
 

 
 

Regulamin ramowy Virtual Hill Climb Cup 2019 

1. Właścicielem i promotorem zawodów Virtual Hill Climb Cup 2019 zwanych w skrócie VHCC 2019 

jest Automobilklub Małopolski Krosno z siedzibą na ul. T. Kościuszki 49, 38-400 Krosno. 

2. Partnerem VHCC jest Firma MAXIM Tomasz Mordarski z siedzibą 38-542 Rzepedz , oś B 24/9. 

3. VHCC to cykl zawodów rozgrywanych na symulatorze podczas wybranych rund Górskich 

Samochodowych Mistrzostw Polski, zwanych w skrócie GSMP. 

4.Uczestnikiem cyklu może być osoba, która wykupi licencje, dokona zgłoszenia i opłaty wpisowego 

do zawodów. Licencje będą wydawane uczestnikom na dany rok wraz z pierwszym zgłoszeniem do 

zawodów i obowiązywać będą przez cały sezon. 

5. Zawody będą się odbywać na symulatorze dostarczonym przez partnera, który będzie ustawiony w 

okolicy startu zawodów GSMP. 

6. Każde z zawodów VHCC będą nosić nazwę taką jak runda GSMP. 

7. Treningi na symulatorze uczestnicy mogą wykonywać po uzgodnieniu z partnerem cyklu. 

8.W ramach opłaty wpisowego uczestnikowi przysługują dwa przejazdy wyścigowe. 

9. Do klasyfikacji w konkretnych zawodach będzie brana pod uwagę suma czasów dwóch przejazdów 

wirtualnej trasy wyścigu, zgłoszonych przez uczestnika i podpisanych na protokole przed startem jako 

przejazdy wyścigowe. 

10. Nad prawidłowością rozgrywek będzie czuwała dwuosobowa komisja, która po wykonaniu 

przejazdu wyścigowego, w obecności uczestnika wprowadzi czas  do protokołu zawodów. 

11. Po weryfikacji czasów komisja ustali kolejność zajętych miejsc i zgodnie z punktacją wprowadzi je 

do tabeli cyklu rozgrywek prowadzonej na stronie www.automalop.pl, oraz zamieści na Fan Page 

Automobilklubu Małopolskiego Krosno. 

12. Punktacja podczas zawodów jest następująca: 

   Miejsce: 

      1     -     12 pkt 



 

      2      -     10 pkt 

      3      -       9 pkt 

      4      -        8 pkt 

      5      -        7 pkt 

      6     -         6 pkt 

      7     -         5 pkt 

      8    -          4 pkt 

      9    -          3 pkt 

     10  -           2 pkt 

 Każde następne miejsce – 1 pkt 

13.  Podczas każdych zawodów będą przyznawane nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc. 

14.  Do klasyfikacji rocznej będą sumowane punkty z wszystkich przeprowadzonych zawodów  

z pominięciem jednych ( z najgorszym wynikiem, lub tych, w których nie brało się udziału). 

15.  Na koniec sezonu podczas GALI AUTOMOBILKUBU MAŁOPOLSKIEGO zostaną przeprowadzone 

dodatkowe zawody na wirtualnej trasie BIESZCZADZKIEGO WYŚCIGU GÓRSKIEGO dla pierwszej trójki 

zawodników klasyfikowanych w sezonie 2019 i po ich zsumowaniu przyznane będą  puchary i szarfy 

mistrzowskie za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

16. Koszt zgłoszenia do pierwszych zawodów i wydania licencji wynosi 60 zł. 

17. Zgłoszenia do pierwszych zawodów VHCC 2019 i po licencję należy przesyłać na adres 

biuro@automalop.pl z dopiskiem VHCC, Imię i Nazwisko, nazwa miejscowości, nazwa wyścigu wraz z 

potwierdzeniem wpłaty na konto Automobilklubu nr  20 8642 1083 2002 8306 7826 0001 

18. Koszt zgłoszenia do kolejnych zawodów to 50 zł. 

19. Zgłoszenia do kolejnych zawodów należy przesyłać na adres biuro@automalop.pl z dopiskiem 

VHCC, nr licencji, nazwa zawodów i potwierdzenie wpłaty na konto j/w. 
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20. Zgłoszenie do zawodów i wpłata wpisowego musi nastąpić minimum na 2 dni przed datą 

zawodów. 

21.  Przejazdy można odbyć w jednym z dwóch dni zawodów zaliczanych do GSMP w godz. 9.00- 

15.00. 

22. Kalendarz zawodów:  

 - 45 Bieszczadzki Wyścig Górski  10-12.05.2019  

  - Wyścig Górski Magura Małastowska 21-23.06.2019 

 - 11. Wyścig Górski Limanowa Przełęcz pod Ostrą 26-28.07.2019 

 - Wyścig Górski Czarna Góra 14-15.09.2019 

  - 16. Wyścig Górski Prządki 27-29.09.2019 

23. W przypadku równej ilości punktów na koniec sezonu o kolejności decydować będzie większa 

ilość zwycięstw lub większa ilość wyższych miejsc. 

24. Promotor cyklu VHCC zastrzega sobie prawo odwołania zawodów bez podania przyczyn. 

25. Klasyfikacja roczna cyklu i rozdanie nagród odbędzie się bez względu na ilość rozegranych 

zawodów. 

26. Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr. tel. 13 43 217 29 oraz 602 760 880 lub mailowo: 

biuro@automalop.pl 

 

ZATWIERDZONO 

Krosno, 17.04.2019 

 


