
“To the attention of the Polish drivers! 

 

In addition to counting for your national championship, 

the Limanowa event is also registered for the FIA 

European Hill Climb Championship (EHC). 

 

For Polish drivers, the Organizing ASN’s National License 

has the same value as an International Licence for the 

Competition counting towards the FIA Championship 

only. 

 

In addition to the Entry Fee required by the Organiser, 

you only need to submit a specific entry form via 

https://registrations.fia.com/ehc  

 

Category 1 FIA for "closed" cars is very inclusive thanks 

to the Pf and the declaration of the car in the Pf is free. 

The form is filled in via www.fiaperformancefactor.com  

The wide majority of touring and GT cars (even those 

without homologation, with expired homologation or 

modified from their homologation), can qualify for the 

FIA Pf, providing they have safety equipment and an up-

to-date FT3 tank. 

 

Category 2 is open to E2-SS (single-seaters) and E2-SC / 

CN. It can accommodate most cars up to 3000cc active 

in Poland (although restricted in the case of turbo 

engines). 

 

The Polish entry in the European Championship offers 

you extra visibility, a direct confrontation with foreign 

drivers and a chance to win the finishing bonuses 

granted in each of the FIA Groups (35 cash prizes can be 

granted!)   

 

Special regulations and finishing bonuses are available  

at 

https://chronomoto.hu/fiahillclimb/ehc2022/onb/inde

x.php?event=ehc_2022_01  

Registration deadline and Pf: Wednesday 20 July 

(midnight) 

 

Yours sincerely 

 
 Mr Bogdan Pałka  

The Clerk of the Course 

Drodzy Zawodnicy Górskich Samochodowych Mistrzostw 

Polski! 

 

Oprócz Zawodów GSMP (Górskie Samochodowe 

Mistrzostwa Polski), W Limanowej rozgrywane są zawody: 

Mistrzostwa Europy w Wyścigach Górskich (EHC) FIA. 

 

Dla polskich kierowców GSMP Krajowa Licencja 

Organizującego ASN ma taką samą wartość jak 

Międzynarodowa Licencja na zawody wliczane tylko do 

Mistrzostw FIA. 

 

Oprócz opłaty rejestracyjnej (wpisowe) wymaganej przez 

Organizatora wystarczy przesłać specjalny formularz 

zgłoszeniowy na stronie https://registrations.fia.com/ehc  

 

Kategoria 1 FIA dla samochodów „zamkniętych” jest 

bardzo prestiżowa dzięki Pf,  

a zgłoszenie samochodu w Pf jest bezpłatne. Formularz jest 

wypełniany przez www.fiaperformancefactor.com  

Zdecydowana większość samochodów turystycznych i GT 

(nawet tych bez homologacji,  

z homologacją wygasłą lub zmodyfikowanych w stosunku 

do homologacji) może kwalifikować się do FIA Pf, pod 

warunkiem, że posiada wyposażenie bezpieczeństwa i 

aktualny zbiornik paliwa FT3. 

 

Kategoria 2 jest otwarta dla E2-SS (jednomiejscowych) i E2-

SC/CN. Może pomieścić większość samochodów o 

pojemności do 3000 cm3 startujących we Polsce  

(choć ograniczone w przypadku silników 

turbodoładowanych). 

 

Udział Polski w Mistrzostwach Europy FIA to dodatkowa 

okazja do zaprezentowania się, okazja do bezpośredniej 

konfrontacji z zagranicznymi kierowcami i szansa na 

zdobycie nagród przyznawanych w każdej z grup FIA (do 

rozdania 35 nagród pieniężnych!) 

 

Specjalne przepisy i regulacje dot. nagród są dostępne na: 

https://chronomoto.hu/fiahillclimb/ehc2022/onb/index.p

hp?event=ehc_2022_01  

Termin rejestracji do zawodów EHC FIA i Pf: środa 20 lipca 

2022 r. (24:00) 

 

Z poważaniem 

 
Bogdan Pałka  

Dyrektor Zawodów 


