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Zespół Sędziów Sportowych otrzymał od delegata ds. technicznych raport BK1. Po przeanalizowaniu 

sprawy Zespół Sędziów Sportowych ustalił, co następuje: 

Fakt: Uczestnik nr 132 nie spełnia wymogów technicznych, aby mógł zostać dopuszczony do udziału 

w PS Lurka Maków Podhalański, wyraża jednak chęć korekty uchybienia, która jest możliwa. Uczestnik 

mógłby wystartować w Valvoline Rajd Małopolski (PKC-0). Delegat ds. technicznych zgłosił wniosek, 

aby dopuścić taką możliwość.  

Decyzja: Zezwala się na start uczestnika nr 132 w zawodach Valvoline Rajd Małopolski (III runda 

Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska) w dniu 23.07.2022 r. pod warunkiem uzyskania 

pozytywnego wyniku dodatkowego badania kontrolnego przed startem.  

Uzasadnienie:  Zgodnie z p. 13.3 regulaminu uzupełniającego Valvoline Rajdu Małopolski, w dniu 22 

lipca 2022 r. (piątek) organizator przeprowadzi dla wszystkich załóg Próbę Sportową zorganizowaną 

w Makowie Podhalańskim. Udział w tej próbie jest obowiązkowy dla wszystkich załóg startujących 

w imprezie. Czasy uzyskane na tym odcinku nie będą liczyły się w klasyfikacji Super KJS.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez delegata ds. technicznych, uczestnik nr 132 ma możliwość 

korekty uchybienia technicznego, jednak z uwagi na czas potrzebny do jej wykonania, nie będzie mógł 

wziąć udziału w PS Lurka Maków Podhalański. Próba ta nie jest liczona do klasyfikacji Valvoline Rajdu 

Małopolski, zatem podjęta decyzja nie zaburza rywalizacji sportowej.  

Sędziowie techniczni wykonają przed startem uczestnika nr 132 dodatkowe badanie kontrolne, 

którego wynik pozytywny dopuści go do udziału w Valvoline Rajd Małopolski (SKJS).    

 

Prawo do odwołania się od tej decyzji jest określone w FIA Międzynarodowym Kodeksie Sportowym 

2022 oraz FIA Regulaminie Dyscyplinarnym i Sądowniczym 2020.  
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