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Komandor     Monika Juhnke tel. 600-877-956 

V-ce Komandor    Marcin Wiśniewski tel. 601-600-092 

Kierownik prób sportowych  Grzegorz Frunckowski 

Kierownik Biura Zlotu    Izabella Trzebiatowska 
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I. CHARAKTER I CEL IMPREZY 

1. Integracja środowiska miłośników i użytkowników pojazdów zabytkowych.  

2. Prezentacja klubów i organizacji zajmujących się zabytkową motoryzacją.  

3. Nie spełnia znamion imprezy masowej. 

4. Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie eksploatacji, napraw i odbudowy pojazdów 

zabytkowych.  

5. Propagowanie kultury i bezpieczeństwa na drodze oraz kultury technicznej.  

 

II. TERMIN I TRASA RAJDU 

1. Start do Rajdu dojazdowego na VI Zlot Gwiaździsty odbywa się z czterech punktów 

zlokalizowanych w okolicach Warszawy: 

• Pruszków – Reguły 

• Konstancin-Jeziorna 

• Warszawa Wesoła 

• Zakroczym 

2. Zawodnicy deklarują w zgłoszeniu start z jednego z punktów startowych. 

3. Uczestnicy rajdu na każdym ze startów otrzymają pakiet materiałów przygotowanych 

przez organizatora.  

http://www.pzm.pl/


AUTOMOBILKLUB POLSKI 
 

 

4. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do umieszczenia naklejki z numerem startowym z 

prawej strony szyby przedniej (w dobrze widocznym miejscu). 

5. Przejazd przez trasę rajdu odbywa się przy pomocy przygotowanego przez 

organizatora itinerera, w ściśle określonym w karcie drogowej czasie. 

6. Podczas przejazdu trasy załoga wykonuje zadania określone w karcie drogowej. 

 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA ZLOTU 

1. Do prób sprawnościowych dopuszczone są jedynie załogi biorące udział w Rajdzie. 

2. W trakcie trwania prób sprawnościowych w samochodzie może znajdować się jedynie załoga 

zgłoszona do udziału w imprezie.  

3. Zawodnicy mają obowiązek umieszczenia na pojeździe w wyznaczonych miejscach numerów 

startowych oraz otrzymanych materiałów reklamowych.  

4. Komandor ma prawo dyskwalifikacji zawodnika nie przestrzegającego zasad ruchu 

drogowego na terenie Zlotu, niniejszego regulaminu, nie stosującego się do poleceń obsługi i 

stanowiącego tym samym niebezpieczeństwo dla innych zawodników lub osób trzecich.  

5. W zlocie mogą wziąć udział samochody i motocykle wyprodukowane do 1990 roku włącznie, 

dopuszczone do poruszania się na drogach RP. Komandor zlotu ma prawo dopuścić do 

udziału w zlocie pojazdy wyprodukowane po 1990 r., mające charakter unikatowy lub 

kolekcjonerski.  

6. Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) wraz z 

potwierdzeniem wpłaty wpisowego. Dokumenty należy wysłać na adres mail 

zlotgwiazdzisty@gmail.com do dnia 10 sierpnia 2022. Zgłoszone załogi otrzymają zwrotną 

informację o dokładnej godzinie i miejscu wybranego startu.:  

7. Koszt udziału w zlocie wynosi:  

• Wpisowe 30,- zł od każdego samochodu obejmuje wyłącznie wjazd na teren 

Autodromu AP na Bemowie oraz pamiątkową naklejkę i numer identyfikacyjny do 

plebiscytu publiczności  

8. Koszt udziału w rajdzie, próbach sprawnościowych i zlocie wynosi: 

• Wpisowe 150,- zł od każdego samochodu  

9. Wpisowe należy wpłacić, najpóźniej do 10.08.2022r. na konto Automobilklubu Polski:  

Automobilklub Polski, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa,  

Bank Millenium 47 1160 2202 0000 0001 3161 7512 

Tytuł przelewu: VI Zlot Gwiaździsty  

 

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PODCZAS TRWANIA RAJDU I ZLOTU 

1. Organizator dostarczy uczestnikom numery startowe oraz materiały reklamowe, które należy 

umieścić we wskazanych miejscach na pojeździe.  

2. Przed rozegraniem prób sprawnościowych organizator dostarczy opis prób.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy w 

stosunku do osób i sprzętu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez uczestników imprezy 

szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  
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5. Organizator dopuszcza możliwość wymiany i handlu częściami i akcesoriami pomiędzy 

uczestnikami zlotu. 

  

IV. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE 

1. Klasyfikowane są tylko i wyłącznie załogi startujące w Rajdzie, w samochodach 

wyprodukowanych do 1990 r.  

2. Zadaniem załogi (kierowca i pilot) jest bezbłędne przejechanie trasy zgodnie z otrzymaną 

przed startem Kartą Zawodnika w jak najkrótszym czasie. 

  

V. KLASYFIKACJA I PUNKTACJA 

1. Prowadzone są klasyfikacje, a także klasyfikacja generalna obejmująca łącznie czasy 

przejazdu wszystkich prób.  

2. W klasyfikacji generalnej klasyfikowane będą jedynie osoby biorące udział we wszystkich 

próbach.  

3. Kary i dyskwalifikacje:  

• PKC: +1 pkt za każdą minutę spóźnienia. +2 pkt-y za wcześniejszy wjazd na PKC 

• Próba OTJ: + 2 pkt 

• PKP: + 3 pkt 

• Zadanie na trasie: 1 pkt 

• 0,1 sek. Przejazdu próby = 0,1 pkt-u 

• kara za potrącenie słupka/opony: +5s  

• przejechanie mety stop: +20s  

• kara za pomylenie trasy: 150% najgorszego czasu przejazdu   

 

VI. KONKURS ELEGANCJI I PLEBISCYT PUBLICZNOŚCI 

1. W konkursie elegancji Komisja bierze pod uwagę wygląd i stan samochodu zgodny z 

oryginałem oraz jego prezentację przez załogę. Pod uwagę brane są samochody startujące w 

Rajdzie. 

2. Skład komisji zostanie podany oddzielnym komunikatem przed konkursem.  

3. W plebiscycie publiczności widzowie mają możliwość głosowania na załogę startującą w 

zlocie. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, 

wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część 

regulaminu. 
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VI Zlot Gwiaździsty 

Pasjonatów Zabytkowej Motoryzacji 20.08.2022r. 
 

ZGŁOSZENIE 
 

Kierowca:       

………………………………………….  …………………………………………. 

Imię i nazwisko      Nr telefonu 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

       Adres mail 

………………………………………….   

Adres zamieszkania 

      

Pilot: 

…………………………………………. 

Imię i nazwisko         

 

Pojazd: 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 

Marka i model      Rok produkcji 

 

………………………………………….  ……………………………………….. 

Pojemność silnika     Firma – nr polisy OC  

 

Deklaruje udział – zaznacz X: 

 

 Rajd + Zlot Gwiaździsty 150 zł  Zlot 30 zł 

 

Do rajdu startuje z punktu – zaznacz X: 

 

  

Zakroczym 

  

Konstancin - Jeziorna 

  

Pruszków - Reguły 

  

Warszawa - Wesoła 

 
 

Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka i niebezpieczeństwa podczas rajdu i zlotu. W związku z moim 

uczestnictwem przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność, jednocześnie zrzekam się wszelkich 

późniejszych roszczeń w stosunku do organizatora. Oświadczam, że znany jest mi regulamin zlotu  

i przepisy w nim zawarte. Zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także do przestrzegania prawa o 

ruchu drogowym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na 

potrzeby organizacji VI Zlotu Gwiaździstego, w tym publikacji wyników. 

 

 

………………………………………….Czytelny podpis 
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