SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
Organizatorem szkolenia jest Komisja Sportu Samochodowego Automobilklubu Podlaskiego w Białymstoku.
Głównym celem szkolenia jest pozyskanie nowej kadry sędziowskiej, doszkolenie czynnych sędziów oraz
przeprowadzenia szkolenia i egzaminu na lic. zawodniczą RN.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Podlaskiego lub ewentualnie
klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym.
Termin i miejsce:
I.

Sobota - 14.04.2018/Sobota/
Szkolenie sędziów i zawodników – godz. 8.30 – 12.00
Szkolenie sędziów i zawodników w podgrupach – 13.00 - 16.30
Egzaminy na lic. st. „II”, „I”, „RN” – ok. 17.00
Miejsce: Camera Cafe, ul. Lipowa 14 lok. 11, 15-427 Białystok
Program szkolenia sędziowskiego:
1. Wprowadzenie: historia, terminologia i definicje
2. Struktura sportu samochodowego
3. Regulaminy FIA/PZM
4. Omówienie punktów kontrolnych:
a) standardowe znaki FIA
b) PKC, Start, Szef zabezpieczenia Sz/OS, SOS, sędzia faktu, Meta lotna, Meta stop
c) Serwis
d) Komasacja/przegrupowanie
e) Park zamknięty
f) sposób sędziowania, nietypowe sytuacje
g) pomiar czasu
5. Karta drogowa – ćwiczenia !!!
6. Komisarze zabezpieczenia, tzw. Safety:
a) Plan bezpieczeństwa
b) Plan zabezpieczenia
c) Łączność
d) Procedura bezpieczeństwa
e) Wypadek – co wtedy
f) Wypadki – FILM + Taśmowanie
7. Książka drogowa
8. Fair Play w sporcie samochodowym
9. Ochrona Środowiska w sporcie samochodowym.
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Program szkolenia na lic. RN:
1. Rajd samochodowy– od zgłoszenia do Mety, m. in.:
a) Formularz zgłoszeniowy
b) OA/BK
c) wyposażenie
d) oznakowanie samochodów
e) zapoznanie z trasą
f) Komasacja
g) Park serwisowy
h) Strefa tankowania
i) Przegrupowanie
j) Ceremonia mety
k) BK-2
2. Procedura wypadkowa
3. Opis trasy:
a) Rodzaje
b) Przykłady notatek

Komisja egzaminacyjna:
1. Piotr Bagniuk – Przewodniczący (Instruktor Sportu Samochodowego lic. st. „I”)
2. Marcin Stepaniuk – członek (lic. st. „I”)
3. Łukasz Olszewski – członek (lic. st. „I”)
Przed szkoleniem odbędzie się obowiązkowa rejestracja w celu potwierdzenia przynależności klubowej, stąd
prosimy o wcześniejsze stawienie się w miejscu szkolenia.
Kandydaci na sędziego stopnia „II” muszą mieć ze sobą podpisane zdjęcie 3,5x4,5.
Kandydaci na sędziego stopnia „I” muszą mieć ze sobą podpisane zdjęcie 3,5x4,5 oraz kserokopię świadectwa
wykształcenia.

Materiały
W celu lepszego przygotowania do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami rajdowymi
FIA i PZM, a dostępnych na stronie: www.pzm.pl, zakładka Samochody/ Regulaminy/Rajdy.
Chęć udziału w szkoleniach, wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres e-mail: bagniuk@ap.bialystok.pl
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