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Regulamin Zawodów.

S l. Zawody i organizator

1.t. xv Rajd Dolnośląski ma charakter otwartych zawodów dla samo-

chodów grupy II z I i IY z lII.
XV Rajd Dolnośląs]ri jesrt' II Elirninacją Rajdowych Sarnochodowych
Mistrzostw Polski.

1.2. organizatorem XV Rajdu Dolnośląsl*iego jest Automobilklub Dolno-
śląski wraz z Dglegaturami w Jelerliej Górze, Kłodzku, Wałbrzychu
i Legnicy - na zlecenie Polslriego Związkll Motorowego'

1.3. Rajd odbędzie się w dniach 14_16 'maja br. Bazą Rajdu jest Auto-
mobilklub Dolnośląski we Wrocławiu ul' Swierczewskiego 95 telef'
345-4t.

t.4' xv Rajd Dolrnośląslri organizowany jest na podstawie Międzynaro-
doweglo Kodeksu Sportorvego FIA, I{odeksu Sportowego Folskiego
Związku Motor.owego (AcN)' oraz niniejszego Regulaminu Szczegó-
łowego.

$ 2. Włailze Rajłlu

2.1. Jury (Zespó'ł' Komisarzy Sportowych)

Przewodniczący , inż. Władysław Errgel
Członek Zespołu mgr. Władysław Rud'nicki
Członek Zespołu (Komandor) - inż. Bronisław orliński

2.2. Kierownictwo Zawodów:

Komand,or
Wicekomando.r
Kierownik Sekretariatu
Kierownik FinansowY
Kier. Komisji Tecn-niczne j

Kier. Pa'rku Maszyn

inż' Br.onisław orliński
kol' Ryszard Mączka
kol. Jerzy Za}rrśka
kol. Teresa Wielgosz
inż. Lesław Przew'irski
kol. Edward Dr,agan

Kier. Bezpieczeństw,a Trasy mgr. ppłk. Kazimierz Szczerbowski
Kier. I(omisji obliczeń inż. Kazimierz Rydel '

Lekarz Zawo,dów prof' dr. Kazimierz Nowosad
Kier. Prób Sportowych inż. Adam Pepłowski



s 3. Program Zawotlów

A. Rajd składa się z:

3.1' Ba,danie t'echniczne sarnochodów rajdowych przed startem i po

wodach (Bt)

3,2. Jazda długo'dy'stansowa o długości ok. 1026 krn. (So)

3.3. 12 odcinków specjalnych o łącznej długo,ści ok. 146 km (os) tj.

os 1 - Z\oty Stolr - Lądek Zdrój - 16 km.
- os 2 .- Lasówka przez Zie|eniec d'o drogi Duszniki_Kudołpa

' 14km
os 3 - Kudołw,a- Radków - 18 km.
os 4 - Wolibórz - Jodłownik- 13 km.
os 5 _ RościszÓw - Walin _ 9 km.
os 6 - Wł,odowice _'Świerki - B km.
os ? - Przełęcz l(owarsi]<a _ Jarkowicę - B km.
os B - Świerki _ Włodowice- 8 km.
os 9 _ Walim - R',ościszów - 9 km.
os 10 - Jodłownik - Wolibórz - 13 km.
os 11 - Duszniki_Kudowa na Ziele'niec_Lasówka _ 15 km.

, os 12 _ LądeĘ zdrój - Złoty Stok - 16 km.

3.4. 2 próby Mybkości górskiej o łączrre'j długŃci ok. 10 km (se) tj.
sc 1 - Kudowa _ Karłów _ 7 km.
Sg 2 - Piectrowice - Michalowice - 3 km.

).5. Prób.a zwrotno,ści (Sz) i

B. Szczególowy program godzinowy.

Sob,ota - 8.V.71 r.

Wtorek - 11.V"71 r.

Piątek - 14. V. 71 r.

godz. 10.00-14.00

godz. 10,00-14.00

godz. 13.00-16.30 '

Zamknięcie listy zgło,szeń - I termin.

Zamknięcie listy zgło,szeń _ II termin.

Załatwianie formalrlośoi 'w biurze rajdu Wro-
cław _ ul. Świerrczewskiego 95,

Matrowanie numerów startowych w parkingu
Nr 2 przy ul' Świerczewskiego,
Badanie techniczne samochodów i wjazd do
parrkingu zamkniętego przy dworcu głównym
PKP, we niżej podanego harmonograrnu:



godz. od 13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

Nr. Nr. start. ord 1 do 10

,, ,od 11 do 20

,, od 21 do 30

,, od 31 do 40

,, od 41 do 50

,, od 51 do 60

', po\Myżej 60
godz. 16.30
godz. 17.30

9od2.21.00

Sobota 15 maja 71 r.

godz. 12.20

go'dz. L2.30

god,z. L2.30

Niedziela 16 maja ?1 r.

godz. 11.00

godz. 11.30
godz. 13.00

odpr'awa zawo,dników w l,okalu Auto'm.o'bilklubu,
Wyjazd zbiorowy z parku przez miasto na pl.
Kościuszki i cmentarz Żołnierzy Radzieckich -złożenie kwiatów ń powrót do parku'
Start 1-go zawodnika do jazdy długo,dystansLo-
wej z parku.

Przyjazd 1-go zawodnika na metę we Wrocła_
wiu pl. Wolności.
Po,czątek próby zwr'otności ,,Sz'' na pl. Wolności
i powrót do parku zamkniętego. (Na przejazd
z ptóby do parku wyzr\acza się 15 minut).
Bądanie techniczne po rajdzie' przed wjazdem
d'o parku.
Wieczór wolny.

Prowizoryezne ogłoszenie wyników w lokalu
Automobilklubu we Wnocławiu.
Zamknięcie przyjrnowania ev/ent. protes]tów.
oficj'atrne ogłoszenie wy,ników, rozdanie nagród
i za]<ończenie raj'du w gmachu Dyrekcji PKP
ul. Joanitów 13'



$ 4. Trasa xv Rajatu Dolnośląskiego

L. p,
Punkto-

wana
próba

Mieiscowość
Lokalizacia

oo,".,. łu'|,9ń-.1*- .'"an ffi u*.si
ka "i-" * min. zaw.

21.00

21.53

u.v.77
1 Start

PKP 1

PKC 1

wrocław
Rościsławice
ŻmiąrÓd

0

33
29 62

4

5

6

PKP 2

PKP 3

PI<C 2

Milicz
syców
Bierutów 23 2t

30

48
25

Kamieniec ząbko-
wicki

100PI'C 3
265100 0.47 15.V.'/1

Os1
start
Os1
meta
PKC 4

złoty stok

Lądek zdlój

Lasówka 328

11 Os2
start
Os2
meta
PKC 5

12

13

t4

Lasówka na zielen.
X droga Kudowa-
Duszniki
Kudowa zdrój

t4
2l

sgriOs
3 start

15 sg t meta Karłów
16 os 3 meta Radków
77 os 4 start wolibórz
18 os 4 meta Jodłownik
19 P}ac 6 Rościszów

Kudowa ziCr.' 0

7

1l
20

13

15 3.09

-ro ...-.....' -....... -.....'- --os s start Ros"is"ow- - 
- u

27 Os 5 meta walim I

22 os 6 stalt włodowice 16

23 Os 6 meta Swierki I
24 PKP 4

25 PKC 7

Mieroszów 27

Miszkowice
na Kam. Górę

PKC 8 GIyfów 579

2T PKP 5

28 SG 2 start
29 sg 2 meta
30 PKP 6

3t PKC 9

Leśna
Piechowice
Michałowice
Bierutowice
Przełęcz Kow.
x na Jarkow.

T2

42

24

67616 7.03

Os 7 start

Os 7 meta
PKP ?
PKC 10

Przełęcz na drodze
do Jark.
Jarkowice
Mieroszów
Swierki

34

35

0

I
29

27 64 8,02

6



r
I

I
I

36

39

40 788

0

8

16

I
15

0

14

37

44

45

46

os B start Swierki
os 8 meta włodowice
Os 9 start Walim
os 9 meta Rościszów
PKC 11 Jodłownik 45 8.47

41

42

43

Os 10 start
Os 10 meta
PKC 12

Jodłownik 0

wolibórz 13

x Duszniki-
Kudowa na Ziel. 32 42 9.29

Os 11 'start
Os 11 meta
PKC 13

Droga na ZieI.
Lasówka
Lądek zdr. 88451 44 10.13

941

0

16

4l

47

48

49

98948

2?

2l

os 12 start Lądek zdr.
os 12 meta złoty stok
PKc 14 Dzierżoniów

50 PKP 8

51 PKC 15

sobótka
Autostrada k.
Kostomłoty 41 11.43

PKC 16 Autostrada k.
wIocławia 1017 l9 t2.o2

wrocław _
pl. wolności 1026 18 L2.20

S 5, Pojazdy dopuszczone do Rajdu.

Do udziału w XV Rajdzie Dolnośląskim dopuszczone będą sarnochody
I+II i III+IV grupy wyproduko,wane po dnLiu 31.XII. 1965 r. homolog,o-
VJ-ane przed 30. Iv 1971 r. i odpo'rł'iadająoe przepisom załącznika. ,,J'' Mię-
zdynarodowego Kodeksu Sportowego w układzie podziału na klasy wg
pojem.ności skok'olwej silniką ustalonym na I EI'R.S.M, Polski w 19?1 r_

I(Lasa 1 do 600 crrls
Klasa 2 'do .850 cms
Kl,asa 3 do 1150 oms
Klasa 4 do 1300 cma
Klasa 5 dLo 1600 cm3 **
Klasa 6 porrad 1600 cm3

z zastosowaniem współczynników wyrównawczych ,,R'' przy próbach
szybkościowych o dłtrgości ponad 1.000 m.
XV Rajd Dol'nośląski jest II Eliminacją Rajdowych S,amochodow1'ch
Mist'rzstwo Pol'ski.
atgaru'zatntzy zastrzegają sobie prawo łącz,eria w/w klas w przypadku'
gdy w danej klasie stawi się na punkcie startow}nm mniej rriż 3 (trzy)
samo'chody,



Na rnocY eC:

zezwala 'zerl

podwozia na

dachach ony

na
5.1. hód biorący udzi'ał w Rajdzie, musi być wyposaźony

apteczkę, gaśnicę, kaski ochronne' pasy bezpieczeń-

stwa dla caŁej za\ogi, oraz osłony tylnych kół'

Organizato,r zezwala na kompletne

koła zapasowe, nleogrrani specjalnych

urządzen służących do p ch wpływu

na właściwości trakcyjne ietlnych na

lprzodzie sarnochodu musi być parzysta (zgodnie z Polskim Kodek-

sem Drogowym) i zgodna zkatt'ą ho'mologacyjną'

s 6. Zgłoszenia i ich forma.

Do udziału w Rajdzie dopuszczeni będą zawodnicy krajowi, posiadający

licencj I wzgl. I Samochodzie muszą znaj-

dować y, którzy są do prowadzenia s'amo-

chodu ia rajdu, w'odnik z pilotem' Samo-

chody zgłoszone do rajdu' muszą posiadać dokumenty upo'ważniające

dop i
6.1. Nr 1) musi być przesłane

do dnia 11.v.21 r. do o,rganizatora ($ ,.i ,tllr.- 
Il-gim ter'rninie do

obowiązujeczyt.elneiszczegółowewypełnienieformularzawszyst-
stkich pozycji, pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia'

6.2. Zg\oszerie musi być podpisane przez 'obydwu zgłoszonych zawod-

ników, oraz E) ub rnacierzysty'

6.3. Zawodn cy i są przesłać wraz ze zgło'szeniem

po dwie fońo X6 cm z podaniem na odrvrocie

iska.
6.4' sńę zmiany w zgłoszeniu samocho'du pod warunkiem

grupy i klasy, jak również dopuszcza się zmianę dru_

giego zawo,dnika, które t'o zmiany rnogą być dokonane najpóźniej

do dnia 11.V.71 r.
6.5. Do konkur'encji zespołowej dopuszczone będą zespoły: KIubowe

złożone z 3 do 4 załog, podstawą obliczeń są wyniki 3 najlepszych

załóg' KaŻdy Klub może zE\osić dołł'olną ilość załóg'

6



6.6. ZgŁoszerlia zespołów przyjrnowane będą przez organzatora w I_
-szym terminie do dnia 8.V.71 r. i w 2_gim terminie do dnia
I4.V.7I r. przed badaniem technicznym.

6.7. W dniu 11.v.71 r. o'rganizator wyśle zawiadorrrienia o przyjęciu
zgłoszenia, z podaniem wylosołvanego numeru stał'to,wego. Ilość
zełoszen,ogranicza się do 60 załóg.

6.8. W przypadku, gdy zg\oszomy sam'ochód zostałby uszkodzony przed
odbi'orem technicznym I4.v'7I r. organizator zezwoli na zastąpienie
go innym samochodem tej sarnej marki, tego samego typu, tej
samej po'jernności i tej 'samej grupy 

- o ile zmiana ta zostanie
pisemnie zg\oszona d'o biura rajdu p.zed badaniem tech,nicznym.

6.9. Zgodnie z S 74 Międzynaro'dowego Kodeksu Sportowego, organiza-
iot zasttzega sobie prawo do odmówienia przyjęci,a zgłoszenia bez
podawania przyczyny odmowy.

6.10 Zawodnicy obo,wiązani są na żądanie przedstawić odpis karty ho-
m'ol'ogacyjnej swego samochodu.

6.11 Zawodnicy obowiązani są złożyć na karcie zgłoszenia d,o rajdu
deklarację' odnośnie grupy samochodu, potwierdzoną przez Klu-
bową Komi'sję Sportową. Zgloszenie bez podania grupy nie będzie
przyjęte'
Zawodnicy podający niezgodnie z rzeczywistością dane dotyczące
grupy samochodu, podlegają dyskwalifikacj,i, wg o,d.powied'nich
przepisów regulamiu dyscyplinarnego sportu samochorlowego.

S 7. wpisowe

Wpisowe za zgłoszenie I załogt
wynosi w l-ym terminie 4O0.- zł.

w II-i,m terminie 600.-,,
Wpisowe za zg\oszenie zespołu
wynosi w l-ym terminie 500.- zł_

w II-im terminie 600.- ,,

Wpisowe za zg\oszenie załóg i zespołów należy wpłacać na konto
Autolrnobilklubu Dolnośląskiego we Wrocławiu NBP V OM Wrocław
Nr 1649-9-7618.
Dowód wpłaty na7eży dołączyć d'o zgłoszenia - bez dowodu wpłaty
zgłoszenie nie będzie przyjęŁe.
W razie nie prayjęcia zgłolszenia, wpisowe zclstanie zwrócone w ca-
łości.
W przypadku rezygnacji za\o1i z udziału w rajdzie, zgłoszonej napiśmie lub telefoniczrrie do dlrria 11.V.71 r. organizator zwróci
opłatę wpisolwego w całości, przy rezygnacji zgłoszenia p,o tym
terminie wpisowe nie będzie zwrócone.

7.5.

7I

72

74



7.6. Za\ogi zgłoszone i przyjęte o rzymują plakietki XV Rajdu Dolno-

śląskiego.
7.7. Organizator zapewnia noclegi we Wrocławiu w zasadzie tylko na

1 do'bę tj. z t5 na 16 maja br. tym zawodnikom, którzy prześlą

zamówieniedoorgarrizatorawterminiewraz'zezgŁoszeriem.Na
inne dni tj. 13 i 14 maja br. organizator posiada nieznaczną ilość

miejsc hotelowych' Miejsca te będą przydzielone w kołejnośoi wpły-

wu zgołszeń. W zamówieniu należy podać ilość osób, ilość dni

i daty, olraz nazwiska osób reflektujących na hotel'

$ 8. obowiązki zawodników w czasie trwania zawodów'

B.1. Przez podpi,sanie zgłoszenia do rajdu, załogi zobowiązują się do

całkowitego podporządkowania się prz'episom niniejszego regula-

minu,instrukcjom,d.odatkowymzarządzeniom,orazzobowiązują
się nie d,ochodzić swoich ewenft. pretensji w stosunku do organi-

zaiota.
B.2. Zawodnicy powi'nni sto'sować się ściśle do obowiązujących przepi_

sów nd drogach publioznych i o'dpowiadają osobiście za ich prze-

kroczenia.
B.3. Z'ałogi obowiązane są wy_konać wszystkie próby sportowe, oprócz

jazdy długodystansowej (So) w kaskach ochronnych'
8.4. Zało,gi obowiązane są pod rygorem wykluczenia z rajdu, do prze-

jechania oałej trasy z pobranierm wiz wszystkich PKC i PKP
w po,danej przez organizat'ora kolejności i kierunku, oraz obowią-

zani są do kolejnego odbycia wszystkich prób przewidzianych le-
gulaminem.
Trasa rajdu nie będzie wskazywana.
Miarodajny jest kitro'metraż podany w karcie drogowej'
Zmylenie lub zjechanie z trasy z iakichkolwiek przyczyn i wyni-

kająoe z tego konsekwencje, nie rnogą być przedmiotem składania
pr'otestu wzEL. 7'rnian zapisów czasu.
Przed oddaniem sarnochodu do parku lzamkniętego na mecie, za-

wod,nicy są oibowiązani wypełrlić i podpisać deklarację' czy mieli

wypadek na trasie doVczący osób trzecich _ którą o'ddaje się

kier'ownikowi parku z kartą dr"ogową i l<ańami os'
Do poruszania się samochodu na trasie, służyć może wyłącznie

siła napędowa samocho'dtr lub siła mięśni załogi'
B.?. Zakazuje się kategorrycznie 1ru_stępować n elojallnie w stosunku do

innychzawodnikó-wbiorący,chudziałwzawodach.Wszczególności
niedopuszczalnejestprzeszkadzenielubutrudnianiewyprzedzania

10

8.5

8.6



własnego pojazdu przez pojazd innego zawo'dnika. Każdy stwier-
dzony fakt tego typu przekr.oczen'ia, może spowodować ukaranie
zało,gi wg S 24.

S 9. Ubezpieczenie.

łVszyscy zaw,od,nicy obowiązani są ubezpieczyć się od odpowiedzialności
cywitrnej. obo,wiązkowe ubezpieczenie zawodników 'krajowych od NW
i oC obejmuje również ryzyko rajdowe. Zaleca się ubezpieczenie Auto-
-Cas.oo.

s 10. otlpowiedzialność organizatora.

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szko'dy i stra-
ty tak w stosunku do załóg, ich sprzętu jdk i za spowodowanie ptzez
nich pośrednie lub bezpośrednie szkody i straty w stosunku do osób

trzecich. i ich mienia.

S 11. Paliwo.

Do napędu samochodów dopuszczonych do rajdu, może slużyć jedynie
pal.iwo sprzedawane ,przez s'tacje benzynowe CPN o liczbie o,ktanowej
78, 94. Stosowanie jakichkolwiek domieszek lub rnieszanek służących do
podniesienia liczby oktanowej paliwa - 

jest wzbronione pod rygorern
wykluczenia z rajdu. Miejsce i czas tanko'w,ania na stacjach benzyno-
wych na trasie rajdu, podane będą w osobnym komunikacie i opisie
trasy.

S 12. Tablice i numery startowe.

a) organizator dosńarczy przed cdbiorem technicznym tabl,ice o wy-
miarach 44X19 cm z napisem Rajd Dolrrośląski i numerem stai'to-
wym. TabLice muszą być umiesz,czone trwale z przodu i z tyłu sa-
mocho'du przez cały czas trwania rajdu. Brak tablicy spowoduje za-
Iiczenie 10 sekund karnych zakażdą tablicę.

b) Na samochordzie musi być wymalowany numer startowy po obu
stnonach (rnożIiwie na 'przednich drzwiach) otaz na masce kolorem
kontrastującym z barwą ,nadwozia. (Wymiary cyfr: wysokość 35 cm'
szerlokość 7 crn). organizato'r udo'stępni szablon i farbę, Iub wyma-
luje uczestnikom numery o których mowa -_ przed badainiem tech-
nloznym.

c) Zawodnicy, którzy ukończą rajd, muszą zdjąć numery startowe oraz
tabLice prezd opuszczeniem parku (meta rajdu). Zawodnicy rezygnu-
jący z dalszego udział,u w rajdzie, lub z niego wykluczeni, obowią-
zani są natychmiast zdjąć ,numery startowe i tablice umieszczone

11



na samochodŻie, Oraz oddać na PKC lub PKP kartę ĆIr,ogową wraz
z kartrkami Os pod rygorem zastosowania sankcji przez ich Klub
macierzysty.

S 13. Park samochodowy.

W czasie trwania rajdu, obowiązuje zasada parków zamkniętych, gdzie
samochody zostają pod opieką organ zatora. Samochody o,debrane przez
Komisję Techniczną - muszą pozostawać w parku zamkniętym. wstęp
do niego dozwol'ony jest cżonkom Jdry, Kienownictwu Rajdu oraz
funkcjonaniuszom parku. zał)oga ma prawo wstępu do parku dla pobra-
nia swego samochodu na 30 minut przed wyznaczonym czasem wy-
jazdu.
I3.7. Za\oei obowiązane są do oddania samochodu w dniu 15.V.71 r. do

panku zamkniętego do 15 minut o,d czasu wykonania próby Sz'
13.2. opóźnienie terminów p,odanych w punkcie 13.1. spowoduje Za1i_

czenie punktów ka,rnych w il,ości 60 'za każd,ą minu ę opóźnienia.

S 14. Batlanie techniczne (Bt) i itlentyfikacja samochodu.

14.1. Samochody zgłoszone do rajdu muszą być przedstawione do ba-.
d,a,nia techrlicznego, które przep owadzi Komisja Techniczna w dniu
l4.v'7l r. od godz. 13-ej do 16.30 wg. kolejności numerów starto-
wyeh. Załoga samochodu o,bowiązana jest asystować ptzy czyn-
no,ściach kontrolnych. K'omisja Techrliczna zbada zgodność nurne-
rów podwozia i silnika w sarnochodzie i w karcie dr'ogowej, oraz
zidentyfikuje członków za\ogi zgodnie ze zgłoszeniem, sprawdzi
ń'ch licencje i ewent. ich karty ho'mologacyjne' Karby drogowe zo-
staną wręczone zawodnikom w sekretariaqie Rajdu w 30 minut p'o

zakońezeriu pracy Kornis j i Techniczne j.

14'2' Kienownictwo rajdu moŻe zarząĆIzić ,oględŻiny techniczne samo-
chodu biorącego udział w rajdzie, olaz przeprowadńć identyfikację
załóg także w czasie trwania zawodów. Stwierdzenie jakichkol-
wiek zmian, mających wpływ na dopuszczenie samocho'du do raj-
du, Iub za\iczenie go do danej klasy lub grupy w stosunku do
stanu stwierdzonego w cza'sie badania przez Komisję Techniczną
przed rajdem - spowoduje wykluczenie załogi z rajdl.

14.3. I(omisja Te,chniczna może oznakować pośzczególne elementy samo-
chodu przed startem' a następnie sprawdzić je na mecie rajdu.
Brak oznakowania jest równoznaczny z wymianą danego elementu
ń spowoduje wykluczenie zatrogl z rajdu.

14'4. Samo'chody zos'taną po,ddane ponow'nemu badan'iu technicznemu po
zakoń'czen,iu rajdu i plo zako,ń'czeniu próby Sz (przy wjeŹdzie do
parku). Nie zgło,szen e s,amochodu do badania po r-ajdzie, p,ociągnie
za sobą wykluczenie z rajdu.
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I4.5. Za powsuałe w czasie rajdu uszkodzenia' załoga otrzymuje nastę-
pujące punkty karne:

I4.5.|. Za brak tłumika lub ,uszkodzenie powodujące jego wyraźne, nie-
sprawne dzial,anie

14.5.2. Za brak trusterka wstecznego
14'5.3' Za brak Świateł, za każdy pu'nkt

świateł sttop

20 pkt.
20 pkt.

oświetleniowy również dla
10 plct.
15 plśt.

50 Prkt.
po 50 pkt

wykluczenie
z rajdu

20 pkt.
po 50 pkt.

L4.5.4. Za brak działającego sygnału dźwiękowego
74.5.5. Za nie działający 'rozruszn'ik elektr.
74.5.6. Za brak tabliry rajdowej
74.5.7. Za brak oznai<owanego elementu sa,mochodu

1'4.5.8. Za nie działające wycieraczki
L4.5.9. Za brak osłony za kołem tylnym (za każde koła)

s 15. Jazda długodystansowa.

Start do jazdy długodystansowej rozpoczyna się we Wrocławiu w'dniLt
I4.v.7I r. Dokładne czasy sta,r-tów załóg zosŁalnĄ podane w kartach dro-
gowych.
Trasa rajdu o długości 1026 krn. pnowadzi drogarni Dolnego Śląska _
nie jest wskazywana, a rniarodajny jest wyłącznie kilo,rne'traż podany
zalogom w kartach drogowych. Na po'szczególnych odcinkach jazdy dłu-
godystansowej'obowiązywać będą czasy'odpowiadające przeciętnym
szyb,kościom w granicach 65-90 km/godz.
Przeciętna szybi<ość jazdy dług'odystansowej wyno'sić będzie około
67 kmlgodz.
Zadaniem załogi jest przejechanie ptzez wszystl<ie PKC i PKP w poda-
nej ptzez )or1anizalora kolejności i kieru,nku, w czasach podanych
r,'ui karcie drogowej.
Zawodnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ogra-
niczenia szybkości w miejsco\Mościach zabudowanych (s 23) W przy-
padku, gdyby trasa w jakimś punkcie okazała się nie ptzejeżdżalna,
zawodnicy obowiązani są wrócić na dalszy ciąg trasy najkrótszą drogą.
Czas wyznaczony na przejechanie tego etapu (między dworna kolej-
nymi PKC) nie będz'ie zmieniony'

S 16. Karta Drogowa.

W Karcie dr'ogowej podana jest l,okalizacja poszczególnych punktów
ko4trolnych, jak również czas \ł' rninutach od PKC do PKC, w których
przł.jazd załogi powinien być stwierdzony' Na każdym punkcie kon-
t.olnym karta dr,ogowa musi być wizowana i ostemplo'w.ana pieczątką
punktu, którego zadaniem jest przeprowadzenie kontr'oli. Zapisy czasu
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w karcie drogowej nie mogą posiadać żadnych dopisków, a sprostowanija

będą uznane tylko wtedy, gdy będą formalnie p'otwierdzone w proto-

kóIe ptzez kom'isarzy spoftowych. Żaden protest dotyczący czasu startu

lub przejazdu zarr'otowany w karoie drogowej nie będzie lzr'any'
Zaloga jest odpowiedzialna za przedstaw'ien'ie karty drogowej na

wszystki'ch punktach kontrolnych. Wszystkie osoby wchodzące w slrład

załogi samochodu, muszą być wyrnienione w karcie drogołvej' gdzie

będą umieszczone również ich aktualne fotografie o wym 4X6 cm. orraz

podpisy. Rezygnacja jednego z cz\onków za\ogi z dalszego udziału

w rajdzie' pociągnie za sobą wykluczenie załogi'
Zgubieniekartydrogowej'lubkartodcinkówspecjalnych,powoduje
wykluczenie załogi z rajdu.
K,arty drogowe należy zlllrócić ptzy wieździe do parku'

S 17. Punkty kontroli czasu (PKC), start i meta'

Na trasie rajdu będą znajdować się punkty kontroli czasu (PKC) ozna-

czone po obu stronach dno'gi cho,rągiewkami: białymi - wodległości

200 m przed PKC żółtymi - w odległości 20 m przed PKC'
Punkty kontroli czas';^ oznaczone będą tabtricami PKC Nr ""'"""
obowiązujący cz\als radiowy podawany będzie na odpowiedniclr tabli-

cach, oznaczających bieżącą godzinę i za!<onczoną pełną minutę. Załoga

obo,wiązana jest zgłosić się na PKC wraz z samochodem i podać kartę

drogową w regulaminowym czasie. Do karty drogowej wpisywana bę-

dzie godzina ,i pełne u]<ończone minuty. Moment wręczenia kart5' dro-
gowejnaPKCjestmomentemprzybycianapunktkontroliczasu
i czas ten zostaje wpisany do karty drogowej zaŁołj" Czas ten jest rów-

nocześnie czasem startu do następnego odcinka jazdy dlugodystansowej.
Wpisane do karty drogowej czasy na poszczególnych PKC - nie po'd-

legają protestom.
W razie wcześniejszego przybycia na PKC, załoga winna o,czeklrvać na

swój regu).amin'oiw-y czas ptzybycia - przed żołŁyrni chorrągiewkami.

Za\ogaobowiązanajestdooptrszczeniaKPCwrazzsamochodemnie
później' niż w ciągu 30 sekund po zal<oitczeniu czynności, związanych

z wpisaniem czasu do karty drogowej, pod rygorem kar wym'
qr g 24.

Zezwa\a się na wcześniejszy przyjazd na metę'

17.1. Punktacia.

Za \<ażdą minutę wcześniejszego lub późniejszego pł:zybycia na PKC
w stosunku do czasu przejazdu odc;inka podanego w karcie drogowej,

zahoga otrzymuje 20 punktów karnych. Dopuszczalne maksymalne spóź'

nienie na PKC wYnosri 30 minut.
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Suma spóźnień w stosunku do czasu wynikającego z karty drogoTvej

na wszystkich PKc, nie może ptze\<roczyć 60 minut. Przekroezenie któ-
rego'kolwiek z tych czasów spowoduje wykiuczenie załog'i z rajd'u"

Załoga spóźniająca się na start ponad 30 minut poza czas startu wy-
znaczony w karcie drogowej - zostaje wykluczona z rajdu.
Załoga spóźniająca śę jak wyżej - w granicach do 30 minut, wystar-
tuje po zgłoszeniu się na start z zaliczeniem czasu startu wg. karty
drogowej.
W rajdzie dbowiąztrje oficjalny czas Polskiego Radia'

S 18. Punkty Kontroli Przeiaztlu (PKP)

W oelu ko,ntroli przejazdu trasy we właśolwym kierunku i właściwymi
drogami' załoga orbowiązana jest pobrać wizy kontroli przejazdu ko1ejno

na wszystkich PKP oznacz'cnych na karoie drogowej. Czas przejazdu
przez PKP nie będzie wpisany. Brak wizy przejazdowej PKP w karcie
drogowej - powoduje wykluczenie załogi z rajdu.
PKP oznacz.oine będzie niebieskimi chorągiewkami, ustawionymi po obu

strorrrach w odległości 200 m. Przed PKP. Punkty kontrolń przejazdu

będą oznaczone tablicami PKP Nr ..''..'...

s 19. ołtcinki specjalne (os)

Na trasie zawodów umieszczone będą tzw. ,'odcinki specjalne'' w ilości
12 o łącznej długości 146 km. Kitrornetraż wszystkich odcinków specjal_
nych jest wliczony w etapy jazdy długodystansowej pomiędzy odpo-
wiednimi PKC. Trasy odcinków specjalnych będą w zasadzie zamknięte
dla normalnego ruohu po,jazdów' Początek i koniec każdego os ozna-
czony będzie tablicą z napisem ,,os Nr .'..'... Startj' i ,,os Nr ........ Meta'''
Jeżeli start na os nie będzie usytuowany bezpośrednio na PKC, wtedy
na około 100 m. przed startem do niego (przed tabiicą ,,os Nr ........

start") umieszczo\a będzie tablica z napisem ,,Os Start - 100 m'''
W odległości około 100 m. przed metą os (przed tablicą ,,Os Nr .....'"

Meta'') będzie na poibo,czu drogi tablica z napisem ,,os Meta - 100 m."
Czasy ptzejazdu o,dcinków specjalnych mierzone będą z dokładnością
do jednej Sekundy, ptzyrządami po,miarowyrni (sto'perami).

Zał'ogi otrzymują na starcie karty kontroli czasu przejazdu odcinków
specjalnych (kar.ty os), które zwracają na rnecie rajdu.

19.1. opis próby.

Zaloga z1łasza się na start do próby, odbiera kartę os z wpisanym cza-
sem startu i od'jeżdża w kierunku mety odcinka specjalnego. Na mecie
z^a\oea zattzymuje samo,chód przy stoliku urnieszczonym po prawej stro-
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nie dnogi. Jeden z Członkóu' załogi cbowiązany jest rł-ręczye kartę os
obsłudze, ewent' nie wysiadając z samochodu - 

jeżeli samochód zo-
stał zatrzyrnany przy st'oliku - celem odbicia czasu przejazdu i natych-
miast odjech'ać z mety Os conajmniej poza bialą chorągiewkę, umiesz-
czoną w odległości ok' 100 m. za metą Os.
Zwtaca się uwagę zawodnikom, że stemplowanie kart kontr,oli prze-
jazdu os dokonuje obsługa punktu w kolejności przybycia załóg na start
i metę os.
W razie wypadku lub defektu na trasie próby os, naleŻy bezwzględnie
usunąć samochód jak najdalej na pobocze drogi. Dotyczy to rownież
przestrzeni pomiędzy stolikiem a białą chorągiaewką za metą Os.
W czasie w/w prób, zawodnicy w żadnym wypadku nie mogą jechać
w kier.unku przeciwnym do kierunku jazdy na trasie- pod rygorem
wykluczenia. Za czas przejazdu os przyjęta będzie róŻnica zapisów
czasu uwidocznio,nych w karcie Os tj. czasami startu i mety.
Zgubienie karty Os powoduje wykluczenie za!.ogi z rajd,u.
Jeżeli oczekiwanie na start do próby (np. z powodu zatarasowania trasy
lub innej siły wyższej) będzie dłuŻsze niż trzy minuty, o'rganizator na
starcie danej próby wpisze zawodnikowi do karty dr'ogowej, QL-az

w karcie kontroJ:nej danej próby czas przybyeia i czas startu. Różnica
czasu tzw. neutral,izacja czasu będzie dodana zawodnikowi w całości do
czasu przejazdu odcinka między PKC.

19.2. Punktacja.

Czas przejazdu odoinka specjalnego os będzie mieruony z dokładnością
do pełnej sekundy' Za kaŻdą pełną i ukończoną sekundę trwania prze-
jazdu odcinka specjalnego, zawod,nik otlrzymuje 1 pkt. pomnoŻony przez
współczynnik wył:ównawczy ,,R'', ustalony przez G.K'S.S. dla poszcze-
gólnych marek samochodów' Maksymalna ilość punkiów wynosi 1250/o

najlepszego zawodnika w klasie, ob],iczo'ne z dokładnością do 0'01 pkt.'
która również zaLiczona będzie w przypadku nie ukończe,nia próby'

s 20. Próba szybkości sórskiej (Ss)
Na trasie rajdu przeprorwadzone zostaną dwie próby szybkości górskiej'
Trasy tych prób będą w zasadzie zamknięte d1a normalnego ruchu po-
jazdów. Czas wyllonywania będzie mierzony ptzy pomocy stoperów
z do'kładnością do 0,1 sekundy.
Czas mierzony jest od chwili przejazdu samochodu przez linię pomia-
rową sta,rt do przejazdu samochodu przez li'nię pomiarową mety. Stań
do prób Sg następł.rje na znak startera. Mety trotne.

Ze względu na bezpieczeńslwa załóg, po minięoiu mety lotnej, samo-
chód może zatrzyrnać sńę dop,iero 200 m. za metą. Wyniki prób szybkości
górskiej nie będą wpisywane do karty drogowej' Na trasach prób
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szybkości górskiej obowiązują zawodnikórv przepisy bezpieczeństwa tak,
jak na próbach odcinków specjal'nych.
Start d'o próby Sg 1 Kudowa - 

jest równoznaczny ze s,tartem do os'

20.1. Punktacja.

Czas wykonywania próby Sg mLierzony hędzie z dokładnością do 0,1 s,e-
kundy. Każda 0,1 sekundy czasu trwania próby Sg równa się 0,1 se-
kundy karnej, pomnożony przez współczynnik, anatrogicznie jak punkta-
cja za Os - maksimum 1250/o pkt. w klasie.

$ 21. Próba zwrotności (Sz)

Rysunek próby zwrotności dołączony jest clo regularninu' Zawodnik
obowiązany jest do przejechania trasy próby w jak najkrótszym czasie.
Start z trinii startu z silnikiem urucho'rni'onym, meta z zatrzymaniem sa-
mochodu na linii mety tak, aby Iinia mety znajdowała się między osia-
mi samochodu. Niewłaściwe zatrzymanie samochodu, zawodnik popra-
wia kosztem czasu.

Punktacja.

Za każde 0,2 sekundy czasu trwania próby, za7icza się 0,1 pkt. za ptze-
wrócenie każdego słupka czy chorągiewski ograniczającej trasę, za-
wodnik otrzymuje po 1 pkt. Razem nie więcej niż L500lo uzyskanych
przez naj7epszego zawodlnika w danej klasie. Za nieukończenie próby,
,lub błędne jej wykonanie - zawodnik otrzymuje 1500io uzyskanych
przez najlepszego zawodnika w danej klasie.
tI w a g a : Wykonanie próby jest obowiązkowe. Wynik próby będzie
uwzględniany tylko w przypradku równości punktów przy ustaleniu
miejsca w klasie.

s 22. Pojazdy obserwatorów

Pojazdy obserwatorów, kier'owników ekip' prasy' radia i obsiugi muszą
posiadać o'dpowiednie tablice,,dostarczone przez organizatora' który wy-
da je za opłatą w wysokości 200 z!. płatne przy o'dbiorze tablic, ale
tJ.Iko w przypad,ku, gdy zostaną one zamówione do dnia 11.V.?1 r' Do
tych tablic obowiązuje również przepis usunięcia ich w chwili przy-
bycia na metę rajdu.
Tab],i'ce te nie upoważniają do wjazdu na trasy prób os, Sg.
Miejsce parkowań tych pojazdów będzie wskazane przez organizatota.
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S 23, Przepisy drogowe.

23.L. Załogi uczestni:czące w rajdzie obo,wiązane są do ścisłego przestrze-
gania obowiązujących w PRL przepisów ruchu drogowego,
a w szczeeólności do ograniczenia szybkości w miejscach zabudo-
wanych (50 km/godz.)

23.2. Za stwierdzenie przektoczenia szybkości w miejscach zabudowa-
nych prze organy MO wzgl. organizatora, na karcie dr"ogowej za-
łoga zostanLie ukarana - za pierwszy r.az - 20 pkt., za nrastępne
przeknoczenie wykluczenie z zawo,dów.

S 24. Dyscyplina sportowa.

Zespół Komisarzy Sportowych może ukarać zawodnika za brak dyscypli-
ny sportowej.
24.l. za spóźnienie się na start do próby sportowej do 50 pkt. karnych.
24.2. za niesportowe zachowarrie się lub nie stosowanie się do uwag

i zaleceń Zespołu Komisarzy lub l(ierownictwa zawodów - do
50 pkt. karnych, a w przypadkach szczególnie drastycznych - wyklu-

czenie z rajd,u.
24.3. Za nie s awienie się na start do próby _ wykluczenie z rajdu'

S 25. Klasyfikacja.

25.1. Klasyfikacja zawodników zostanie przeprowadzona po zakończe-
niu zawodów.

25.2. Klasyfikacją zostaną objęci zaw,odnicy, którzy uzyskają punktację
za wszystkie próby. Najmniejsza sluma punktów karnych decyduje
o zwycięstwie. W razie równości punktów, decyduje wynik próby
Sz, a następnie sumaryczny wynik prób os. W razie dalszej rów-
ności, decyd,uje wynik próby Sg.

25.3. Klasyfikacją zespołołVą zostaną objęte te zespoły, których conaj-
mniej 3 za'łogi zoslaly sklasyf'ikowane w rajdzie. o zajętym miej-
scu'przez zespół decyduje większa itrość punktów uzyskanych przez
załogi d'o Mi,strzostw Polski w klasach. W razie równej ilości punk-
tów do M'P. decyduje mniejsza iLość punktów karnych.

25'4. w przypadku zgłoszenia się do rajdu conajmniej 3-ch załóg kobie-
cych, zostanie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja indywi-
dualna Pań w konkurencji o ,,Puchar Pań''.

Poza klasyfikacją w klasach, zostanie nieoficja1nie ustalona klasyfi-
kacja generalna (bez punktacji).
25.5. Zgadnie z Regulaminem Rajdowym Mi,strzostw P'olski na 1971 r.

za zajęte miejsce w klasie, zawodnikom przydzielone zostaną
punkty wg. poniższej tabeli:
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za Im. wklasie 8pkt.
,, IIm. ,, 6

,, III m. ,, 4 ,,

,, IVm. ,, 3 ,,

,, Vm. , 2

,, VIm. ,, L

25.6. Punkty do Mistrzostw Polski w ilości wynikającej z zajętego
rniejsca zostaną zaliczone:
a) w przypadku załogi składającej się z dwóch zawo,dników po-' siadających licencję ktrasy I lub II, każdemu z zawo'dników,
b) w przypadku załogi składającej się z 1 zawodnika i pilota, tyl-

ko zawodnikowi.

$ 26. Protesty, zażalenia i wyjaśnienia.

26.1. Protesty i zażalenia mogą być składane przez zawodników lub ich
pełnomocnikó'w na i7iśmie, na ręoe komandora rajdu lub wice-
komandora - najpóźniej w ciągu 60 minut od czasu przyjazdu na
metę rajdu,

26'2. Do protestów winna być dołączona kaucja w wysokości 50o ź'
zwrotna w przypadku uznania protestu. Gdy dla nozpatrzenia pro_
testu niezbędna jest nozbiórka silnika, kaucja wynosi 1.500 zł.

26.3. Po ogłoszeniu wyników ptowizorycznych, protesty mogą dotyczyć
wyłącznie ewent. omyłek rachunkowych, stwierdzonych na arku_
szu zbl'or ezym wyników'

26.4. Reklamacje zbiorrowe nie będą przyjrnowane'
26.5. Reklamacje dotyczące ostatecznej klasyfikacji _ mogą być skła-

dane do Głównej Komisji sportowo-Samochod'owej Z. Gl. PŻM:ot.

S 27. Nasrody.

Ustanawia się następująoe nagrody:
Zes1rołowe:
Nag,roda za I rniejsce w konkurencji zespołów klubowych.
Nagroda zespołowa będzie przyznana' o ile będą się o nią ubiegać przy-
najrnniej 3 zespoły,
Indywidualne:
Puchar Pań dla najlepszej załogi kobiecej.
1.500 zł' za zajęcie I miejsca w klasie,
I.000 zł'. za zajęcl,e II miejsca w klasie,

500 zl. za zajęcie III miejsca w klasie
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W klasie zostaną prŻyznane 3 nagrody xrrzy starlcie 5 i więcej załóg,
dwie nagnody przy starcie 4 załóg,1 nagroda przy starcie 3 zalóg'
Niezależnie od powyższych nagród, organizator rnożre ptzyznać dalsze
nagnody h'onorowe i tzrcz'owe, indywidualne i zespołowe.
Wykaz dodatkowych nagród będzie ogłoszony w Biurz,e rajdu przed
startem.

$ 28. Przepisy końcowe.

Organizator zastrz'ega sobie prawo do właściwej interpretacji zmian
i łrzupełnień niniejszego negutrarnianu, wyd'ania instrukcji dodatkowych
i uzupełniających, jak nó'wnież całkowitego odwołania zaw,odów. Wszel-
kie ewent. zmiany dotyczące wykonawstwa poszczególnych prób sporto-
wych lub odgi'nków jazdy długodystansowej itp. a nie dotyczące zrniany
istoty regulaminur, podawane będą do wiadomości przed rozpoczęciem
rajd,u lub w poszczególnych przypadkach przed startem do danej pró-
by _ drogą ogłovenia na miejscu startu.

Wr,ocław, kwi'ecień 1971 r'

Sekretarz Rajdu

(Jerzy Załuska)

Zatwierdzono pr?Ez Glówną Komisję
Warszawa dnia 22 kwietnia 1971 r.

Komandor Rajdu

(inż. Bronisław orliński)

Sportowo-Samocho.dową PzM,
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