
 

WYŚCIG 1/4 MILI  z 1 6

WYŚCIG 1/4 MILI

02.06.2023  
LOTNISKO JELENIA GÓRA

REGULAMIN

Organizator: 
Królewskie Towarzystwo Automobilowe 
Ul. Pocztowa 2/5, 58-500 Jelenia Góra 

www.fordtklubpolska.pl



I. WSTĘP	 
3
II. TRASA I UCZESTNICY	 
3
III. PRZEBIEG ZAWODÓW	 
4
IV. PODZIAŁ NA KLASY	 
5
V. ZMIANY REGULAMINU	 
5
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA	 
6
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAŁOGI	 
6
VIII. PROTESTY	 
6
IX. OFICJALNE KOMUNIKATY	 6

WYŚCIG 1/4 MILI  z 2 6



I. WSTĘP 

1. Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej przez Królewskie 
Towarzystwo Automobilowe pod nazwą Wyścig na 1/4 Mili. Regulamin dotyczy widzów oraz 
kierowców.


2. Nadzór nad przebiegiem zawodów pełni Organizator (Królewskie Towarzystwo Automobilowe).


3. Podczas zawodów nie obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.


4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż.,

porządkowych, bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu.

Każdy z uczestników wjeżdżając na teren imprezy akceptuje regulamin. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania 
zawodów. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub w 
występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom 
władzy, właścicielom i zarządcom terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z 
organizacją zawodów.


5. Widzowie i kierowcy parkują samochody tylko na oznaczonych parkingach. Każdy z 
uczestników zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.


6. Zabrania się: zastawiania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania się po miejscach do 
tego nieprzeznaczonych, a szczególnie po wydzielonym torze do wyścigów (gdy zawodnik nie 
odbywa w tym momencie próby sportowej) niszczenia wyposażenia lotniska, sprzętu, reklam, 
nawierzchni, wnoszenia broni, wyrobów pirotechnicznych, jakichkolwiek materiałów 
wybuchowych, napojów alkoholowych, wszelkich środków odurzających itp.


7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie

gdzie odbywają się zawody, wszyscy uczestnicy uczestniczą w zawodach dobrowolnie i na 
własną odpowiedzialność.


8. Każdy uczestnik zawodnik odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrządzone 
innym uczestnikom(organizator, kierowca, widz).


9. Na całym terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h (poza torem do 
wyścigów). Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz 
niebezpiecznych manewrów.


10. Miejscem rozgrywania zawodów jest Lotnisko w Jeleniej Górze.


II. TRASA I UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem wyścigu może być tylko załoga składająca się z kierowcy i pilota lub samego 
kierowcy biorących udział w zlocie III Europejski Zlot Forda Model T. Organizator zastrzega 
sobie prawo do dopuszczenia załogi z tzw. dziką kartą, czyli niebędącą uczestnikiem zlotu.


2. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.  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3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 
internetowej www.fordtklubpolska.pl i odesłanie go na adres biuro@fordtklubpolska.pl


4. Podpisując formularz zgłoszeniowy załoga zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za 
straty wynikłe podczas trwania wyścigu oraz bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. 
Zrzeczenie to dotyczy Stowarzyszenia Królewskie Towarzystwo Automobilowe oraz osób 
oficjalnych i organizatorów wyścigu. 

5. Maksymalna ilość zgłoszeń to 20 załóg + 5 do dyspozycji organizatora 


6. Załogi biorą udział w zawodach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.  

7. Pilot musi mieć ukończone 18 lat.  

III. PRZEBIEG ZAWODÓW  

1. Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili tj. 402,336m 
wyznaczonej pomiędzy linią „Start” i linią „Meta” przez minimum jeden z pary startujących 
pojazdów. 

2. Podczas pokonywania tego dystansu nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości.


3. Zawodnicy parkują pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.


4. Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Start 
kierowców następuje w momencie zapalenia się światła zielonego. 


5. Zawody przeprowadzone są następująco:

– eliminacje, półfinały i finały. Ilość przejazdów w eliminacjach określa (i informuje o tym 
zawodników) organizator bezpośrednio przed zawodami

– minimalna ilość przejazdów kwalifikacyjnych to 3


6. Do półfinałów kwalifikuje się 4 najszybszych kierowców w danej klasie – decyduje czas 
przejazdu od zgaśnięcia światła zielonego do przekroczenia linii mety.


7. Pary półfinałowe tworzą zawodnicy wg kryteriów – pierwsza para zawodnicy którzy uzyskali 1 i 
4 czas w eliminacjach , druga para to zawodnicy którzy uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach. W 
półfinałach jest tylko jeden przejazd i o zwycięstwie i awansie do finału decyduje czas przejazdu.

Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału, a przegrani walczą o 3 miejsce. Wyścig o 3 miejsce 
odbywa się przed wyścigiem finałowym.


8. Kierowcy na starcie są ustawiani przez obsługę zawodów. Zawodnik startuje po zapaleniu 
zielonego światła. Start zanim zapali się zielone światło jest traktowany jako „falstart” i ten 
przejazd nie jest zaliczony („falstart” nie upoważnia do powtórzenia biegu).


9. W półfinale i finale każdy „falstart” powoduje przegraną kierowcy w tym biegu za wyjątkiem 
sytuacji gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj kierowcy. W takim 
przypadku przejazd będzie powtórzony.
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10. Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń 
pomiarowych. W razie całkowitej awarii sprzętu pomiarowego organizator może podjąć decyzję o 
innym sposobie określenia zwycięzcy w danym przejeździe.


11. W finałach kierowca ma 3 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania, po 
tym czasie ogłasza się jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania przejazdu) 
zostaje kierowca gotowy do startu. W przypadku awarii dwóch pojazdów z pary, które 
uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje lepszy czas uzyskany w 
eliminacjach.


12. Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami. Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w 
kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.


13. Powrót odbywa się wyłącznie torem wyznaczonym przez Organizatora z prędkością 
maksymalną 50 km/h.


14. Jeżeli Organizator stwierdzi w startującym samochodzie jakiekolwiek przecieki płynów 
eksploatacyjnych (paliwo, olej, płyn hamulcowy itp.) to samochód ten nie będzie dopuszczony do 
startu.


15. Jeżeli w czasie trwania zawodów pojawią się opady deszczu to zawody mogą zostać 
natychmiast przerwane.


IV. PODZIAŁ NA KLASY 
 
1. Główną klasę wyścigu tworzą samochody marki Ford model T, z podziałem na rok produkcji 
oraz typ. Organizator dopuszcza również samochody innych marek, pod warunkiem, że zostały 
wyprodukowane do roku 1950. Organizator ma prawo wyboru pojazdów i zakwalifikowania 
również pojazdów nie ujętych w podanych klasach. Kategorie są podzielone według marek lub 
roczników pojazdów, z zastrzeżeniem, że z uwagi na rodzaj, charakter, osiągi pojazdu itp., dane 
pojazdy mogą zostać przeklasyfikowane do innej klasy według uznania organizatora. Podobnie 
Organizator ma prawo postąpić w przypadku niedostatecznej liczby pojazdów w danej klasie.


2. Klasę stanowią minimum 3 pojazdy. Jeżeli na liście startowej lub liście zgłoszeń

 znajduje się mniej niż 3 pojazdy w klasie to organizator imprezy może połączyć

klasy na podstawie ogłoszonego komunikatu. Organizator może również w dowolnym momencie 
wydzielić nową klasę, jeżeli wpłynie to na wzrost rywalizacji lub jakość zawodów. 

V. ZMIANY REGULAMINU  

1. Niniejszy regulamin jest podstawowym i jedynym regulaminem obowiązującym uczestników 
podczas rywalizacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia niniejszego regulaminu i do wydawania 
dodatkowych zarządzeń w formie komunikatów ogłoszonych na odprawie uczestników, w biurze 
zawodów, w czasie trwania rywalizacji jak również wcześniej na stronie organizatora. 
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VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za straty i szkody w stosunku do załóg i 
ich mienia, jak również spowodowanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkód w 
stosunku do osób trzecich i ich mienia. 


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAŁOGI 

1. Kierowca odpowiada za szkody i straty w stosunku do innych załóg i ich mienia, jak również za 
szkody spowodowane przez niego pośrednio lub bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich 
mienia. W każdym przypadku, straty zostaną pokryte w całości przez załogę lub z polisy 
ubezpieczeniowej.  

2. Przez fakt zgłoszenia się do zawodów zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i w 
pełni go akceptuje. 


 
VIII. PROTESTY 

1. Protesty będą przyjmowane do 15 minut od momentu wywieszenia wyników w biurze 
Europejski Zlot Forda Model T, które znajdować się będzie w Hotel*****Pałac Pakoszów, ul. 
Zamkowa 3, Piechowice. Protest może wnieść kierowca lub pilot pisemnie do dyrektora 
zawodów. Po upływie czasu protesty nie będą przyjmowane a wyniki zostają uznane za oficjalne. 


IX. OFICJALNE KOMUNIKATY 

1. Regulamin rywalizacji i oficjalne komunikaty publikowane są w internecie na oficjalnej stronie 
organizatora: www.fordtklubpolska.pl


Dyrektor Rajdu – Ryszard Piotrowski 
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