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Komunikat 
Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
nr 4/2019 z dnia 13.03.2019 
 

 
 

1. SPONSOR TYTULARNY CYKLU HRSMP 
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM informuje, że Polski Związek Motorowy 
podpisał umowę z firmą MOTUL jako oficjalnym partnerem cyklu Historycznych 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W związku z powyższym oficjalna nazwa 
ww. cyklu brzmi MOTUL HRSMP. Równocześnie informujemy, że zmianie ulega grafika  
załącznika nr 4a Regulaminu Ramowego HRSMP 2019 (patrz poniżej - Errata nr 3/2019).  

2. ERRATA nr 3/2019 
 
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 3/2019 
wprowadzającej zmiany do opublikowanych regulaminów: 
 
1. Regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019 
w treści art. 4.1., 4.3.1., 4.3.2., 8.1.1., 8.1.4., 8.2.1., 8.3.3., 12.11., 13.2.; w treści 
Załącznika nr 2 – Regulamin Przedsezonowego Badania Kontrolnego; w treści Załącznika 
nr 3a – Regulamin techniczny samochodów klas HR; w treści Załącznika nr 3b – Regulamin 
techniczny samochodów klasy OPEN 4WD oraz w treści Załącznika nr 3c – Regulamin 
techniczny samochodów klas OPEN 2WD.   
 
Dodatkowo w całym tekście regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
ulega zmianie nazwa klasy OPEN N – nazwa klasy po zmianie to OPEN 4WD. 
 
2. Regulamin Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2019 
w treści art. 3.7., 8.1.1., 8.1.2.1., 8.1.4, 8.1.4.1., 12.11., 12.12., 14.1., 17.2., 21.11.5.; 
w treści Załącznika nr 3 - Regulamin Techniczny; w treści Załącznika nr 3a - Wyposażenie 
Bezpieczeństwa; w treści Załącznika 4 – Rozmieszczenie reklamy obowiązkowej i 
dodatkowej (grafika); w treści Załącznika 4a - Oklejenie przedniej szyby (grafika); w 
treści Załącznika 7 – Klasyfikacja samochodów polskich i ich prototypów oraz w treści 
Załącznika nr 8 – Przejazdy specjalne.  
 
 
Warszawa, 13 marca 2019 
 
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
 

Jarosław Noworól 
 
Errata 
nr 3/2019 
z dnia 13.03.2019 
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1. REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 
… 
4. Dopuszczone samochody - podział na grupy i klasy  
4.1. Do rajdów RSMP dopuszczone będą niżej wymienione samochody odpowiadające 
postanowieniom Załącznika J do MKS (zwanego dalej Zał. J):  
− samochody Grupy R5 zgodne z art. 261,  
- samochody Grupy R4 wyposażone w Kit R4 zgodne z art. 260E, 
− samochody Grupy R (R1/R2/R3/R3T/R3D) zgodne z art. 260, art. 260 2018 - VR2B 
homologowane przed 31/12/2018 i 260D, 
… 
4.3.1. Samochody posiadające aktualną homologację FIA lub będące w okresie do 8 lat 
od daty jej wygaśnięcia: 
 

Klasy Grupy samochodów Pojemność 

2  

S2000-Rally 1.6T max. śred. wew. wlotu powietrza do sprężarki = 28mm 
S2000-Rally 2.0   
Grupa R5   

Grupa R4 (VR4K) Samochody wyposażone w Kit R4 zgodne z art. 260E 
załącznika J 2019 

Grupa N powyżej 2000 cm3 (aktualny N4) 
RGT   

… 
4.3.2. Samochody z wygasłą homologacją powyżej 8 lat (załącznik 3a do niniejszego 
regulaminu): 
 

Klasy Grupy samochodów Pojemność 

HR2* 
Grupa A powyżej 2000 cm3 (samochody WRC są 

dopuszczone) 
Grupa N powyżej 2000 cm3 

HR3 
Grupa A powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 
Kit-car 2000 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 

HR4  
Grupa A powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 
Kit-car 1600 do 1600 cm3 
Grupa N powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 

HR5 
Grupa A do 1400 cm3 
Grupa N do 1600 cm3 

*   w klasie HR2 dopuszczone są wyłącznie samochody 4WD 
 
Samochody homologowane jako Kit Car z aktualną homologacją FIA, o pojemności silnika 
powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 są dopuszczone (Klasa 4 lub HR4), jeżeli są zgodne także 
z art. 255.6.2 „Masa” Zał. J. Samochody z napędem na jedną oś, wyposażone 
w turbodoładowany silnik Diesla o pojemności nominalnej do 2000 cm3 (grupa A i/lub N), 
będą przydzielone do klasy 3. Samochody S2000-Rally 1.6T (zgodne z Zał. J 2013 art. 
255A) i samochody Super 1600 mogą korzystać z errat z utraconą ważnością. 
… 
8.1.1. Zawodnik, nie później niż w dniu zgłoszenia do danych zawodów, zobowiązany 
jest umieścić w serwisie Inside PZM następujące, zeskanowane obustronnie w kolorze, 
aktualne dokumenty: licencję zawodnika i licencje kierowcy/ów i/lub licencję pilota.  
− prawa jazdy załogi,  
− dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do organiza-
tora),  
− polisę ubezpieczeniową pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do orga-
nizatora).  
Zawodnik/kierowca/pilot po dołączeniu do zawodów w serwisie Inside PZM udostępnia 
zamieszczone dokumenty do wglądu organizatorom zawodów PZM w celu ich 
zweryfikowania przed OA. W przypadku, gdy zamieszczone w serwisie Inside PZM 
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dokumenty będą nieaktualne organizator ma prawo nałożyć na zawodnika karę w 
wysokości 300,- PLN. 
… 
8.1.4. Dokumentem organizatora, który zawodnik ma obowiązek dostarczyć podczas OA 
jest oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika, kierowcy/ów i/lub pilota. Dodatkowo 
podczas OA, zawodnik musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wyma-
ganych dokumentów tj. m.in.: 
− licencję zawodnika i licencje kierowcy/ów i/lub licencję pilota,  
− prawa jazdy załogi,  
− dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do organiza-
tora),  
− polisę ubezpieczeniową pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do orga-
nizatora). 
… 
8.2.1. Dla zawodników prywatnych (samochód zgłoszony przez zawodnika nie 
posiadającego licencji zawodnika/sponsorskiej) maksymalna wysokość podstawowego 
wpisowego, za każdy kilometr OS-owy wynikający z harmonogramu rajdu opublikowanego 
w regulaminie uzupełniającym, wynosi: 
 

Klasa, do której zgłoszony jest samochód: 

Z reklamą dodatkową 
organizatora 

Bez reklamy 
dodatkowej  
organizatora 

2, 22,- PLN / km OS 44,- PLN / km OS 
OPEN N, HR2 19,- PLN / km OS 38,- PLN / km OS 
3, 4, 4N, 5, OPEN 2WD, OPEN 2WD - 16,- PLN / km OS 32,- PLN / km OS 
HR2, HR3, HR4, HR5  13,- PLN / km OS 26,- PLN / km OS 

… 
8.3.3. W ramach wpisowego organizator ma obowiązek dostarczyć każdej zgłoszonej 
załodze: 

… 
12.11. W RSMP obowiązują następujące zasady ponownego startu po wycofaniu (RAL-
LY 2): 
… 
13.2. Organizator rajdu RSMP obowiązany jest zaplanować trasę rajdu w taki sposób, aby 
przewidziany był geograficznie tylko jeden park serwisowy. Powierzchnia stanowiska 
serwisowego jaką otrzyma zawodnik wynosi:  
 

Klasa, do której zgłoszony jest samochód: 

Przysługująca powierzchnia 
w Parku Serwisowym 

2, 80 m2 
OPEN N, HR2 70 m2 
3, 4, 4N, 5, OPEN 2WD, OPEN 2WD - 60 m2 

HR2, HR3, HR4, HR5  50 m2 

… 
 
Zał. 2 

Regulamin Przedsezonowego Badania Kontrolnego 
… 

  Zgłoszenie 
osoby prawnej 

Zgłoszenie 
prywatne 

Pakiet  
dodatkowy 

Tablica „Serwis” * 2 1 - 
Tablica „Pojazd Towarzyszący” *  2 1 1 

…    
* upoważnia do wjazdu do parku serwisowego z uwzględnieniem art. 49.65. Regulaminu Sportowego 



4 / 20 

Termin i koszt PBK: 
W sezonie 2019 nie będzie jednego zbiorczego PBK, we wskazanym miejscu i czasie. Do 
dnia 19 kwietnia koszt PBK będzie wynosił 500,- PLN. Termin i miejsce PBK będzie 
indywidualnie ustalane z Delegatem Technicznym PZM (wojciech.nowak@pzm.pl). Po 19 
kwietnia koszt PBK będzie wynosił 600,- PLN. 
PBK odbędzie się w terminie i miejscu podanym oddzielnym komunikatem GKSS. 
Dodatkowo będzie istniała możliwość przeprowadzenia indywidualnego PBK w innym 
terminie i miejscu, na warunkach uzgodnionych z Delegatem Technicznym i GKSS PZM. 
Harmonogram PBK będzie przesłany bezpośrednio zainteresowanym osobom. Udział w 
PBK wymaga bezpośredniego kontaktu z Delegatem Technicznym 
(wojciech.nowak@pzm.pl). 
Koszt PBK w terminie i miejscu wskazanym komunikatem GKSS wynosi 500,- PLN od 
jednego przedstawionego samochodu. W przypadku PBK odbywającego się w innym 
miejscu i czasie opłata ta zostanie zwiększona o 100,- PLN. Sposób wniesienia opłaty za 
PBK oraz wzór karty PBK zostanie opublikowany komunikatem GKSS.  
… 
 
 
 
 
Zał. 3a  

Regulamin techniczny samochodów klas HR 
1. Ustalenia ogólne 
1.1. W klasach HR dopuszczone zostaną samochody, których homologacja FIA wygasła 
ponad 8 lat temu oraz wszystkie samochody z utraconą homologacją PZM. Nadwozia 
samochodów klas HR będą identyfikowane na podstawie homologacji, a nie na podstawie 
numeru VIN. 
1.2. Samochody Kit Car o pojemności skokowej ponad 1600 cm3 nie będą dopuszczone do 
startu w klasach HR z zachowaniem minimalnej masy zgodnej z Załącznikiem J z okresu 
homologacji samochodu. 
1.3. W klasie HR2 dopuszczone są samochody WRC, w których homologacja zakończyła 
się przed datą 31.12.20152011 (włącznie), zgodnie z tabelą zamieszczoną w art. 2.2. 
1.4. W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić kartę homologacyjną 
zgłoszonego samochodu na drukach FIA (oryginał) oraz Książeczkę Samochodu 
Sportowego (KSS), (pod rygorem niedopuszczenia do zawodów). Wskazane jest 
posiadanie również innych dokumentów umożliwiających identyfikację samochodu lub 
części oraz opisujących jego historię. 
 
2. Dopuszczone samochody  
2.1. Wykaz samochodów dopuszczonych do startu w klasach HR jest dostępny na stronie 
FIA.  
2.2. Wykaz samochodów WRC dopuszczonych do klasy HR2: 

Marka Model Nr homologacji Data zakończenia 
homologacji WRC 

Citroen Xsara WRC A5626 31.12.2013 
Ford Escort WRC A5466 31.12.2000 
Ford Focus WRC A5596 31.12.2011 
Ford Focus WRC A5649 31.12.2011 
Hyundai Accent WRC A5611 31.12.2010 
Mitsubishi Lancer WRC A5632 31.12.2012 
Peugeot 307 WRC A5665 31.12.2013 
Peugeot 206 WRC A5604 31.12.2009 
Seat Cordoba WRC A5586 31.12.2011 
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2.3. Samochody wyprodukowane w Polsce, które utraciły homologację PZM, 
fragmentarycznie mogą być skompletowane (nadwozie, zderzaki, tablica rozdzielcza 
itp.) zgodnie z kolejnymi udokumentowanymi wariantami producenta, na postawie 
katalogu części, książek naprawczych lub fotografii reklamowych. 
2.4. W Samochodach Honda Civic o nr homologacji A/N-5444 oraz A/N-5552 dopuszcza 
się stosowanie silników o symbolu B16A1 i B16A2. 
 
3. Przepisy bezpieczeństwa 
3.1. Klatka bezpieczeństwa musi być wykonana zgodnie z wymogami Zał. J. Otuliny 
ochronne są obowiązkowe wg art. 8.4 art. 253 Zał. J. 
3.2. Pasy bezpieczeństwa muszą posiadać aktualną homologację i znajdować się na 
liście technicznej FIA nr 24 lub 57. 
3.3. Fotele muszą posiadać aktualną homologację FIA i znajdować się na liście 
technicznej FIA nr 12 lub 40. 
3.4. Szyby  
- szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego „klejonego”. 
- szyby boczne jeżeli są oryginalne lub homologowane muszą być zgodnie z Art.253-11 
Zał. J.  
- szyby boczne i szyba tylna mogą być wykonane z poliwęglanu o minimalnej grubości 4 
mm. 
3.54. Gaśnice i systemy gaśnicze muszą być stosowane wg art. 7 art. 253 Zał. J. 
3.6. Uszy holownicze są obowiązkowe 
3.75. W pozostałym zakresie warunków bezpieczeństwa obowiązują wymagania 
określone w art. 253 Zał. J. 
3.86. W klasach HR wyposażenie bezpieczeństwa osobistego członków załogi musi być 
zgodne z wymogami reg. ram. RSMP. 
 
4. Badania kontrolne  
4.1. W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić kartę homologacyjną 
zgłoszonego samochodu na drukach FIA (oryginał) oraz Książeczkę Samochodu 
Sportowego (KSS), (pod rygorem niedopuszczenia do zawodów). Wskazane jest 
posiadanie również innych dokumentów umożliwiających identyfikację samochodu lub 
części oraz opisujących jego historię. 

Skoda Octavia WRC A5573 31.12.2009 
Skoda Fabia WRC A5663 31.12.2012 
Subaru Impreza WRC A5695 31.12.2015 
Subaru Impreza WRC A5652 31.12.2013 
Subaru Impreza WRC A5480 31.12.2010 
Subaru Impreza WRC A5621 31.12.2009 
Suzuki SX4 WRC A5712 31.12.2014 
Toyota Corolla WRC A5572 31.12.2007 
Toyota Corolla WRC A5597 31.12.2008 
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4.2. Każdy samochód musi być przygotowany wg posiadanej homologacji. 
4.3. Maksymalny dozwolony zakres przeróbek i zmian mechanicznych musi być zgodny z 
przepisami zawartymi w Zał. J, wydanym w czasie trwania homologacji samochodu. 
4.4. Samochody posiadające silnik z doładowaniem, muszą posiadać zamontowany na 
sprężarce ogranicznik (zwężkę). Wymiary ogranicznika muszą być zgodne z przepisami 
określonymi w Zał. J, jaki obowiązywał w okresie daty ważności karty homologacyjnej 
samochodu. Całe powietrze niezbędne do zasilania silnika musi przechodzić przez ten 
ogranicznik. 
4.5. Podczas BK1 będzie odbywać się plombowanie sprężarek i innych wytypowanych 
części/zespołów. 
4.6. Szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego „klejonego”.  
4.7. Uszy holownicze są obowiązkowe. 
4.8. Każdy samochód, w którym fabrycznie zamontowany katalizator został 
wymontowany musi być wyposażony w katalizator homologowany przez FIA (dopuszcza 
się katalizatory „handlowe” które posiadają znak CE). Katalizator nie może być 
modyfikowany. 
We wszystkich samochodach dopuszczalny poziom hałasu mierzony zgodnie z procedurą 
FIA, pomiędzy 2500 i 3500 obr/min, nie może przekraczać 98 dB(A).  
4.9. Masa samochodu Grupy A musi odpowiadać przepisom Zał. J z okresu homologacji 
samochodu, a samochodu Grupy N wartości podanej w karcie homologacyjnej dla Grupy 
N. 
4.10. W samochodach HR opony muszą być regulaminu RSMP. zgodne z art. 14  
4.11. Zderzak przedni i tylny, spojlery oraz nakładki boczne progów mogą być wykonane 
z dowolnych laminatów. 
4.12. Dopuszcza się stosowanie handlowych korektorów układu hamulcowego i pomp 
hydraulicznych hamulca ręcznego innych niż dozwolonych w homologacji samochodu 
sportowego FIA. Każda taka modyfikacja musi być uzgodniona z delegatem technicznym 
PZM (wojciech.nowak@pzm.pl) i wpisana do KSS. 
4.13. Dopuszcza się stosowanie wywietrzników dachowych we wszystkich samochodach, 
także tych które nie mają wywietrzników dachowych zamieszczonych w homologacji. 
Każdorazowo wykonanie / zamontowanie wywietrznika dachowego niezgodnego z 
homologacją musi być konsultowane z delegatem technicznym 
(wojciech.nowak@pzm.pl) i wpisane do KSS.  
4.14. Samochody, które zostaną uznane jako konstrukcje niebezpieczne nie zostaną 
dopuszczone do udziału w zawodach. 
 
4. Wymogi techniczne 
4.1. O ile postanowienia niniejszego artykułu nie stanowią inaczej, dozwolone są 
jedynie modyfikacje na które zezwala homologacja dla danego modelu samochodu oraz 
Zał. J, jaki obowiązywał w okresie ważności homologacji samochodu. 
4.2. Masa samochodu Grupy A musi odpowiadać przepisom Zał. J z okresu homologacji 
samochodu, a samochodu Grupy N wartości podanej w karcie homologacyjnej dla Grupy 
N. 
4.3. Samochody posiadające silnik z doładowaniem, muszą posiadać zamontowany na 
sprężarce ogranicznik (zwężkę). Wymiary ogranicznika muszą być zgodne z przepisami 
określonymi w Zał. J, jaki obowiązywał w okresie daty ważności karty homologacyjnej 
samochodu. Całe powietrze niezbędne do zasilania silnika musi przechodzić przez ten 
ogranicznik. 
4.4. Pompa paliwa: dopuszcza się zmianę mechanicznej pompy paliwa na elektryczną 
lub zastosowanie innej niż homologowana pompa paliwa oraz zastosowanie dodatkowego 
filtra paliwa i/lub regulatora ciśnienia paliwa. Dopuszcza się zastosowanie układu dwóch 
pomp paliwa. Jeżeli pompy paliwa są zamontowane w kabinie to muszą być 
zabezpieczone ognioodporną i płynoszczelną osłoną / przegrodą. Wszystkie pompy 
paliwa mogą działać wyłącznie gdy silnik pracuje lub w czasie procedury uruchamiania 
silnika. 
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4.5. Miska olejowa: kształt, pojemność, budowa i materiał dowolny pod warunkiem, że 
zamontowanie takiej miski nie będzie wymuszało modyfikacji nadwozia i jedyną jej 
funkcją będzie gromadzenie oleju. Zastosowanie suchej miski jest dozwolone wyłącznie, 
gdy była ona homologowana. W modelach, w których homologowana była sucha miska 
dopuszcza się stosowanie akumulatora oleju. 
4.6. Chłodnica oleju: dowolna. Za zgodą Delegata Technicznego dopuszcza się jej 
instalację w miejscu innym niż w homologacji, pod warunkiem zmieszczenia jej w 
obrysie nadwozia samochodu. Dopuszcza się demontaż chłodnicy oleju. 
4.7. Chłodnica silnika i jej sposób zamocowania oraz przewody cieczy chłodzącej są 
dowolne. Usytuowanie chłodnicy musi być zgodnie z homologacja. 
4.8. Termostat silnika jest dowolny. 
4.9. Wentylator chłodnicy i jego system napędu jest dowolny. Dozwolone jest 
zastosowane dodatkowych wentylatorów chłodnicy oraz zamontowanie przewodów 
(tunel) doprowadzających powietrze do chłodnicy. 
4.10.  Pompa cieczy chłodzącej: zasada działania zgodna z homologacją 
4.11. Koło zamachowe musi mieć minimalną masę zgodną z homologacją. 
4.12. Każdy samochód, w którym fabrycznie zamontowany katalizator został 
wymontowany musi być wyposażony w katalizator homologowany przez FIA (dopuszcza 
się katalizatory „handlowe” które posiadają znak CE). Katalizator nie może być 
modyfikowany. 
We wszystkich samochodach dopuszczalny poziom hałasu mierzony zgodnie z procedurą 
FIA, pomiędzy 2500 i 3500 obr/min, nie może przekraczać 98 dB(A). 
4.13. Skrzynia biegów: obudowa jest dowolna, ale przełożenia poszczególnych biegów 
muszą być zgodne z homologacją. Można stosować skrzynie kłowe. Sposób sterowania 
musi być zachowany. 
4.14. Półosie i wał napędowy: dowolne 
4.15. Zaciski hamulcowe: producent dowolny, ale ilość i średnica tłoczków 
hamulcowych musi być nie większa niż w  homologacji. 
4.16. Tarcze hamulcowe: maksymalna średnica i grubość tarcz musi być nie większa niż 
homologacji . 
4.17. Dopuszcza się stosowanie handlowych korektorów układu hamulcowego i pomp 
hydraulicznych hamulca ręcznego innych niż dozwolonych w homologacji samochodu 
sportowego FIA. Każda taka modyfikacja musi być uzgodniona z delegatem technicznym i 
wpisana do KSS. 
4.18. Układ zawieszenia:  położenie punktów mocowania zawieszenia oraz położenie 
osi obrotu punktów zawieszenia nie może być zmienione. Materiał przegubów jest 
dowolny 
4.19. Górne mocowanie amortyzatora oraz kolumny McPherson (top mount plate): 
dowolne. 
4.20. Wzmocnienie punktów mocowania zawieszenia jest dozwolone poprzez dodanie 
materiału dopasowanego do kształtu oryginalnej części. 
4.21. Drążki wzmacniające można montować zgodnie z art.255-5.3.1 Zał. 
4.22. Piasty kół: dowolne 
4.23. Koła: średnica i szerokość felg musi być zgodna z zał. J z okresu.  
4.24. Samochody mogą być wyposażone maksymalnie w dwa koła zapasowe, które 
muszą być solidnie zamocowane, ale nie mogą być zamocowane w miejscu 
przeznaczonym dla kierowcy i pilota. Jeżeli zezwala na to Załącznik J z okresu 
homologacji samochodu, to koła zapasowe nie są obowiązkowe, ale minimalna masa 
samochodu musi być zachowana. 
4.25. W samochodach HR opony muszą być zgodne z art. 14 Regulaminu RSMP. 
4.26. Homologowany kształt nadwozia musi być zachowany. 
4.27. Zderzak przedni i tylny, urządzenia aerodynamiczne oraz nakładki boczne progów 
mogą być wykonane z dowolnych laminatów lub materiałów kompozytowych. 
4.28. Dopuszcza się stosowanie wywietrzników dachowych we wszystkich samochodach, 
także tych które nie mają wywietrzników dachowych zamieszczonych w homologacji. 
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Każdorazowo wykonanie / zamontowanie wywietrznika dachowego niezgodnego z 
homologacją musi być konsultowane z Delegatem Technicznym PZM i wpisane do KSS. 
4.29. Instalacja elektryczna jest dowolna, ale napięcie oryginalnej instalacji musi być 
zachowane. 
4.30. Jeżeli akumulator jest zamontowany w kabinie to musi być typu suchego i musi 
być solidnie zamocowany, a klema „+” akumulatora musi być zaizolowana. 
 
5. Postanowienia końcowe 
5.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zagadnień technicznych oraz ewentualnych 
odstępstw technicznych związanych z samochodami klas HR, należy kontaktować się 
z Delegatem Technicznym PZM. 
5.2. Podczas BK1 będzie odbywać się plombowanie sprężarek i innych wytypowanych 
części/zespołów. 
5.32. Wszystko, co nie jest w niniejszym regulaminie dozwolone, jest zabronione. 
5.4. Samochody, które zostaną uznane jako konstrukcje niebezpieczne nie zostaną 
dopuszczone do udziału w zawodach. 
… 
 
Zał. 3 b 

Regulamin techniczny samochodów klasy OPEN 4WD N  
Wstęp: 
W klasie OPEN 4WD N dopuszczone są wszystkie homologowane modele samochodów 
Mitsubishi Lancer i Subaru Impreza, w których dokonano modyfikacji wykraczających 
poza ramy homologacji danego modelu lub art. 254 Zał. J. 
W klasie OPEN 4WD N dopuszczone są również samochody zbudowane na bazie nadwozia 
samochodów turystycznych lub samochodów wielkoseryjnej produkcji (min. 2500 
identycznych egzemplarzy wyprodukowanych w okresie kolejnych 12 miesięcy) nie 
posiadające homologacji sportowej FIA. Warunkiem dopuszczenia takich samochodów do 
klasy OPEN 4WD N jest wykorzystanie do ich budowy podzespołów pochodzących z 
Mitsubishi Lancera lub Subaru Imprezy. 
Klasa OPEN 4WD N przeznaczona jest dla samochodów z silnikiem doładowanym i 
napędem na cztery koła, zarówno tych, które taki rodzaj napędu posiadają seryjnie, jak 
i tych w których napęd na drugą oś został dodany w wyniku modyfikacji modelu 
bazowego. 
W sezonie 2019 w klasie samochodów OPEN 4WD będą również dopuszczone samochody 
Youngtimer 4WD dla których oddzielny regulamin zamieszczony jest poniżej. 
W samochodach klasy OPEN 4WD N  zastosowane modyfikacje muszą być zgodne 
z poniższymi kryteriami. 
… 
6. Samochody Youngtimer 4WD 
 
Wstęp: 
Samochody Youngtimer 4WD, są to wszystkie modele samochodów z napędem na cztery 
koła homologowane pomiędzy 1.01.1991 a 31.12.1998 rokiem, w których dokonano 
modyfikacji wykraczających poza ramy homologacji lub Załącznika J z okresu 
homologacji danego modelu samochodu. Zespołem nadrzędnym dla określenia okresu 
homologacji jest nadwozie. 
 
6.1. Ustalenia ogólne 
6.1.1. Nadwozie i silnik muszą być tej samej marki. 
6.1.2. Silnik może być atmosferyczny lub doładowany 
 
6.2. Bezpieczeństwo 
Zgodne z wymogami Regulaminu RSMP. 
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6.3. Wymogi techniczne 
6.3.1. Minimalna masa samochodu, zgodnie z wytycznymi pomiaru zawartymi w art. 255-
4.3 i art. 255-4.4, nie może być mniejsza niż minimalna masa określona przez Zał. J z 
okresu homologacji. Minimalna masa samochodu z załogą musi wynosić + 160 kg. Użycie 
balastu jest dozwolone na warunkach określonych w art. 252-2.2. 
6.3.2. Silnik 

 Silnik musi zostać zamontowany w miejscu zgodnym z modelem bazowym samo-
chodu, punkty zawieszenia silnika i ich liczba są dowolne. 

 Blok i głowica silnika muszą być  tej samej marki co nadwozie samochodu. Dozwo-
lone jest zaślepienie nieużywanych otworów w bloku i głowicy pod warunkiem, że 
jest to jedyny cel tej operacji. Wszelkie urządzenia recyrkulacji spalin, dodatkowe 
pompy powietrza, filtry z aktywnym węglem mogą być usunięte. 

 Maksymalna nominalna pojemność skokowa silnika musi być nie większa niż poda-
na w homologacji. 

 Uszczelka głowicy jest dowolna. 
 Tłoki, sworznie tłokowe i sposób ich zabezpieczenia oraz pierścienie tłokowe są 

dowolne.  
 Korbowody i wał korbowy są dowolne. 
 Panewki są dowolne. 
 Koło zamachowe jest dowolne. 
 Kolektor ssący jest dowolny z zastrzeżeniem że rysunki I i II karty homologacyjnej 

Grupy A muszą być respektowane lub są zgodne z rozwiązaniem seryjnym zastoso-
wanego kolektora z innego modelu tej samej marki. 

 Filtr powietrza, jego obudowa i przewody dolotowe są dowolne, ale muszą pozo-
stać w komorze silnika. Całe powietrze do zasilania silnika musi być pobierane z 
komory silnika. Przepływomierz jest dowolny. Charakterystyczne wymiary prze-
pustnicy i ich ilość musi być zgodnie z homologacją. 

 Układ wtrysku paliwa i jego sterownik są dowolne, ale mocowanie wtryskiwaczy 
musi być identyczne z rozwiązaniem homologowanym lub seryjnym dla silnika z 
innego modelu tej samej marki. 

 Turbosprężarka może być dowolna. Całe powietrze niezbędne do zasilania silnika 
musi przechodzić przez ogranicznik, którego maksymalna średnica wewnętrzna 
wynosi: 

 40 mm dla samochodów homologowanych w okresie 1.01.1991 – 31.12.1991 
 38 mm dla samochodów homologowanych w okresie 1.01.1992 – 31.12.1994 
 34 mm dla samochodów homologowanych w okresie 1.01.1995 – 31.12.1998 

Ogranicznik/zwężka musi być zamontowana na sprężarce zgodnie z rysunkiem 254-
4 oraz wytycznymi zamocowania i pozostałych wymiarów zgodnie z art. 255-
5.1.8.3.b Zał. J. 

 Wymiennik ciepła (intercooler) i jego usytuowanie oraz przewody powietrza doła-
dowującego są dowolne pod warunkiem że zostaną zamontowane w komorze silni-
ka. 

 Wałek rozrządu, dźwigienki zaworowe i popychacze zaworowe są dowolne. Wymia-
ry zaworów ssących i wydechowych muszą być zgodne z tą samą homologacją co 
blok i głowica silnika z wyjątkiem długości trzonków zaworów. Materiał i kształt 
zaworów jest dowolny. Ustawienie rozrządu jest dowolne. 

 W przypadku zamontowania silnika innego niż w homologacji, wymiary zaworów 
ssących i wydechowych muszą być zgodne z specyfikacją techniczną seryjnego sil-
nika. 

 Chłodnica cieczy chłodzącej, jej zamocowanie oraz przewody wodne i termostat 
silnika są dowolne, ale oryginalne usytuowanie chłodnicy musi zostać zachowane. 
Dozwolone jest zastosowane dodatkowych wentylatorów chłodnicy oraz zamonto-
wanie przewodów (tunel) doprowadzających powietrze do chłodnicy. Oryginalna 
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pompa cieczy chłodzącej dla danego silnika musi być zachowana. 
 Układ smarowania jest dowolny. Zamocowanie chłodnicy oleju silnikowego jest 

dozwolone pod warunkiem, że chłodnica ta będzie solidnie zamocowana i nie bę-
dzie wystawać poza obrys samochodu. 

 Przewody olejowe są dowolne z zachowaniem art. 253-3 Zał. J 
 Miska olejowa jest dowolna. Układ z suchą miską olejową jest dozwolony. 
 Kolektor wydechowy jest dowolny z zastrzeżeniem że rysunki III i IV karty homolo-

gacyjnej Grupy A muszą być respektowane lub są zgodne z rozwiązaniem seryjnym 
zastosowanego kolektora z innego modelu tej samej marki. 

 Układ wydechowy jest dowolny, pod warunkiem że nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu. Wylot rury wydechowej musi znajdować się z tyłu 
pojazdu. 

6.3.3. Przeniesienia napędu 
 Sprzęgło i jego obudowa jest dowolne. 
 Skrzynia biegów – obudowa i system zmiany biegów jest dowolne, ale przełożenia 

poszczególnych biegów muszą być zgodne z homologacją.  
 Konstrukcja i liczba wsporników skrzyni biegów jest dowolna. Chłodnica i pompa 

oleju może być dodana. 
 Dozwolone są modyfikacje nadwozia w celu przeprowadzenia nowego sterowania 

skrzyni biegów. Zmiana biegów musi następować mechanicznie. 
 Mechanizm różnicowy (przedni, centralny i tylny) dowolny, ale obudowa mechani-

zmu musi być zgodna z homologacją lub może pochodzić z modelu tej samej marki 
samochodu. Mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu mogą być wspomaga-
ne systemem hydraulicznym lub elektrycznym. Wsporniki mechanizmu różnicowe-
go są dowolne. Chłodnica i pompa oleju może być dodana. 

 Wały napędowe i półosie są dowolne. 
 Piasty kół są dowolne. 

6.3.4 Zawieszenie 
 Rozstaw osi musi być zgodny z homologacją.  
 Umiejscowienie osi obrotów punktów mocowania zawieszenia do wahaczy i do 

nadwozia musi pozostać niezmienione w stosunku do homologowanej konstrukcji. 
 Wzmocnienie punktów mocowania zawieszenia jest dozwolone poprzez dodanie 

materiału dopasowanego do kształtu oryginalnej części. 
 Drążki wzmacniające można montować zgodnie z art. 255-5.3.1 Zał. J. 
 Rama / belka przednia i tylna oraz inne elementy zawieszenia (wahacze, drążki, 

itp.) musza: 
a. pochodzić z modelu homologowanego 

lub 
b.  w przypadku niedostępności elementów zawieszeń dopuszcza się stosowanie 
zamienników i rozwiązań technologicznych w obrębie jednej marki 
lub 
c. być zawieszeniem typu „rurkowego” (rama/belka i wahacze) które mogą być 

wykonane we własnym zakresie z zachowaniem wymiarów zawartych w 
homologacji. Dopuszcza się również stosowanie wahaczy frezowanych z jednej 
bryły stopu aluminium PA9. 

Każdorazowo zastosowanie zawieszenia typu b i c musi być konsultowane z 
Delegatem Technicznym. 

 Przeguby i punkty mocowania zawieszenia muszą być zgodne z art.255-5.3.4., ma-
teriał przegubów jest dowolny. Położenie osi obrotu przegubu nie może być zmie-
nione (patrz rys.255-5).   

 Zwrotnica – dowolna, każdorazowa wymiana zwrotnicy na inną niż homologowana 
musi być uzgodniona z Delegatem Technicznym. 

 Wysokość zawieszenia jest dowolna z zachowaniem art.252-2.1 Zał. J 
 Sprężyny, amortyzatory (dozwolony jest jeden amortyzator na koło) i stabilizatory 
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są dowolne, ale nie mogą być regulowane z kabiny. 
 Górne punkty mocowanie kolumny McPherson i amortyzatora są dowolne. 

6.3.5. Koła i ogumienie 
 Dopuszczone są koła o maksymalnym rozmiarze 8 x 18’. Kompletne koła muszą 

mieścić się w oryginalnym nadwoziu, to znaczy, że górna część kompletnego koła 
położona powyżej osi piasty koła musi być zakryta przez nadwozie przy pomiarze 
pionowym (co najmniej 1200). Mocowanie koła przy pomocy śrub może być zmie-
nione na mocowanie przy pomocy szpilek i nakrętek. 

 Zabronione jest użycie opon przeznaczonych do motocykli. 
 Zabronione są ejektory powietrza dodane na koła. 
 Zabronione jest użycie jakiegokolwiek urządzenia zapewniającego ogumieniu za-

chowanie swoich właściwości z ciśnieniem wewnętrznym równym lub mniejszym 
niż ciśnienie atmosferyczne. Wnętrze opony (przestrzeń pomiędzy obręczą koła i 
częścią wewnętrzną opony) może być wypełnione wyłącznie powietrzem. 

 Koło(-a) zapasowe nie jest (są) obowiązkowe. Niemniej jeżeli są, muszą być solid-
nie zamocowane, nie mogą być umieszczone we wnętrzu samochodu w miejscu 
przeznaczonym dla kierowcy i pilota. 

6.3.6. Układ kierowniczy – musi pochodzić z modelu bazowego (seryjny) lub pochodzić 
w całości z samochodu homologowanego. Koło kierownicy może być wyposażone w 
mechanizm szybkiego zwolnienia zgodnie art. 255-5.7.3.9 Zał. J. Zabroniona jest 
jakakolwiek modyfikacja drążka kolumny kierowniczej. 
6.3.7. Układ hamulcowy  

 Może być uruchamiany i kontrolowany wyłącznie przez kierowcę. 
 Zawiera co najmniej dwa niezależne obwody uruchamiane tym samy pedałem 

(pomiędzy pedałem hamulca a zaciskami hamulcowymi, dwa obwody muszą dać 
się oddzielnie rozróżnić, bez wzajemnych połączeń innych niż mechaniczne urzą-
dzenie rozdzielające siłę hamowania) 

 Mechaniczny hamulec ręczny może być zastąpiony układem hydraulicznym, Hamu-
lec ręczny musi dać się zablokować w pozycji „zaciągniętej”.  

 Ciśnienie płynu hamulcowego musi być jednakowe w zaciskach hamulcowych kół 
tej samej osi, nie dotyczy to ciśnienia generowanego przez układ hamulca ręczne-
go. 

 Tarcze hamulcowe - maksymalna średnica tarcz hamulcowych i grubość tarcz ha-
mulcowych nie może przekroczyć wartości podanej w homologacji. 

 Zaciski hamulcowe - maksymalna ilość tłoczków i wymiary tłoczków hamulcowych 
nie mogą przekroczyć wartości podanych w homologacji. 

 Pompa hamulcowa, korektor hamowania oraz pompa hydrauliczna hamulca ręcz-
nego jest dowolna, ale muszą to być elementy / podzespoły dopuszczone do han-
dlu. 

6.3.8. Nadwozie - wszelkie modyfikacje nadwozia nie mogą obniżyć poziomu 
wytrzymałości konstrukcji nośnej nadwozia w odniesieniu do bazowej konstrukcji danego 
modelu samochodu.  

 Homologowany kształt nadwozia musi być zachowany. 
 Zderzak przedni i tylny może być wykonany z laminatu lub materiałów kompozy-

towych. 
 Drzwi przednie muszą pozostać oryginalne lub mogą być zmodyfikowane zgodnie z 

art. 255-5.7.3.4. Drzwi tylne, w przypadku nadwozi 4 drzwiowych, muszą mieć za-
chowany oryginalny szkielet, ale poszycia mogą być wykonane z materiałów kom-
pozytowych. 

 Oryginalny kształt deski rozdzielczej musi być zachowany. Materiał deski oraz wy-
konanie jest dowolne. 

 Pokrywa bagażnika, silnika, błotniki oraz listwy ozdobne i nakładki nadwozia mogą 
być wykonane z mocnego nieprzezroczystego materiału, pod warunkiem zachowa-
nia oryginalnego kształtu zewnętrznego. 
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 Zamocowanie pokrywy bagażnika i silnika jest dowolne, niemniej w tym przypadku 
każda pokrywa musi być zamocowana w 4 punktach i musi posiadać możliwość 
otwarcia z zewnątrz. 

 W zderzaku można umieścić dwa (2) okrągłe otwory o maksymalnej średnicy 10 
cm, które będą wykorzystywane wyłącznie do zamontowania przewodów chłodzą-
cych hamulce. 

 Otwory wentylacyjne w dachu mogą być wykonane we własnym zakresie 
z zachowaniem poniższych wymogów: 
a. muszą być umieszczone maksymalnie w 1/3 przedniej części dachu 
b. maksymalna całkowita szerokość 500 mm 
c. łączna maksymalna wysokość 100 mm 
d. wystawanie wywietrznika poza obrys nadwozia w stosunku do górnej krawędzi 

przedniej szyby nie może być większe niż 50 mm  
 Osłony spodu samochodu muszą być zgodne z art. 255-5.7.2.10. 
 Urządzenia aerodynamiczne muszą być zgodne z homologacją, ale mogą być wy-

konane z laminatu lub materiałów kompozytowych i muszą być solidnie zamoco-
wane. 

 Oryginalne miejsce na koło zapasowe („niecka” na koło zapasowe) może być za-
stąpione płaską płytą metalową, posiadającą tę samą grubość co oryginalna podło-
ga. 

6.3.9 Instalacja elektryczna jest dowolna, ale napięcie oryginalnej instalacji 
elektrycznej, w tym również układu zapłonowego, musi być zachowane. Jeżeli 
akumulator umieszczony jest w kabinie to musi znajdować się za przednimi fotelami i 
musi być typu „suchego”. Akumulator umieszczony w kabinie musi być solidnie 
zamocowany oraz elektrycznie i mechanicznie zabezpieczony osłoną. 
 
6.4. Postanowienia końcowe 
6.4.1. W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić Książkę Samochodu 
Sportowego - KSS (pod rygorem niedopuszczenia do zawodów).  
6.4.2. Podczas BK1 będzie odbywać się plombowanie sprężarek oraz wskazanych przez 
Delegata Technicznego PZM innych części i zespołów.  
… 
 
Zał. 3 c 

Regulamin techniczny samochodów klas OPEN 2WD 
Wstęp: 
Klasy OPEN 2WD przeznaczone są dla samochodów z napędem na dwa koła, przednie lub 
tylne. W klasach OPEN 2WD dopuszczone są samochody posiadające homologację 
sportową FIA lub PZM, w których dokonano modyfikacji wykraczających poza ramy 
homologacji danego modelu, w tym także  samochody Kit-car o pojemności silnika ponad 
1600 cm3. W klasach OPEN 2WD dopuszczone są również samochody zbudowane na bazie 
nadwozia samochodów turystycznych lub samochodów wielkoseryjnej produkcji (min. 
2500 identycznych egzemplarzy wyprodukowanych w okresie kolejnych 12 miesięcy) 
nieposiadające homologacji sportowej FIA. 
W sezonie 2019 w klasie samochodów OPEN 2WD będą również dopuszczone samochody 
Youngtimer 2WD, dla których oddzielny regulamin zamieszczony jest poniżej. 
… 
5. Samochody Youngtimer 2WD 
 
Wstęp: 
Samochody Youngtimer 2WD, są to wszystkie modele samochodów z napędem na dwa 
koła przednie lub tylne homologowane pomiędzy 1.01.1991 a 31.12.1998 rokiem, w 
których dokonano modyfikacji wykraczających poza ramy homologacji lub Załącznika J z 
okresu homologacji danego modelu samochodu. Zespołem nadrzędnym dla określenia 
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okresu homologacji jest nadwozie. 
 
5.1. Ustalenia ogólne 
5.1.1. Nadwozie i silnik muszą być tej samej marki. 
5.1.2. Silnik może być tylko atmosferyczny. 
 
5.2. Bezpieczeństwo 
Zgodne z wymogami Regulaminu RSMP. 
 
5.3. Wymogi techniczne 
5.3.1. Minimalna masa samochodu, zgodnie z wytycznymi pomiaru zawartymi w art. 255-
4.3 i art. 255-4.4, nie może być mniejsza niż minimalna masa określona przez Zał. J z 
okresu homologacji. Minimalna masa samochodu z załogą musi wynosić + 160 kg. Użycie 
balastu jest dozwolone na warunkach określonych w art. 252-2.2. 
5.3.2. Silnik 

 Silnik musi zostać zamontowany w miejscu zgodnym z modelem bazowym samo-
chodu, punkty zawieszenia silnika i ich liczba są dowolne. 

 Blok i głowica silnika muszą być  tej samej marki co nadwozie samochodu. Dozwo-
lone jest zaślepienie nieużywanych otworów w bloku i głowicy pod warunkiem, że 
jest to jedyny cel tej operacji. Wszelkie urządzenia recyrkulacji spalin, dodatkowe 
pompy powietrza, filtry z aktywnym węglem mogą być usunięte. 

 Maksymalna nominalna pojemność skokowa silnika musi być nie większa niż poda-
na w homologacji. 

 Uszczelka głowicy jest dowolna. 
 Tłoki, sworznie tłokowe i sposób ich zabezpieczenia oraz pierścienie tłokowe są 

dowolne.  
 Korbowody i wał korbowy są dowolne. 
 Panewki są dowolne. 
 Koło zamachowe jest dowolne. 
 Kolektor ssący jest dowolny z zastrzeżeniem że rysunki I i II karty homologacyjnej 

Grupy A muszą być respektowane lub są zgodne z rozwiązaniem seryjnym zastoso-
wanego kolektora z innego modelu tej samej marki. 

 Filtr powietrza, jego obudowa i przewody dolotowe są dowolne, ale muszą pozo-
stać w komorze silnika. Całe powietrze do zasilania silnika musi być pobierane z 
komory silnika. Przepływomierz jest dowolny. Charakterystyczne wymiary prze-
pustnicy i ich ilość musi być zgodnie z homologacją. Układ wtrysku paliwa i jego 
sterownik są dowolne, ale mocowanie wtryskiwaczy musi być identyczne 
z rozwiązaniem homologowanym lub seryjnym dla silnika z innego modelu tej sa-
mej marki. 

 Wałek rozrządu, dźwigienki zaworowe i popychacze zaworowe są dowolne. Wymia-
ry zaworów ssących i wydechowych muszą być zgodne z tą samą homologacją co 
blok i głowica silnika z wyjątkiem długości trzonków zaworów. Materiał i kształt 
zaworów jest dowolny. Ustawienie rozrządu jest dowolne. 

 W przypadku zamontowania silnika innego niż w homologacji, wymiary zaworów 
ssących i wydechowych muszą być zgodne z specyfikacją techniczną seryjnego sil-
nika. 

 Chłodnica cieczy chłodzącej, jej zamocowanie oraz przewody wodne i termostat 
silnika są dowolne, ale oryginalne usytuowanie chłodnicy musi zostać zachowane. 
Dozwolone jest zastosowane dodatkowych wentylatorów chłodnicy oraz zamonto-
wanie przewodów (tunel) doprowadzających powietrze do chłodnicy. Oryginalna 
pompa cieczy chłodzącej dla danego silnika musi być zachowana. 

 Układ smarowania jest dowolny. Zamocowanie chłodnicy oleju silnikowego jest 
dozwolone pod warunkiem, że chłodnica ta będzie solidnie zamocowana i nie bę-
dzie wystawać poza obrys samochodu. 
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 Przewody olejowe są dowolne z zachowaniem art. 253-3 Zał. J 
 Miska olejowa jest dowolna. Układ z suchą miską olejową jest dozwolony. 
 Kolektor wydechowy jest dowolny z zastrzeżeniem że rysunki III i IV karty homolo-

gacyjnej Grupy A muszą być respektowane lub są zgodne z rozwiązaniem seryjnym 
zastosowanego kolektora z innego modelu tej samej marki. 

 Układ wydechowy jest dowolny, pod warunkiem że nie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu. Wylot rury wydechowej musi znajdować się z tyłu 
pojazdu. 

5.3.3. Przeniesienia napędu 
 Sprzęgło i jego obudowa jest dowolne. 
 Skrzynia biegów – obudowa i system zmiany biegów jest dowolne, ale przełożenia 

poszczególnych biegów muszą być zgodne z homologacją.  
 Konstrukcja i liczba wsporników skrzyni biegów jest dowolna. Chłodnica i pompa 

oleju może być dodana. 
 Dozwolone są modyfikacje nadwozia w celu przeprowadzenia nowego sterowania 

skrzyni biegów. Zmiana biegów musi następować mechanicznie. 
 Mechanizm różnicowy dowolny, ale obudowa mechanizmu musi być zgodna 

z homologacją lub może pochodzić z modelu tej samej marki samochodu. Mecha-
nizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu mogą być wspomagane systemem hy-
draulicznym lub elektrycznym. Wsporniki mechanizmu różnicowego są dowolne. 
Chłodnica i pompa oleju może być dodana. 

 Wały napędowe i półosie są dowolne. 
 Piasty kół są dowolne. 

5.3.4 Zawieszenie 
 Rozstaw osi musi być zgodny z homologacją.  
 Umiejscowienie osi obrotów punktów mocowania zawieszenia do wahaczy i do 

nadwozia musi pozostać niezmienione w stosunku do homologowanej konstrukcji. 
 Wzmocnienie punktów mocowania zawieszenia jest dozwolone poprzez dodanie 

materiału dopasowanego do kształtu oryginalnej części. 
 Drążki wzmacniające można montować zgodnie z art. 255-5.3.1 Zał. J. 
 Rama / belka przednia i tylna oraz inne elementy zawieszenia (wahacze, drążki, 

itp.) musza: 
a. pochodzić z modelu homologowanego 

lub 
b.  w przypadku niedostępności elementów zawieszeń dopuszcza się stosowanie 
zamienników i rozwiązań technologicznych w obrębie jednej marki 
lub 
c. być zawieszeniem typu „rurkowego” (rama/belka i wahacze) które mogą być 

wykonane we własnym zakresie z zachowaniem wymiarów zawartych w 
homologacji. Dopuszcza się również stosowanie wahaczy frezowanych z jednej 
bryły stopu aluminium PA9. 

Każdorazowo zastosowanie zawieszenia typu b i c musi być konsultowane z 
Delegatem Technicznym. 

 Przeguby i punkty mocowania zawieszenia muszą być zgodne z art.255-5.3.4., ma-
teriał przegubów jest dowolny. Położenie osi obrotu przegubu nie może być zmie-
nione (patrz rys.255-5).   

 Zwrotnica – dowolna, każdorazowa wymiana zwrotnicy na inną niż homologowana 
musi być uzgodniona z Delegatem Technicznym. 

 Wysokość zawieszenia jest dowolna z zachowaniem art.252-2.1 Zał. J 
 Sprężyny, amortyzatory (dozwolony jest jeden amortyzator na koło) i stabilizatory 

są dowolne, ale nie mogą być regulowane z kabiny. 
 Górne punkty mocowanie kolumny McPherson i amortyzatora są dowolne. 

5.3.5. Koła i ogumienie 
 Dopuszczone są koła o maksymalnym rozmiarze 8 x 18’. Kompletne koła muszą 
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mieścić się w oryginalnym nadwoziu, to znaczy, że górna część kompletnego koła 
położona powyżej osi piasty koła musi być zakryta przez nadwozie przy pomiarze 
pionowym (co najmniej 1200). Mocowanie koła przy pomocy śrub może być zmie-
nione na mocowanie przy pomocy szpilek i nakrętek. 

 Zabronione jest użycie opon przeznaczonych do motocykli. 
 Zabronione są ejektory powietrza dodane na koła. 
 Zabronione jest użycie jakiegokolwiek urządzenia zapewniającego ogumieniu za-

chowanie swoich właściwości z ciśnieniem wewnętrznym równym lub mniejszym 
niż ciśnienie atmosferyczne. Wnętrze opony (przestrzeń pomiędzy obręczą koła i 
częścią wewnętrzną opony) może być wypełnione wyłącznie powietrzem. 

 Koło(-a) zapasowe nie jest (są) obowiązkowe. Niemniej jeżeli są, muszą być solid-
nie zamocowane, nie mogą być umieszczone we wnętrzu samochodu w miejscu 
przeznaczonym dla kierowcy i pilota. 

5.3.6. Układ kierowniczy – musi pochodzić z modelu bazowego (seryjny) lub pochodzić 
w całości z samochodu homologowanego. Koło kierownicy może być wyposażone w 
mechanizm szybkiego zwolnienia zgodnie art. 255-5.7.3.9 Zał. J. Zabroniona jest 
jakakolwiek modyfikacja drążka kolumny kierowniczej. 
5.3.7. Układ hamulcowy  

 Może być uruchamiany i kontrolowany wyłącznie przez kierowcę. 
 Zawiera co najmniej dwa niezależne obwody uruchamiane tym samy pedałem 

(pomiędzy pedałem hamulca a zaciskami hamulcowymi, dwa obwody muszą dać 
się oddzielnie rozróżnić, bez wzajemnych połączeń innych niż mechaniczne urzą-
dzenie rozdzielające siłę hamowania) 

 Mechaniczny hamulec ręczny może być zastąpiony układem hydraulicznym, Hamu-
lec ręczny musi dać się zablokować w pozycji „zaciągniętej”.  

 Ciśnienie płynu hamulcowego musi być jednakowe w zaciskach hamulcowych kół 
tej samej osi, nie dotyczy to ciśnienia generowanego przez układ hamulca ręczne-
go. 

 Tarcze hamulcowe - maksymalna średnica tarcz hamulcowych i grubość tarcz ha-
mulcowych nie może przekroczyć wartości podanej w homologacji. 

 Zaciski hamulcowe - maksymalna ilość tłoczków i wymiary tłoczków hamulcowych 
nie mogą przekroczyć wartości podanych w homologacji. 

 Pompa hamulcowa, korektor hamowania oraz pompa hydrauliczna hamulca ręcz-
nego jest dowolna, ale muszą to być elementy / podzespoły dopuszczone do han-
dlu. 

5.3.8. Nadwozie - wszelkie modyfikacje nadwozia nie mogą obniżyć poziomu 
wytrzymałości konstrukcji nośnej nadwozia w odniesieniu do bazowej konstrukcji danego 
modelu samochodu.  

 Homologowany kształt nadwozia musi być zachowany. 
 Zderzak przedni i tylny może być wykonany z laminatu lub materiałów kompozy-

towych. 
 Drzwi przednie muszą pozostać oryginalne lub mogą być zmodyfikowane zgodnie z 

art. 255-5.7.3.4. Drzwi tylne, w przypadku nadwozi 4 drzwiowych, muszą mieć za-
chowany oryginalny szkielet, ale poszycia mogą być wykonane z materiałów kom-
pozytowych. 

 Oryginalny kształt deski rozdzielczej musi być zachowany. Materiał deski oraz wy-
konanie jest dowolne. 

 Pokrywa bagażnika, silnika, błotniki oraz listwy ozdobne i nakładki nadwozia mogą 
być wykonane z mocnego nieprzezroczystego materiału, pod warunkiem zachowa-
nia oryginalnego kształtu zewnętrznego. 

 Zamocowanie pokrywy bagażnika i silnika jest dowolne, niemniej w tym przypadku 
każda pokrywa musi być zamocowana w 4 punktach i musi posiadać możliwość 
otwarcia z zewnątrz. 

 W zderzaku można umieścić dwa (2) okrągłe otwory o maksymalnej średnicy 10 
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cm, które będą wykorzystywane wyłącznie do zamontowania przewodów chłodzą-
cych hamulce. 

 Otwory wentylacyjne w dachu mogą być wykonane we własnym zakresie 
z zachowaniem poniższych wymogów: 
e. muszą być umieszczone maksymalnie w 1/3 przedniej części dachu 
f. maksymalna całkowita szerokość 500 mm 
g. łączna maksymalna wysokość 100 mm 
h. wystawanie wywietrznika poza obrys nadwozia w stosunku do górnej krawędzi 

przedniej szyby nie może być większe niż 50 mm  
 Osłony spodu samochodu muszą być zgodne z art. 255-5.7.2.10. 
 Urządzenia aerodynamiczne muszą być zgodne z homologacją, ale mogą być wy-

konane z laminatu lub materiałów kompozytowych i muszą być solidnie zamoco-
wane. 

 Oryginalne miejsce na koło zapasowe („niecka” na koło zapasowe) może być za-
stąpione płaską płytą metalową, posiadającą tę samą grubość co oryginalna podło-
ga. 

5.3.9 Instalacja elektryczna jest dowolna, ale napięcie oryginalnej instalacji 
elektrycznej, w tym również układu zapłonowego, musi być zachowane. Jeżeli 
akumulator umieszczony jest w kabinie to musi znajdować się za przednimi fotelami i 
musi być typu „suchego”. Akumulator umieszczony w kabinie musi być solidnie 
zamocowany oraz elektrycznie i mechanicznie zabezpieczony osłoną. 
 
5.4. Postanowienia końcowe 
5.4.1. W czasie BK1 zawodnik i/lub kierowca musi przedstawić Książkę Samochodu 
Sportowego - KSS (pod rygorem niedopuszczenia do zawodów).  
5.4.2. Podczas BK1 będzie odbywać się plombowanie wskazanych przez Delegata 
Technicznego PZM części i zespołów.  
 

2. REGULAMIN HISTORYCZNYCH RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH 
MISTRZOSTW POLSKI 
… 
3.7. Wszelkie odstępstwa od ustaleń zawartych w art. 3.1-3.6 niniejszego regulaminu 
będą rozpatrywane przez GKSS na wniosek organizatora jednakże w przypadku 
organizacji rajdu HRSMP w ramach Rajdowych Mistrzostw/Trofeum Europy w/w ustalenia 
będą podporządkowane wymaganiom FIA i Promotora Rajdowych 
Mistrzostw/Trofeum Europy.  
… 
8.1.1. Zawodnik, nie później niż w dniu zgłoszenia do danych zawodów, zobowiązany 
jest umieścić w serwisie Inside PZM następujące, zeskanowane obustronnie w kolorze, 
aktualne dokumenty: licencję zawodnika i licencje kierowcy/ów i/lub licencję pilota. 

 prawa jazdy załogi, 
 dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do or-

ganizatora), 
 polisę ubezpieczeniową pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do 

organizatora). 
Zawodnik/kierowca/pilot po dołączeniu do zawodów w serwisie Inside PZM udostępnia 
zamieszczone dokumenty do wglądu organizatorom zawodów PZM w celu ich 
zweryfikowania przed OA. W przypadku, gdy zamieszczone w serwisie Inside PZM 
dokumenty będą nieaktualne organizator ma prawo nałożyć na zawodnika karę w 
wysokości 300,- PLN. 
… 
8.1.2.1. Wyłącznie dla zawodników zagranicznych oraz osób uczestniczących w rajdzie 
na zasadach przejazdów specjalnych organizator zapewni możliwość składnia zgłoszeń 
poza systemem Inside PZM. Każda taka załoga zobowiązana jest do złożenia za 
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pośrednictwem poczty elektronicznej organizatora zawodów, w terminie zgłoszeń 
podanym w regulaminie uzupełniającym rajdu, wypełnionego zgłoszenia wraz ze skanami 
podsiadanych licencji (nie dotyczy przejazdów specjalnych) oraz potwierdzenia wpłaty 
wpisowego.  

 praw jazdy załogi, 
 dowodu rejestracyjnego pojazdu 
 ubezpieczenia OC pojazdu, 
 potwierdzenia wpłaty wpisowego. 

… 
8.1.4. Dokumentem organizatora, który zawodnik ma obowiązek dostarczyć podczas OA 
jest oryginał zgłoszenia z podpisami zawodnika, kierowcy/ów i/lub pilota. Dodatkowo 
podczas OA, zawodnik musi być przygotowany na okazanie oryginałów wszystkich wyma-
ganych dokumentów tj. m.in.: 
− licencję zawodnika i licencje kierowcy/ów i/lub licencję pilota,  
− prawa jazdy załogi,  
− dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do organiza-
tora),  
− polisę ubezpieczeniową pojazdu (dopuszcza się wysłanie skanu bezpośrednio do orga-
nizatora). 
8.1.4.1. Wymóg okazania dokumentów zgodnie z art. 8.1.4. (z wyłączeniem licencji) sto-
suje się również do uczestników biorących udział w rajdzie na zasadach przejazdów spe-
cjalnych. 
… 
12.11. W HRSMP obowiązują następujące zasady ponownego startu po wycofaniu (RAL-
LY 2): 
… 
12.12. Przed startem do każdego rajdu odbędzie się Odprawa Bezpieczeństwa. Udział 
w odprawie jest obowiązkowy dla załóg: 
-  które nie odbyły szkolenia, o którym mowa w art. 5.7 w ostatnich dwóch sezonach,  
-  odbywających Przejazd Specjalny jako Gość lub bez pomiaru czasu. 
… 
14.1. Obowiązuje stosowanie opon i kół zgodnie z art. 60. Regulaminu Sportowego, 
z następującymi zmianami (od sezonu 2020 w RSMP będzie można jedynie stosować 
opony w pełni zgodne z Regulaminem Sportowym FIA):  
… 
17.2. Punkty dodatkowe dla kategorii  
… 
21.11.5. GKSS lub ZSS danego rajdu HRSMP może podjąć decyzję o instalacji urządzeń 
GPS służących nadzorowaniu zapoznania z trasą rajdu wszystkich lub wybranych załóg. 
… 
 
ZAŁĄCZNIK NR 3 - REGULAMIN TECHNICZNY 
… 
1.6.3. Półosie i wał napędowy: dowolne 
… 
2.6.2. Półosie i wał napędowy: dowolne 
… 
3.1. Samochody PZM 5 i PZM 6 , muszą być oparte o nadwozie homologowane lub po raz 
pierwszy wprowadzone do produkcji do 31.12.1990. Ich dopuszczone modyfikacje mogą 
fragmentarycznie nie spełniać wymogów historycznej zgodności technicznej dla kategorii 
FIA poprzez zastosowanie innego silnika tej samej marki homologowanego lub po raz 
pierwszy wyprodukowanego do 31.12.1996 i/lub innych części lub oraz podzespołów tej 
samej marki lub albo ich zamienników/odpowiedników.  
3.2.  Dla homologowanych silników doładowanych z okresu do 1990 włącznie zwężka 
musi być zgodna z załącznikiem J z okresu, jednak w żadnym przypadku zwężka nie 
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może być większa niż 40 mm. Jeśli zastosowano silnik doładowany z innego modelu 
obowiązuje zgodność rozmiaru zwężki z załącznikiem J z daty homologacji/ produkcji. W 
przypadku silnika niehomologowanego obowiązuje zwężka zgodna z załącznikiem J z 
daty jego produkcji jednak w żadnym przypadku zwężka nie może być większa niż 38 
mm. Z uwagi na dużą gamę możliwych do zastosowania silników homologowanych / 
produkowanych po raz pierwszy po 1990 roku rozmiar zwężki musi być każdorazowo 
dostosowany do zastosowanej jednostki napędowej. Decyzję dotyczącą właściwego 
rozmiaru zwężki podejmuje Delegat Techniczny.  

… 
6.2.1. W sezonie obowiązują następujące odstępstwa: 
… 

…  
 

VAZLada 
2105/2107/
2108/21083 
Lada VFTS 

A-5174 
A-5308 
A-5345 
B-222 

dopuszcza się zwrotnic i piast kół przednich produkcji 
VolgaAvtoProm  (czopy seryjne z modelu Lada Samara 
oraz dwurzędowe łożyska); ze względów bezpieczeństwa 
jest to rozwiązanie zalecane 

ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie 
zwrotnic i piast kół przednich produkcji VolgaAvtoProm  
(czopy seryjne z modelu Lada Samara oraz dwurzędowe 
łożyska)   

…   
 
ZAŁĄCZNIK NR 3a - WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
… 
1.1. Klatka – Dla samochodów z okresu 1.01.1931 - 31.12.1961 obowiązują wymogi „Roll 
Over Protection Structure (ROPS) - patrz art. 1.1.2.a zał. VI do zał. K. Dla samochodów 
homologowanych i niehomologowanych samochodów z okresu 1962 – 1990 klatka musi 
być zgodna z zał. V i VI do zał. K lub aktualnym zał. J. Dla samochodów kategorii PZM 5 
wymagana jest klatka zgodna z aktualnym zał. J. Za zgodą Delegata Technicznego 
dopuszczalna jest klatka zgodna z załącznikiem J obowiązującym w dacie homologacji.  
… 
1.4.3.1. Samochody od okresu H2, samochody klasyfikowane w kategorii PZM 5 oraz 
samochody doładowane i samochody z napędem na cztery koła muszą być wyposażone w 
system gaśniczy zgodny z art. 253.7.2. zał. J jak również muszą być wyposażone w 
gaśnicę ręczną zgodną z art. 253-7.3. Dysze systemu gaśniczego muszą być trwale 
zamocowane,  zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego numeru „Ex” systemu 
gaśniczego, tak aby nie było możliwości ich przestawienia lub przekręcenia. 
… 
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ZAŁĄCZNIK 4  - ROZMIESZCZENIE REKLAMY OBOWIĄZKOWEJ I DODATKOWEJ  
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… 
ZAŁĄCZNIK 4a  OKLEJENIE PRZEDNIEJ SZYBY 
 

 
… 
ZAŁĄCZNIK 7 – KLASYFIKACJA SAMOCHODÓW POLSKICH I ICH PROTOTYPÓW 
… 
1.2.1. Samochody Polski Fiat 125p w wersji „Monte Carlo” (z silnikiem 1.6) uznaje się za 
homologowane przez PZM wg wymogów zał. J z roku 1974 dla Grupy 2. Podstawą jest 
udokumentowany historycznie start modelem 1.6 Monte Carlo w 1974 roku załóg A. 
Jaroszewicz / I. Jaroszewicz, M. Stawowiak /J. Czyżyk, K. Komornicki / J. Różański, J. 
Bachtin / M. Kujawińska oraz R. Mucha / J. Żyszkowski w grupie 2 w 12 Rajdzie 
Polskiego Fiata, 24 Rajdzie Wisły, 34 Rajdzie Polski, 7 Rajdzie Kormoran. Za wykładnik 
homologacji uznaje się homologację nr 5142 5557  dla grupy A z modyfikacjami 
dozwolonymi przez zał. J z roku 1974 dla grupy 2. Samochód ten będzie klasyfikowany w 
HRSMP w Kategorii FIA 2 (klasa C2). 
… 
 
ZAŁĄCZNIK NR 8 – PRZEJAZDY SPECJALNE 
… 
1.2.1. Przejazdy bez pomiaru czasu: dla samochodów kategorii: 
… 
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