
REGULAMIN

I. Organizator Konkursu
1. Organizatorami Konkursu są:

a) Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK) w Warszawie
b) Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile.

2. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny stanowiący najwyższą 
władzę w skład, którego wchodzą:
Przewodniczący: Prezes PFSSK Krzysztof Bandos
Komandor: Krzysztof Strzelczyk
Wicekomandor: Krzysztof Skałecki
Członek: Jan Wichrzyński

3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Sędziowską w składzie:
Sędzia Główny: Marcin Gąciarek – WORD Częstochowa
Sędzia Pomocniczy:  Stefan Rzońca  – Sekrtetarz PFSSK

II. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział instruktorzy i instruktorki: 

pracujący w ośrodkach szkolenia kierowców, będących członkiem 
Regionalnego Stowarzyszenia, niezrzeszeni, oraz zaproszeni 
przez PFSSK goście z innych państw (dalej zwani Uczestnikami)

2. Każde Regionalne Stowarzyszenie wystawia dwóch uczestników, 
którzy biorą udział w Konkursie. Organizator ma prawo 
wystawienia trzech uczestników.

3. Warunkiem przyjęcia do Konkursu jest wypełnienie karty 
zgłoszenia uczestników i przesłanie jej do Jana Spychalskiego 
e-mail

jspychalski@agentpzu.pl

Tel. 602 265 185

4. Za uczestnictwo każdego z zawodników - instruktorów pobiera się
wpisowe:

a) w kwocie 100 - zł (słownie: sto złotych), od zawodników 
zrzeszonych w PFSSK, 400 zł (czterysta złotych) od 
zawodników niezrzeszonych

b) wpłatę należy uiścić na konto: Stowarzyszenia Instruktorów i
Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile, Bank BGŻ BNP Paribas

Nr konta: 82 1940 1076 3062 3835 0000 0000
Tytułem: uczestnictwo Instruktor Roku 2018 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń kończy się w dniu 05 czerwca 
2018r. Po tym terminie zgłoszenia uczestników nie będą 
przyjmowane.
- w przypadku rezygnacji nie później niż do dnia 10 czerwca 
2018r. lub skreślenia uczestnika z listy startujących opłata 
zostanie zwrócona.

III. Zasady ogólne: 
1) Każdy zawodnik otrzymuje „kartę zawodnika” z numerem startowym 

nadanym zgodnie z kolejnością zgłoszenia uczestnictwa w 
konkursie. W karcie zawodnika sędzia wpisuje uzyskany wynik 
podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych.

2) Konkurencję K – 1 (testy)
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3) Konkurencje odbywać się będą w czterech równych grupach 
jednocześnie, ustalonych w kolejności alfabetycznej

4) O kolejności startów w danej grupie dla każdej konkurencji, 
decydować będzie losowanie

5) O miejscu w klasyfikacji generalnej konkursu decydować będzie 
suma punktów we wszystkich czterech konkurencjach

6) W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji 
generalnej decydować będzie wyższa lokata uzyskana w konkurencji
K-1

7) O miejscu w danej konkurencji decyduje uzyskany przez zawodnika 
czas wykonania zadania konkursowego powiększony o ewentualne 
karne sekundy

8) Po zakończeniu każdej konkurencji sędziowie sporządzają protokół
uwzględniający klasyfikację zawodników i ilość przyznanych 
punktów.

9) Ilość punktów zdobytych w każdej z konkurencji, zależy od 
miejsca zajętego w danej klasyfikacji i wynosi: I miejsce to 
ilość punktów równa ilości zawodników, jest zarazem wartością 
maksymalną (max) jaką może zdobyć uczestnik.
Punkty za następne miejsca naliczane są według wzoru:

Wynik = max(ilość zawodników) minus – nr miejsca, plus + 1
10) Zawodnik ma prawo wykonać poszczególne zadanie, jeden 

raz.
11) W sprawach spornych i interpretacji niniejszego 

regulaminu decydować będzie sędzia główny.
12) Integralną część niniejszego regulaminu stanowią schematy

stanowisk poszczególnych konkurencji.

IV. Zasady pomiaru czasu: 
1. Pomiar czasu zadania odbywa się gdy zawodnik rozpoczynając 

zadanie sam uruchamia stoper, a następnie kończąc zadanie sam 
zatrzymuje stoper. Włączenie i wyłączenie stopera stwierdza 
sędzia.

2. Jeżeli zawodnik przy starcie nie uruchomi stopera, może 
powtórzyć zadanie. Kolejny brak uruchomienia stopera powoduje, 
dyskwalifikację zawodnika w danej konkurencji = punktów 0.

3. Wyzerowanie licznika stopera przez zawodnika na koniec zadania 
powoduje dyskwalifikacje w danej konkurencji = punktów 0.

4. Czas uzyskany przez zawodnika w danej konkurencji odczytywany 
jest przez sędziego, zawodnika wykonującego zadanie i kolejnego
zawodnika, a następnie wpisywany do protokołu.

5. Do czasu uzyskanego podczas wykonywania zadania sędzia doliczy 
po 5 karnych sekund za każde najechanie na pachołek lub tyczkę.

6. Opuszczenie pojazdu przez zawodnika przed przekroczeniem linii 
start na końcu konkurencji lub nie zastosowanie się do komendy 
sędziego zaliczone, używanie pedału gazu, sędzia doliczy 30 
karnych sekund.


