2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska
Data: 17 maja 2019r

Godz: 21:00

dok. 1.3

Komunikat nr 3
Temat: Zmiany w regulaminie uzupełniającym
Od: Zespołu Sędziów Sportowych
Do: Wszystkich Członków Załóg

1.) Zmianie ulega pkt. 3.5 regulaminu uzupełniającego – Główne osoby funkcyjne.

Było:
Lekarz zawodów

- Marek Dryja

Jest:
Lekarz zawodów

- Marta Matura

2.) Zmianie ulega pkt. 3.6 regulaminu uzupełniającego – Kierownicy Służb.

Było:
Pomiar czasu

- Ireneusz Miklaszewski

Jest:
Pomiar czasu

- Marek Stywryszko

3.) Zmianie ulega pkt. 13.7.1 regulaminu uzupełniającego – Tankowanie.

Było:
Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w książce
drogowej oraz na opisanej w książce drogowej, stacji benzynowej PKN Orlen,
Głubczyce, ul. Wrocławska 22 (bezpośrednio z dystrybutora).

Jest:
Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w książce
drogowej oraz na stacji benzynowej PKN Orlen, Głubczyce, ul. Wrocławska 22
(bezpośrednio z dystrybutora) lub stacji LOTOS, Głubczyce, ul. Wrocławska
(bezpośrednio z dystrybutora).
Dojazd na stację benzynową:
książka drogowa str. 31, piktogram 83 – należy skręcić w lewo, kierunek droga nr 416
Krapkowice, Opole, następnie:
- 400 m do stacji benzynowej PKN Orlen po lewej stronie;
- 800 m do stacji benzynowej LOTOS po prawej stronie;
Po zatankowaniu samochodu należy wrócić z powrotem do skrzyżowania opisanego
na piktogramie nr 83 i skręcić w lewo, kierunek drogi nr 38 i 416 Racibórz,
Kędzierzyn-Koźle, Pietrowice Gł i dalej do PKC 2A/4A/6A.

4.) Zmianie ulega pkt 8.3 regulaminu uzupełniającego:

Było:
Ilość kół w samochodzie musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i
w czasie prób sportowych. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy
musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK1.

Jest:
Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w
ukompletowanie takie jak na BK1, poza zmianami wynikającymi z prac
wykonywanych w parku serwisowym, przy czym wymiana silnika oraz skrzyni
biegów są niedozwolone.

5.) Postanawia się ustawienie dodatkowego zakazu cięcia na PS 1/3/5 IDARED
w miejscu opisanym w książce drogowej na stronie 15, piktogram 22:
6.)

Przewodniczący ZSS

Sędzia ZSS

Sędzia ZSS

Dominik Ochojski

Maciej Stabrawa

Stefan Ostaficzuk

