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11-13.11.2021r. 
 

  Wstę p 
 
Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami nastę pują cych 
przepisów:  
- Regulaminem Nawigacyjne Samochodowe  Mistrzostwa Polski 2021 wraz z 
zał ą cznikami;  

- Ustawą  „ Prawo o Ruchu Drogowym”, ( Dz.U. z 2017 r. poz.128 ) 
- Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w turystyczno-nawigacyjnych 
rajdach samochodowych (aktualna wersja: edycja 2021) 

- niniejszym Regulaminem Uzupeł niają cym. 
 

Wszelkie modyfikacje, zmiany i/lub uzupeł nienia do niniejszego Regulaminu 
Uzupeł niają cego bę dą  publikowane wył ą cznie w komunikatach 
wydawanych przez organizatora na stronie internetowej IMPREZY 
http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
 

Numer wizy  01/09/OKSP/2021 wydana przez OKSP PZM w Opolu w dniu 
06.09.2021r. 
 
1. PROGRAM RAJDU 

 
 OTWARCIE LISTY ZGŁ OSZEŃ  
 Wtorek, 1 listopada 2021 
 
 OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁ OSZEŃ   
 Miejsce: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
 
 ZAMKNIĘ CIE LISTY ZGŁ OSZEŃ  
 1 termin: pią tek, 5 listopada 2021 do godz. 24:00 
 2 termin: ś roda, 10 listopada 2021 do godz. 24:00 
 

 OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ  
 Miejsce: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
Czas: czwartek, 11 listopada 2021 godz. 15:00 
 

 OTWARCIE IMPREZY ODPRAWA UCZESTNIKÓW:   
Miejsce: platforma zoom ( link bę dzie dostę pny na stronie imprezy:  
http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ ) 
Czas: czwartek, 11 listopada 2021, godz. 18:00 

 
 START 1 rundy NSMP, 4 rundy NPŚ l., 4rundy TMMOO:   
Miejsce: Kę dzierzyn-Koź le, PARKING ul. Bohaterów Westerplatte 
Czas: pią tek, 12 listopada 2021, godz. 19:00 
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 OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI: 
 1 rundy NSMP, 4 rundy NPŚ l., 4rundy TMMOO 
Miejsce: na stronie imprezy: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
Czas: sobota, 13 listopada 2021, godz. 8:00 

 

 START 11 rundy NSMP, 5 rundy NPŚ l., 5rundy TMMOO:   
Miejsce: Kę dzierzyn-Koź le, PARKING ul. Bohaterów Westerplatte 
Czas: sobota, 13 listopada 2021, godz. 10:30 

 
 
 
 OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI: 
 11 rundy NSMP, 5 rundy NPŚ l., 5rundy TMMOO 
Miejsce: na stronie imprezy: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
Czas: sobota, 13 listopada 2021, godz. 15:00 

 

    OGŁ OSZENIE WYNIKÓW OFICJALNYCH, ROZDANIE NAGRÓD: 
 1+11 rundy NSMP, 4 + 5 rundy NPŚ l., 5 + 6 rundy Pucharu Klasyków, 
     4 + 5 rundy TMMOO 
Miejsce: Kę dzierzyn-Koź le, ul. Pamię ci Sybiraków 12, biuro OSK „ Zielnik”                      
Czas: sobota, 13 listopada 2021, godz. 16:00 

 

2.ORGANIZACJA 
 
2.1 Rozgrywki do których impreza się  zalicza: Nawigacyjne Samochodowe 
Mistrzostwa Polski, Nawigacyjny Puchar Ś lą ska, Turystyczny Puchar Klasyków, 
Turystyczno-Motorowe Mistrzostwa Okrę gu Opolskiego. 
 
2.1 Nazwa organizatora: Automobilklub Kę dzierzyń sko-Kozielski 
2.2 Adres i kontakt (tymczasowo do korespondencji): 
Automobilklub Kę dzierzyń sko-Kozielski, Piastowska 58A,                                    
47-200 Kę dzierzyn-Koź le 
tel. (+48 ) 502386692, e-mail: rajdy@ak-k.pl 

 
2.3 Biuro Rajdu: 
   Miejsce: APK Gala, 47-225 Kę dzierzyn-Koź le ul. Wł adysł awa Broniewskiego 
17  
Czas: do pią tku, 12 listopada 2021 godz. 12:00 

    Miejsce: Kę dzierzyn-Koź le, ul. Pamię ci Sybiraków 12, biuro OSK „ Zielnik” 
(wejś cie od ul. Bohaterów Westerplatte) 

Czas: pią tek, 12 listopada w godz. 15:00 ‒  19.00 
 
2.4 Gł ówne osoby oficjalne 
Dyrektor Rajdu     - Wojciech Kluk lic.OSP st.P nr 

017/2011 
Zastę pca dyrektora    - Iwona Kluk lic.OSP st.P nr 055/2011 
Kierownik Komisji Obliczeń     - Sobiesł aw Kluk lic.OSP st.P nr 

057/2011 
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Autor trasy     - Wojciech Kluk lic.OSP st.P nr 
017/2011 
Kierownik Prób Sportowych   - Ł ukasz Kluk lic.sport kl.II nr 

10022 
Weryfikator     - Zdzisł aw Maciejec lic.OSP st.P nr 

064/2011 
 

3. ZGŁ OSZENIA 
 
3.1 Procedura zgł oszeń : 
3.1.1 Uczestnik zamierzają cy wzią ć  udział  w imprezie NIETOPERZ 2021 musi 
przesł ać       na adres organizatora Rajdu: rajdy@ak-k.pl (wył ą cznie pocztą  
elektroniczną ):  
•   wypeł niony formularz zgł oszenia (do pobrania na stronie rajdu)  
•   potwierdzenie wpł aty startowego 
3.1.2 Każ dy uczestnik, który chce otrzymać  Fakturę  z tytuł u opł aty 
startowego musi doł ą czyć  do oryginał u zgł oszenia dane do faktury. Po 
speł nieniu tego warunku, uczestnik otrzyma Fakturę  w nastę pnym tygodniu po 
Imprezie.  
 
3.2 Startowe 
Wysokoś ć  startowego 1 termin do 5 listopada 2021 do godz. 24.00: 70zł  / 
runda NSMP  
Wysokoś ć  startowego 2 termin do 10 listopada 2021 do godz. 24.00: 
                                                       Startowe 1 termin + 20% = 84 zł  / runda 
NSMP 
Startowe za udział  w 2 rundach: 2 x 70zł  (lub w 2 terminie 2 x 84zł ) 
 
3.2.1. Startowe zawiera posił ek regeneracyjny dla zał ogi (2 osoby). 
3.2.2. Wpisowe nie zawiera skł adki ubezpieczeniowej pokrywają cej OC 
zawodnika wobec osób trzecich.  
 
3.3. Pozostał e ś wiadczenia 
Pozostał e ś wiadczenia tj. ewentualne noclegi i dodatkowe wyż ywienie, zał ogi 
rezerwują      we wł asnym zakresie 
 
3.4. Wpł aty  
Wszelkie wpł aty na rzecz organizatora realizowane bę dą  poprzez wpł atę  na 
konto.  
Zgł oszenie zostanie przyję te tylko w przypadku, gdy towarzyszyć  mu bę dzie 
pokwitowanie wpł aty peł nej kwoty wpisowego z dopiskiem „ NIETOPERZ 2021 
+ nazwisko kierowcy lub pilota”, na rachunek: 

Automobilklub Kę dzierzyń sko-Kozielski 
Bank BGŻ  BNP Paribas 

Numer konta nr: 21 2030 0045 1110 0000 0238 5830 
 

3.5 Zwroty 
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Startowe bę dzie zwrócone w peł nej wysokoś ci w przypadku nie przyję cia 
zgł oszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwoł ania Imprezy. 
 
4. UBEZPIECZENIE 
 
4.1  Każ dy uczestnik bierze udział  w Imprezie na wł asną  odpowiedzialnoś ć . 
Kierowca musi posiadać  dokument stwierdzają cy zawarcie umowy OC. 
Organizator nie ponosi ż adnej odpowiedzialnoś ci za straty zawodników 
powstał e podczas imprezy. 
 
4.2  Przez fakt podpisania zgł oszenia uczestnik zrzeka się  wszelkich praw do 
odszkodowań  mogą cych wynikną ć  w zwią zku z wypadkami, które mogą  się  
zdarzyć  podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy PZM, organizatora, osób 
oficjalnych oraz innych uczestników. 
 
5. REKLAMA I NUMERY IDENTYFIKACYJNE 
 

5.1 Reklama musi być  zgodna z przepisami obowią zują cymi w Polsce.  
 
5.2 Reklama obowią zkowa organizatora umieszczona bę dzie zgodnie 
komunikatem organizatora. Treś ć  reklamy dodatkowej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej nie póź niej niż  na 7 dni przed terminem rozpoczę cia 
imprezy. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora 
przeprowadzona bę dzie na starcie do imprezy.  
 
5.3 Szczegół y dotyczą ce sponsorów rajdu oraz patronów medialnych bę dą  
podane na stronie internetowej w terminie póź niejszym. 
 
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo wył ą cznoś ci na umieszczanie wszelkich 
reklam        w Biurze Rajdu oraz na cał ej trasie imprezy. Wszelkie dział ania w 
zakresie reklamy muszą  być  uzgodnione z organizatorem. 
 
5.5 Numery startowe otrzymane od Organizatora muszą  znajdować  się  po obu 
stronach samochodu i masce pojazdu ‒  zgodnie z komunikatem organizatora, 
przez cał y czas trwania imprezy. 
 
6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 
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6.1 Odbiór Administracyjny dla uczestników 1 rundy NSMP odbę dzie się  w 
pią tek,  
12 listopada 2021 godz. 16:00 ‒  18:00 Kę dzierzyn-Koź le, ul. Pamię ci 
Sybiraków 12,  
Parking przy OSK „ Zielnik”,  (wejś cie od ul. Bohaterów Westerplatte)                     
 
6.2 Odbiór Administracyjny dla uczestników 11 rundy NSMP odbę dzie się  w 
sobotę ,  
13 listopada 2021 godz. 9:00 ‒  10:00 Kę dzierzyn-Koź le, ul. Pamię ci Sybiraków 
12,  
Parking przy OSK „ Zielnik”,  (wejś cie od ul. Bohaterów Westerplatte)                     
 
6.3 W trakcie odbioru bę dą  przygotowane (wydrukowane) formularze 
zgł oszeń  zawodników do podpisania przez zał ogę . Do odbioru bę dą  
materiał y rajdowe dla zał ogi.  
 
7. Regulamin Prób SZ o Puchar Prezydenta Miasta Kę dzierzyn-Koź le  
 
Udział  w próbach o Puchar Prezydenta Miasta Kę dzierzyn-Koź le polega na 
przejechaniu 4 prób SZ: w pią tek 12.11.2021 (SZ1, SZ2 ) i w sobotę  13.11.2021 
( SZ3, SZ4) 
Do udział u dopuszcza się  tylko kierowców, które zgł oszą  swój udział  w 
imprezie „ NIETOPERZ 2021”. Moż e startować  oddzielnie kierowca i pilot 
pojazdu. 
 
Dopuszcza się  samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub 
cię ż arowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadają ce 
waż ne 
dokumenty uprawniają ce do poruszania się  po drogach publicznych RP i 
ubezpieczenie OC. 
Samochód musi być  sprawny technicznie, a kierowca obowią zany jest posiadać  
uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Nie przewiduje się  podział u na klasy. 
 
Podczas przejazdu prób sprawnoś ci należ y bezwzglę dnie przestrzegać  
poleceń  Kierownika próby oraz sę dziów. W razie przerwania przejazdu próby 
przez sygnał  od sę dziów zawodnik powtarza przejazd. 
 
Do klasyfikacji zalicza się  suma punktów karnych z czterech przejazdów. 
Wygrywa ten kierowca, który uzyska ł ą cznie najmniejszą  iloś ć  punktów 
karnych. 
Pomiar czasu na próbach dokonywany bę dzie z dokł adnoś cią  do 0,1 sek. 
Za każ de 0,1 sekundy kierowca otrzyma 0,1 punktu. 
Za przewrócenie lub przesunię cie sł upka poza obrys podczas próby - 5 pkt. 
kary 
Za nieprawidł owe pokonanie próby - TARYFA ‒  200 punktów karnych 
 
Start przedwczesny ‒  jest to zarówno „ start lotny” jak i wystartowanie przed 
sygnał em 
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startera. Kierowca jest podporzą dkowany poleceniom Startera. Kara za 
popeł nienie Startu 
przedwczesnego - 5 pkt. 
 
Interpretacja mety stop. 
1. Kierowca obowią zany jest zatrzymać  samochód na mecie próby w taki 
sposób, aby linia 
mety znalazł a się  pomię dzy osiami samochodu. 
2. Cał kowite zatrzymanie samochodu, to moment tzw. „ odbicia nadwozia” 
samochodu 
znajdują cego się  na linii mety, - powoduje to zakoń czenie pomiaru czasu. 
3. Przekroczenie linii mety powoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu 
cał kowitego 
zatrzymania się  samochodu poza linią  mety. 
4. Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i powoduje wykluczenie z 
udział u     w próbie Sz. 
 
8. Nagrody honorowe 
 
Dla 3 najlepszych zał óg ( osobno dla kierowcy i pilota) 2 rund (ł ą cznie) 
Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz 3 najlepszych klubów 
przewidziano okolicznoś ciowe statuetki. 
 
Dla 3 najlepszych zał óg ( osobno dla kierowcy i pilota) 2 rund (ł ą cznie) 
Nawigacyjnego Pucharu Ś lą ska oraz 3 najlepszych klubów przewidziano 
okolicznoś ciowe statuetki. 
 
Dla 3 najlepszych zał óg ( osobno dla kierowcy i pilota) 2 rund (ł ą cznie) 
Turystycznego Pucharu Klasyków przewidziano okolicznoś ciowe statuetki. 
 
Dla 6 najlepszych kierowców w klasyfikacji prób sprawnoś ci o Puchar 
Prezydenta Miasta Kę dzierzyn-Koź le przewidziano okolicznoś ciowe statuetki. 
 
9. Wyjaś nienia, protesty 
 
wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy 
 
Pisemne wnioski o wyjaś nienie prawidł owoś ci przejazdu, mogą  skł adać  
czł onkowie zainteresowanych zał óg, w cią gu 30 minut od czasu 
opublikowania prawidł owego 
przejazdu trasy na stronie http://nietoperz.ak-k.pl/pl  w Biurze Rajdu 
(Kę dzierzyn-Koź le, ul. Pamię ci Sybiraków 12, OSK „ Zielnik” lub mailowo na 
adres organizatora ). 
Po uwzglę dnieniu zgł oszonych bł ę dów rachunkowych, organizator ogł asza 
wyniki oficjalne, podają c godzinę  ogł oszenia na stronie rajdu: 
http://nietoperz.ak-k.pl/pl/ 
Zał ogi które zgł aszają  protesty (np. do zapisu trasy) na imprezie, a które 
został y odrzucone przez organizatora mogą  skł adać  zaż alenie do GKSPiT z 



 8 

przesł aniem wł asnej interpretacji, po powiadomieniu organizatora ż e to 
zrobią  i z adnotacją  organizatora, ż e został  o tym powiadomiony.  
 
10. Postanowienia koń cowe 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoś ci za szkody wynikł e w czasie trwania 
imprezy 
zarówno wobec uczestników, sprzę tu jak i osób trzecich. 
 
Kierowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ż e stan techniczny pojazdu jest 
zgodny           z warunkami dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego zgodnie 
z ustawą  prawo o ruchu drogowym. Impreza odbywa się  w peł nym ruchu 
drogowym, a zawodnicy zobowią zani są  do przestrzegania przepisów  Prawa 
o Ruchu Drogowym i zasad bezpiecznej jazdy. 
Podczas imprezy uczestnicy są  zobowią zani do przestrzegania obowią zują cych 
przepisów PZM oraz postę pować  zgodnie z zaleceniami organizatorów i 
sę dziów. 
Komunikacja mię dzy zał ogami podczas przejazdu jest niedozwolona. 
Korzystanie                 z telefonów komórkowych i radia CB do komunikacji 
pomię dzy zał ogami podczas jazdy nawigacyjnej nie jest dozwolone.  
Organizator zastrzega sobie prawo do uzupeł nienia i wyjaś nienia informacji 
zawartych                 w regulaminie. Zmiany zostaną  podane podczas odprawy 
zawodników. 


