnościowej załogi muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa (o ile 

występują) i kaski ochronne, włączone światła mijania oraz zamknięte wszystkie szyby (nie dotyczy 

kabrioletów i formuł) i szyberdach (o ile występuje). 

9. Identyfikacja osób oficjalnych 

Kierownik próby sprawnościowej   – kamizelka koloru czerwonego 

Kierownik zabezpieczenia PS   – kamizelka koloru pomarańczowego 

Sędzia zabezpieczenia    – kamizelka koloru pomarańczowego 

10. Nagrody 

Nagrody w „Kryterium Boguchwały” zostaną wręczone najlepszym załogom w Grupie 1 oraz 

w Grupie 2. 

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 14 maja 2022 (sobota), około godz. 19:40 - Boguchwała, 

Plac Rynek (N 49° 58.894’, E 21° 56.486’). 

Udział w ceremonii rozdania nagród jest dla nagradzanej załogi obowiązkowy. 

11. Kary 

Odbycie próby w niezapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych   Dyskwalifikacja 

Niesportowe zachowanie       Dyskwalifikacja 

Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy 5 sekund 

Za nieprzepisowy start (falstart)      5 sekund 

Za nieukończenie próby sprawnościowej     Dyskwalifikacja 

Za nieprawidłowe przejechanie próby     Dyskwalifikacja 


