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Regulamin ramowy KJS — załączniki

BADANIE KONTROLNE KJS
Każdy samochód zostanie poddany przed startem do KJS badaniu kontrolnemu BK 1,
którego celem jest ustalenie, czy samochód jest zgodny z regulaminem KJS wraz
z jego załącznikami. Samochód przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie
obowiązujące dokumenty — prawo jazdy kategorii B, dowód rejestracyjny z ważnymi
badaniami technicznymi, ubezpieczeniem OC i NNW. Organizator może zarządzić
dodatkowe badania kontrolne w czasie trwania imprezy oraz końcowe badanie kontrolne po
imprezie, które odbędzie się bezpośrednio po przybyciu uczestników na metę.
Dopuszczone samochody:
Do startu w KJS dopuszczone będą samochody zgodne z homologacją producenta
oraz rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego.
Samochody
niezgodne
z
homologacją
producenta
muszą
być
zgodne
z rozporządzeniem właściwego ministra, w zakresie dopuszczenia do ruchu, a zakres
wykonanych przeróbek musi być zgodny z Zał. J do MKS, w szczególności dotyczy to
układu hamulcowego i paliwowego oraz wyposażenia bezpieczeństwa — klatka
bezpieczeństwa, fotele, pasy bezpieczeństwa.
Obowiązkowe wyposażenie samochodu:
1. Pasy bezpieczeństwa, dla kierowcy i pilota muszą być*:
oryginalne/seryjne, zgodne z homologacją producenta samochodu (w tym przypadku
można używać tylko oryginalne fotele)
stosowane w sporcie samochodowym, z aktualną lub utraconą homologacją FIA
z homologacją producenta "E"
2. Fotel kierowcy i pilota musi być:
oryginalny/seryjny, zgodny z homologacją producenta samochodu (w tym przypadku
można używać tylko oryginalne pasy bezpieczeństwa)
stosowany w sporcie samochodowym, z aktualna lub utraconą homologacją FIA
typu kubełkowego, z homologacją producenta „E”
3. Minimum jedna gaśnica o masie min. 1 kg, z aktualną datą dopuszczenia do użycia**.
4. Apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym.
5. Zderzak przedni i tylny.
6. Numery startowe i obowiązkowa reklama organizatora.
Ponadto każdy samochód musi spełnić następujące wymogi:
1. Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi.
2. Wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane.
3. Dodatkowe punkty świetlne – zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
4. Nie wolno stosować na oponach żadnych elementów przeciwpoślizgowych, zarówno
mechanicznych jak i chemicznych.
5. Dopuszcza się używanie tylko opon handlowych, posiadające znak homologacji E.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych wymagań, które muszą
być ogłoszone regulaminem/komunikatem przed imprezą.
Organizator może nie dopuścić do startu w imprezie lub wykluczyć w trakcie imprezy
każdy samochód, który sędziowie techniczni uznają za zagrażający bezpieczeństwu.
Uczestników Super KJS dodatkowo obowiązują wymagania opisane w art. 2.6.7 i 2.6.8
niniejszego regulaminu.
* W przypadku zamocowania innych pasów bezpieczeństwa niż oryginalne (seryjne), muszą być
one zamontowane do nadwozia samochodu zgodnie z instrukcją producenta pasów lub zgodnie z
przepisami art. 253-6 Zał. J do MKS. W przypadku mocowania pasów zgodnie z instrukcją
producenta uczestnik musi przedstawić tę instrukcję podczas BK 1.
** W samochodach seryjnych, zgodnych z homologacją producenta, gaśnica może być
zamocowana w oryginalnym miejscu, w sposób przewidziany przez producenta samochodu. W
samochodach z przeróbkami (patrz powyżej - dopuszczone samochody) gaśnica musi być
solidnie zamocowana dwoma metalowymi opaskami z zapięciami, umożliwiającymi jej szybkie
wyjęcie z mocowania. Gaśnica musi być zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy
i pilota. Na gaśnicy musza być umieszczone następujące informacje: pojemność, rodzaj środka
gaśniczego, masa lub objętość środka gaśniczego, data wymaganego przeglądu lub data ważności.
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