
Wychodząc naprzeciw Osobom już zapisanych jak i tych niezdecydowanym , w szczególności  

mającym  po raz pierwszy wystartować -  ZAPRASZAMY do zapoznania się z informacjami 

zawartymi poniżej.  
 

Mając na uwadze Osoby, które jeszcze nie startowały w amatorskich rajdach samochodowych, pragnę w tym miejscu rozwiać 
ich wątpliwości i przedstawić warunki udziału w imprezie: 
1.Udział w imprezie stanowi Załoga: Kierowca i Pilot . Pilot musi mieć ukończone 17 lat. 
2.Załoga startuje na próbach sportowych w kaskach ochronnych. Mogą być typu motocyklowego, z atestem ,  który jest 
oznaczony wewnątrz kasku. 
3.Załoga potrzebne niezbędne informacje uzyska w Regulaminie imprezy, który jest zamieszczony na stronie ww.ak-centrum.pl 
i na odprawie w dniu, przed startem do rajdu. Dodatkowo tel.602259590. 
4. Każda Załoga przed 1-wszym startem do poszczególnych prób, ma limit czasowy 15 minutowy - pieszo w kaskach, lub 
kamizelkach, po trasie próby z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
5.Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub ciężarowo – 
osobowego na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty 
uprawniające poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminu AIS 
6.Samochody:Zostaną  podzielone  na klasy: 

• K 1 –do 1300 cm3 

• K 2 - od  1301 cm3 – 1600 cm3 

• K 3 – od  1601cm3 – 2000 cm3 

• K 4 -  powyżej   2001  cm 

• RWD  bez odjemności silnika /tylny napęd 

• K.GOSĆ Zawodnicy z licencją sportowa 
Samochody posiadające silnik z turbodoładowanie zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia  
nominalnej pojemności silnika: 

 z zapłonem ZI   x współczynnik 1,7 
 z zapłonem ZS  x współczynnik 1,5 (diesel).  

                  silnik Wankla    x współczynnik 1,8, 
Po raz pierwszy zapraszamy do rywalizacji Uczestników, samochodami elektrycznymi, w swojej klasie. 
               silnik elektryczny x współczynnik 2,0, 
 

KLASY. NAGRODY:  
KLASYFIKACJA GENERALNA:  Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc:, kierowca i pilot: puchary 
KLASYFIKACJA W KLASACH: Przy 5 lub więcej Załogach w klasie: pierwsze 3 miejsca: puchary. 
Przy 4 Załogach w klasie: 1 miejsce  puchary, 2 i 3 miejsce medale.  Przy 3 lub mniej Załogach w klasie medale                    
KLASA  GOŚĆ ZAWODNICY Z LICENCJĄ SPORTOWA: ZWYCIĘZCY:  PUCHARY             
KLASA PAŃ:   Zwycięższczyni  puchar 
DLA MIESZKAŃCÓW WYSZKOWA I GMINY, pod warunkiem wystartowania minimum 5 załóg, Zwycięska Załoga otrzyma 
odrębny PUCHAR.. 
TWORZYMY PO RAZ PIERWSZY KLASĘ „BIZONÓW” – DLA NASZYCH ZAWODNIK, KTÓRZY STARTOWALI W LATACH 2000 – 
2015 – puchary 
 

NAGRODY SPECJALNE: 
PUCHAR WÓJTA GMINY RZĄŚNIK. DLA ZWYCIĘZCÓW „ SUPER PRÓBY” W RZĄŚNIKU 
PUCHAR BURMISTRZA DLA ZWYCIĘZCY „SUPER PRÓBY” w widowiskowej próbie w Wyszkowie 
PUCHAR PREZESA AK CENTRUM, DLA ZWYCIĘZCÓW „ GRAND PRIX”  
 

ZAPRASZAMY  KOLEŻANKI I KOLEGÓW Z REGIONU ŁODZI, LUBLINA, BIAŁEGOSTOKU, ŁOMŻY I OLSZTYNA, tym bardziej, że 
nawiązaliśmy w ramach naszej propozycji powrotu do dawnych wspólnych rajdów i zaciśnięcia  więzów, współpracę z 
Automobilklubem Bialskopodlaskim, który w ramach naszego  Jubileuszowego rajdu organizuje 1 RSMA Bialskopodlaskiego  

oraz 4 Rundę Super Sprint. 
 

Uczestnictwo w „Super Próbie” oraz „Grand Prix”:  
Dopuszcza się do udziału w” SUPER PRÓBIE” o PUCHAR BURMISTRZA WYSZKOWA Zawodnika, któremu awarii uległ 
samochód na 1 etapie innym samochodem /lub pilotem/ pod warunkiem dokonania ponownej procedury BK oraz OA przed 
startem do „SUPER PRÓBY”.  
W powyższym przypadku Uczestnik zostanie sklasyfikowany wyłącznie w rywalizacji o „PUCHAR BURMISTRZA” WYSZKOWA 
oraz w „GRAND PRIX” o PUCHAR PREZESA AK CENTRUM 

 
W przypadku ukończenia 1 etapu i braku możliwości startu w 2 etapie z przyczyn uzasadnionych Zawodnik otrzyma karę taryfy 
za „Super Próbę” i dzięki temu zostanie sklasyfikowany w imprezie, tym samym ma możliwość otrzymania pkt. do licencji 

sportowej. 
 

„GRAND PRIX” o PUCHAR PREZESA AK CENTRUM nie jest liczone do klasyfikacji końcowej XXV „RALLY WYSZKÓW”. 
Dlatego istnieje możliwość dopuszcza zawodnika, który nie brał udziału w 1 etapie. Osoba ta po zgłoszeniu się, uiszcza 
wpisowe w wysokości 200.00 PLN, wypełnia formularz zgłoszeniowy zgodny z obowiązującym regulaminem uzupełniającym.  

             Ukończenie „Grand Prix” o PUCHAR PREZESA AK CENTRUM, niezależnie od zajętego miejsca jest punktowane jednym 
dodatkowym punktem do klasyfikacji rocznej RSMAKC.  

          
Po raz pierwszy w dniu 01.10.br, dzięki Kolegom z A. Bialskopodlaskiego zorganizowany zostanie „MARPOL RALLY NIGHT” 
dla Uczestników rajdu. Wśród 16 najlepszych zawodników zostanie rozegrana rywalizacja  o „Puchar MARPOL”. na trasie równoległej 
w systemie pucharowym,  
Do udziału w tej próbie, będą mogły brać osoby nie startujące w Rajdzie, tylko w przypadku gdy pozwoli na to pojemność trasy. W tej 
sprawie podamy specjalny KOMUNIKAT. 
 
 

 


