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W. Ostoja-Zag rski
W. Ostoja-Zag rski
T. Hey,ne
T. Heyne
J. Regulski
J. Regulski )

J. Regulski
J. Regulski
J. Regulski
J. Regulski
J. Regulski
J. Regulski
W. Zeydowski
W. Zeydowski
W. Kossowski
Z. Maślankiewicz
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J. Czopek
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J. Sożytlski
M. Kamierlski
K. Czekaj
M. Kamie ,ski
M. Kamieiiski
M. Kamieriski



1. FaIl T. - Knauklis A.
2. Makine,il T. - Easter P.
3. Zasada S. - Zasada E.
4. Clark R. - Melia B.
5. Culcheth B. - Seyr T.
6. Krleina V. - Stehlik K.
7. Nytko A. - Wojczaczek J.
B. Jaromin K. - Zemła J.
9. Kec Z. - Peer V.

10. Kare1 J. - Weiner A.

Anglia Morris C.
Finlandia Morris C.
Polska SteylPuch
Anglia Ford Cortina L.
Ang1ia Morris C.
CSRS Skoda 1000 MB
Polska Fiat 1300
Polska Skoda 1000 MB
C'SRS Skoda 1000 MB
Polska Volvo 122

sKRÓcoNA TABELA wYNIKow ,,RAJDÓW PoLsKI''
MIĘDZYNARODoWYCH RAJDow SAMoCHoDowYCH

ODBYTYCH W LATACH 1966-67-68

1. XXVI MRS - Krak w 3. VI[.-6. VIil.1966

A. I{lasYf ikacja generalna:

B. Klasyf ikac ja w klasach

'G,rupa I, klasa II do 1600 cms

1. Zasada S. - Zasada E. Polska Porsche 912
2. ,Kołn,ornicki K. - Wachowski M. Polska BMw 1600

Grupa I. klasa III do 2500 cmg

1. Nasenius L. - Wigren M. Szwecja Opel Rekord

3. XXVUI MRS - Krakt w 31. VII.4. VIn.1968

A. Klasyf ikacja generalna:
1. ,I(omornicki K. _ Wiśni'owski z. Pol'ska Renau1t R B

2. Kec Z. - Ktirna M. CS,RS Renault R B

3. Horsak O. - Motal J. CISRS Skoda 1100
4. Nielsen J. - Henriksen H. Dania Volvo 142
5. Ruutel H. - Holm G. ZSRR Moskwicz 412
6. Andreen E. - Singurin'di E. ZSRR Moskwicz 412
'l. Żid M. _ Cech J. CSRS Skoda 1100
B. Lowrey M. - Watson A. Angiia Ford Escord
9. Brichac M. - Bil B. CSRS Skoda 1100

10. Zyszkowski R. - K,urmanowicz T. Polska Fiat 850

B. Kiasyf ikac ja w klasach
Klasa do 850 crn3 grupa I i II

I. Zyszkowski R. - Kurmanowicz T. Polska Fiat 850

,Klasa do 1150 ęmr grupa I i II
r. Horsak O. - Motal J. CSRS Skoda 1100
2. Żid M. _ Cech J. cSRs Skoda 1100
3. Brichac M. - Bil B. C'SRS Skoda 1100

Klasa do 1300 cms grupa I i II
Kom'ornicki K. - Wiśniowski Z. Pol'ska Renault
Kec Z. - Klima M. CSRS Renault

B. KIasyf ikac ja w klasach
Grupa I, klasa do 1000 cm3

1. Jaromin K. - Zernła J.

Grupa I,
i. Nytko A. - Wojczaczek

PoIska Skoda 1000 MB

Grupa I, klasa III ponad 1600 cmR

1. Karel J. - Weiner A. Polska VoLvo 122
2. Madrrewic U. - Borisow D. ZSRR Wołga

Grupa II, kLasa I do 1000 cma

Fait A. - Krauklis A. Anglia Morris C.
Zasada S. - Zasada E. Po1ska Steyr Puch
Gulcheth B. - Seyr T. Anglia Morris C.

Grupa II, klasa II i III p,o,nad 1000 cm3

1. Makinen T. - Easter P. Anglia Morris C.
2. Clark R. - Melia B. Finlandia Ford Cortina L.

2. )(XVil MRS - I(rakow 2-5. VnI.1967

A. Klasyf ikacja generalna:
1. Zasada S. - Zasada E. Polska Por,sche 912
2. Nasenius L. - Wigre,n M. Szwecja Opel Rekord
3. Komornicki K. - Wachowski M. Polska BMW 1600

6

Klasa do 1600 cms grupa I i II
Ruutel H. - Holm G. ZSRR Moskwicz 412
Andreen E. - Singurindi E. ZSRR Moskwicz 412
Lowrey M. - Watson A. Anglia Fond Es,cord

klasa I do 1600 crn3

J. Pol,ska Fiat 1300

1.
2.
3

RB
R8

1.
2.

1.
2.
3.

Klasa do 2000 cma grupa I i II
1. Nielsen J. - Henrik'sen H. Dania Volvo 142



$ 3. PROGRAM ZAWODOW

16. VII. środa godz. 14.00-19'00 ' Badanie techniczne
i Pank zarnknięty *
Krak w

16. VII. środa godz. 21.00

1.

1.

REGULAMIN zAwoDÓw

ZAWODY I ORGANIZATOR

1. xxlx Rajd Połski ma charakter otwartych zawod w,
jest zaliczony do Rajdowych Sarnochodowych Mistrzostw
Europy dla ,samo,chod w gru,py II z I i grupy III.

xxIX Rajd Po]'ski je'st E1iiminacją Pu'char,ową Kraj w
Eu'ropy Wschodniej ,oraz Elimilnacją Rajdowych Sał_no_
chodowych Milst'rzos'tw Polski - wg waruntk w okrerślo-
nych ,w załącznlka,ch nr 4 i 5.

2. Organizatoreł'n xxIX Rajdu Pol'ski jest na zlecenie Pol_
skie'go Związku Motorowego Automobilklub Krakowski.

3. Rajd odbędzie się w dniach 16. vII.-20. VII. 1969 r.
Bazą Rajdu jest Krak w.

Biuro Rajdu znajduje się w Krakowie, ul. Solskiego 33

telefon 2+1-14 i 2,6t6-44.

1. 4. xxIX Rajd Pol,ski organizowany jest na podstawie Mię_
dzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA, Kodeksu Spor-
towego Pol'sikiego Związ,ku Motorowego (ACN) oraz ni-
'niejszego ReguLaminu Szczeg łowego.

1. 5. tPrzy organizacji XXIX Rajdu Polski wraz z Ko'mitetern
or'ganizacyjnym wsp łpracuje AutomobilkluŁr Krakowski,
Zarządy okręgu PZMot:. w l{rakowie, o'polu, Automobil-
kluby: Śląski, Dolnośląski, i Automotoklub Nowy Sącz.

(Dokładną lokalizację poda organizator w osobnym ko,muni-
kacie). 

:
3' 1. xxIX Rajd Polski składa się z:
3. 1. 1. Bt - badania technicznego samochod w rajdowych

przed startem i p,e zawoda,ch,
3' 1.2. So - 

jazdy długodystansowej o długości ok.2210 km,
3. 1.3. os - 16 odcink w specjalnych o długości łącznej ok.

170 km,
3. 1.4'. Sp-1, Sp-z - pr ib szybkości płaskiej w obwodzie zarri:

kniętym Krak w_Lotlnisko 6,8 k'm' '

3. 1. 5. Sp-3 -_ lpr rby szybko'Ści w obwodzie zamkniętym drog
62 kim,

3. 1' 6. Sg - 3 pr b szybkoŚci g rskiej o łącznej długoŚci
18,5 krn.

Czas wy,kon}Walnia wszyrstkich p,r 'b mierzony będzie aparaturą
po,miarową fir,my Longilnes.

17. VII. czwarterk godz. 15.00

17. VII. czwartek godz. 16.00

17. VII. czwartek godz. 18.01

18. VII. piątek godz' 7.45

- Powitanie zawodni-
k W ptzez gospoda-
rza Miasta Krakowa

- Defilada (przejazd na
Lotnisko)

- Wyścig płaski
pr ba Sp-1

- start d6 jazdy okręż-
nej I Etapu 1So)

- Meta l-go Etapu
Krak w

- parik zamknięty

- wyjazd zbiorowy na
Lotnisko

- Wyścig płaski
pr ba Sp-Z (Lotnisko)

- Start do jazdy okręż-
nej II-go Etapu (So)

, Krak w
- Meta II-go Etapu -Krak w
_ Park za,mknięty

- ogłoszenie wynikow

- Rozdanie nagr d

1B. VII. piątek
1B. vII. piątek

1B. VII. piątek

godz. 8.45
gobz. 15.00

godz. 16.00

1. 18. vII. piątek godz. 18.01

19. VII. sobota godz. 12.30

19. VII. sobota go'dz. 72.55

20. VII. rniedziela godz. 15.00

20. VII. niedziela godz. 18.00

$ 2. WŁADZE RAJDU

2. 1. Ju'ry:
Przewodniczący:-
Sekretarz:
Członeik-'Koman,dor:

Henryk F,rąckowiak
Julian Zabokrzecki
Mieczysław Kamieriski

2. 2.,Kierownictwo Kornitetu Or'ganizacyjrnego:
Komandor: Mieczysław Karnie ski
V-ce Kornandor Sportowy: Jan Czopek
V-ce Koimandor Orgainizacyj,ny: I{azttnietz Czekaj
Kierownik Finansowy: Romuald Zdeb



tro s 4. TRASA XI(D( RAJDU POLSKI
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Data Godz.
Miejscowości
Lokalizacja

- PrÓbaLD.̂ punkt

1. B't-l
2.

3. Sp-l

4. PKC-1

5. FKC-z
6. KPC-3
7. PKC-4
B. OS-1
L PKC-s
10. PIK,C-'6
11. OS-2

L2. PKC-?
13. iPKC-B
14. os-3
1i5. OS-4
1,6. PI(C-g
7'.1. PKC-10

Krak w - deptak
I{,rak w - deptak - Lotnisko
Defitrada
I(rak w - I-rotnisko
(10 okrąże )
Ifuak w - Lo'tnisko
Start
ojc nv - wylęgarnia pstrąg w
Orlkusrz X na Chrzan w
Wad'owi,ce - Rynek
Złwoja - Ztlbrzy,ca Do1na
Ja'błonka X na Czatny Dunajec
Zakorpane - Rondo
Jasz'czu'r wka - Wierch Poro-
niec
Nowy Targ X na Kr,ościenko
Kamienica X na Lirnanową
Zbludza - Li,manowa
Młynne - Żegocina
Dziekanowi'ce szczyt (PKS)
KrakÓw _ deptak

34

0
24
Ż5
5B

(10 km)
73
43

(13 ł<,m)
40
5,4

(14 krn)
(7 [śm)

It)

27

0
24 24
40 Ż5

107 55

180 70
n3 40

16.7. 14.00-19.00

17.7. 15.00

,, 1'6.00

,, 18.01
,, 18'25
,, 18.25
,, 19.45

,, 20.56
,, 2'1'35

,, 22.13
,, 23.00

18. 7.
,,

2'6,3 38
317 47

390 65
4L7 25

0.05
0.30

18. os-5
19. PKP-1
20. PKC-1l
27. 0,5-6
22. PKC-12
23. PKC-13
24. PKC-14
25. PKC-I5
2t6. PKP-Z
27. PKC-16
28. FKC-17
29. Sg'1
30. O'S-7
31. P,KC-18
32. P,KC-19
33. PKC-20
34. PKC-2'1

35.
36.
37.
38.

39. Sp-z

40. KPC-22

4t. PKC-23

42. PKC-24
43. FKC-25
44. ,PKC-26
45. PKC-27

Las Wolski - Bielany
Cło X ,na Niopołomice
Wojnicz X
Gr dek n/Dunajce[n _ Dąbrowa
Nowy Sągz (Ry'nek)
Gryb w - Ryinek
I(rynica - CPN
Stary Sącz - Rynek
Gołkowice, most na Dunajcu
ŁoIsosina Dolna X
Limanowa - Rynek
Limanowa
Limanowa - Zbludza
Nowy Targ .- Ry,nek
Sucha X na Wadowice
Sułkowice X
Krak w - deptak
Meta l-go Etapu
Krak w - przedpark (serwis)
Krakw - de'p'tak Parking
Krak w - przerwa
Krak w deptak - Lotnisko -wyjazd zbionowy
Krak w - Lotnisko
(10 okrążerl)
Krak w - Lotnisko
Start II Etap
Olkusz X na Zawiercie -Klucze
Jan w
Częstocho\Ma (Ari. NMP)
Opole CPN (u1. Oleska 47)
Paczk w CtrN

(5 krn)

93
(11km)

50
2L
26
55

39
25

(6 km)
(14 km)

7B
51
24

31

80

45
łB
22
45

35
Ż2

70
45
23

30
60

0
375

510

5'60
581
607
662

701
726

804
8,5'5

879

910

" 1.50

,, 2'35
18. 7. 2.53

,, 3'15
,, 4'00

,, 4'35
,, 4'57

,, 15'00

,, 16'00

,, 18.0i1

,, 18'35
,, 19.30
,, 19'55
,, 27'L5
,, 22.20

6.07
6.52
7.15

7.45
8.45
8.45

34
b5
2,5

BO
65

34

0

4I
60
25
92
79

951
101[
1036
1 128
12.07
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Data

Lokalizac ja
Miejscowości

- PrÓba
l-D.' punkt

46. PKP-3
+7. P[(C-28
48. OS-B

49. PIśC_29
50. Se-2
51. OS-9
52. PKC-30
53. OS-10
54. P[<P-4
55. OS-11
56. PKC-31
57. PKC-32
58. Sp-3

59. PKC-33
60. PK,P-s
61. PKC-34
6Ż. .PKP_6
63. PKC-35
84. PKC-36
65. OS-12
66. OS-13

Kłodzko X na Bystrzy'cę
Bystnzyca Kłodzka X na S'palone
Zielerniec (szkoła) X przed Le-
włinem
K,u,dowa Zdr i CPN
Kudowa Z,dr j - Karł w
'K,trdowa Zdt j _ RadkÓw
Radk w _ szl<oła
Włodkowicee - Świerki
Pieszy,ce, ul. Kogrernilka
Rościsz w _ Wa,lim
Ju,gowice X (Hotel Relax)
Ka'mienna G ra, ul. Kanłowicza
I(owary szczyt - I{arnienna G -
ra - Miszkowice - Jankowice
Kowary szczyt
Karpacz - Biały Je,leri .
Michałowice 'szczyt
Szklarska Poręba CPIrT
Srvierad w Zdr j CPN
Świdni,ca (plac Grunwaldzki) I27
Jugowice (Hotel Relax) 18
Wa1irm - Rościsz w (8,5 'krn)
J'odłownik - Wolib rz (B.5 krn)

45

(8,5 km)
44

(7 krn)
(18 km)

23
(8,7 k'm)

(8,5 [<m)
69
35

(62 km)
702

35

t252

1296

1319

1388
1423

1 525

,1560

1681
1 699

40 ,, 23.00

,, 23'35

18.7. 23.55

19.7. 0.50
,, r,20

,, 3.1'5

,, 4.55
,, 5.10

55
30

2.5090

25

100
15

67. OS-14
68. OS-15
69. PKC-37
70. PK'C-38
71. PKC-39
72. PKC-40
73. PKC-41
74. Sg-3
75. OS-16
76. PKC-42
77. P,KC-43
78. PKC-44

(8,7 krn)
(18 km)

103 1802
70 LB72
86 19'58
61 2019
61 2080

(5,5 krn)
(e km)

40 272,0
39 2159

,, 6.35
,, 7.35
,, 8.45
,, 9.35
,, 10.30

79.7 . 11 .05
,, 11'40

,, 12.30
,, 12.40
,, 72.55

51
0
0

79.
80.

Świerki - Włodkowice
Radk w - Kudowa Zdr j
Ku,dowa Zdr j CPN
Paczk w CPN
Głulbczyce (p1. 1 Maja)
Wodzisław Śląski 1 (PIKS)'W;isła CrPN
Salrnopol
Sal,rnopol - Szc,zyrk
Żywiec, ul. Zamkowa 12
Zernb,rzyce - most na S'kawie
Krak w - deptak
Meta
Krak w - detptak
Krak w deptak

2210

B5
60
70
50
55

35
35

50
10
15

Bt-2



$5. POJAZDY DOPUSZCZONE DO RAJDU

Do udział.' w *xrX Rajdzie Polski dopuszczone będą samo-
cho'dy wypro'dukowane po dniu 31. 12. 19 4 r. homologo;wane
przed 30. 6. 1969 r. i odpowiadające przepisom załączni'ka ,,J"
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego' pr]zy czyrn:.

grupa I,I (z gru,pą I) - samochody ,turystyczne, seryjne
(mirn. 1000 egzemplarzy),

grupa III - sa,mochordy ,,wielkiej turystyki"
('m'in. 500 egzemplarzy).

a) w gru,pie II (z grupą I) samochody 'podzielone będą na
6 klas, wg pojemności skokowej siinilka:

klasal -850cm3klasa 2 851-1150 cm3
klas'a 3 1151-1300 cmB
klasa 4 1301-1600 c'm3
klasa 5 16,01-2000 cmg
klasa 6 ponad 2000 cm3

b) w grupie III:
klasa 7 do 1600 cm3
klas,a B ponad 1600 cm3

xxlx Rajd Polski jest Elirninacją Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Europy w grupie II (z grupą I) i w gru-
Pie III.
organizator'zy zastrzegają sobie rpr'awo łączenia w/w klas
w przypadku, gdy w danej klasie stawi się na punkcie star-
towym mniej niż 5 (pięć) samochod w.
Na mocy przepisu art. 6 $ 1 Międzyna'ro,dowego Kodeksu
Sportowego zezwala się na stosowanie osłon karter w'otaz
innych zabezpieczeri podwozia.
Za,brania Się użytkowania refIe,ktor w zamontowanych na
dachach samochod w. Obowiązkowo samochody muszą po-
si'a,dać osłony na tylnych kołach.

5. 1. Każdy sarnoch d,biorący udział w rajidzie musi być wy-
posa:żony w podręczną apteczkę, gaśnicę, kaski ochronne
i pasy bezpieczeristwa dla całej załogi.
Organizator zezwala na zaorpatrzenie samochodu w 2 kom-
,pletne koła za,pasowe, nieograniczoną ilość dętek, na uzycie
specjalnych urządzerl służących do pomiaru czasu itp. nie
mających wpływu na właściwości trakcyjne samochodu'
ilość punkt w świetlnych na przodzie samochodu musi być
parzysta (zgodnie z Polskim Ko'deksem Drogowyrn) i zgodna
z ka ą homologacyjną.

$ 6. zGŁoszENIA I IcH FoRMA

Do udziału w Raj,dzie będą dopuslzczeni zawo,dnicy posiada_
jący międzynarodową licencję sportową samochodową waiżną
n'a rolk 1'969.
W każdy'm samochodzie muszą znajdować się 2-aj za'wodnicy,
kt rzy upoważnieni są do prowadzenia samochodu w czasie
trwania Raj'du.
ZgŁoszenia zawodnik w mus]zą być pottwier,dzone ptzez AcN.
Sarnochody zgłoszone do Rajrflu muszą posiadać dokumenty
tłpowazniające do rporuszania się na drogach putblicznych.

6. 7. Zgłoszenie na forrnularzu (załąc,znilk Nr 1) musi być prze_
słane w l-szym te'rrninie do dni,a 15. vI. lub w Il_gim ter-
łninie do dnia 25. VI. 1969 r. do organizatora! (s 1.2 i 1.3)
obowiązuje czyteIne i szcz.^'E łowe wy-
pełnienie f orrnularza wSzystkich pozycji
pod rygorem nieptzyjęcia zgŁoszenia.

6. 2. Zgłoszenie musi być podpisane ptzez obyrdwu zgłoszonych
zawordnik w oraz potwiendzone przez klub macierzysty
Ii ACIN.

6. 3. Zulłodnicy zobowiązani są przesłać wraz ze zgłoszeniem
po dwie fotografie o wyłmiarze 4X6 crrr z podaniem na
odwrocie swego nazwiska.

6. 4' 'Dopuszcza się zmiany w zgłos]zeniu samochodu pod wa_
rrunkiem zachowania grtłpy i klrasy, jak r wnieź dopuszcza
się zm,ianę dr'ugieigo zawodnika, ,kt re to zmiany mogą byĆ
dokonane najp źniej do dnia 10. VII. 1969 r.

6. 5. Do konkurencji zespołowej do,pus'zczone będą następujące
zespoły:
Narodowe - w konkurencji międzynarodowej złoŻone
z 3-ch 'do 5 zał e; łpod:stawą obliczeri są wyniki 3 n,ajlep-
szych. Każda federacja naro,dowa może zgłolsić tylko 1

zesp ł.
KI,ubowe - zł.ażone z 3 do 4 zał g; podstawą obliczeri
są wyni'ki 3 najlepszych zał g. Każdy klub za pośrednic_
twem swej federacji n,arodowej rmorże zgłosić dowolną ilo,ść
zespoł w.
F ab r y c z n e zŁożone z 3 do 5 zał g. Kazda fabryka
za pośrednictwern federacji rnoże zgłosić po jedny'm zespole
składającym się z 2 do 5 zaŁag w każdej klasie i grupie.
Zgłoszenia zesipoł w filuszą być składane na sipecjalnych
formularzach (załączni;k Nr 2) podlpisanych przez organi-
zację z'głaszającą i federa,cję narodową.

6. 6. Zgłoszenia zespoł w pr,zyjmowane będą ptzez organizatora
w l-szym ter'minie do dnia 15. VI. i w Il-gi'm terminie do
dnia 25. VI. 1969 r.

6. 7. w dniu 1. VII. 1969 r. organizator wyśle zawiadomieni'a
o przyjęciu zgłoszenia z podanie,m wylosowaile$o fiULITI Ill
startowego.
IIość zgŁosze ogranicza się do I20 zaŁo,g.
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6. B. Celem przyspieszenia uzyskania wiz wiazdowych do Pol-
;ski zgłaszający proszeni są o podanie przy zgłoszeniu dla
każdej osoby na dodatkowym form,ularzu (załącznik Nr 3):
1. Nazwisko i irnię'2. Dokładny adres
3. Miejsce i data urodzenia
4. Imię ojca i matki
5. Zaw d

6. 9. W przypadku gdy zg\aszo'ny samoch d zostałby us'zkodzony
przed odbiorem techniczny,m 16. VII. 6g r. or,ganiz,ator ze-
zwoli na zastąpienie go innyrn samochodein teJ samej
,marki, ,tego samego typu, tej samej poje'mności i tej samej
grupy _ o iIe zmiana ta zostanie pisemnie zgłoszona do
biura rajdu przed 'badaniem technicznyrn.

6. 10. Zgodnie z s 74 Międzynarodowego 'Kodeksu Sportqwego
Komitet organizacyjny zasŁtzega sobie prawo do odrn -
,wienia przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny od-
mowy.

6.7l.zawodnicy obowiązani Są na żądanie
przedstawić odpis karty homo1ogacyj-
nej swego samochodu.

$ 7. WPTSOWE

?' 1. Wpisowe zo zgłoszenie 1 załogi wynosi w I terminie 50$
II terminie 75$

7. 2. Wpisowe za zgłoszenie zes,połu wynosi w tr terminie 30$
II terminie 45.

?. 3. Wpisowe za zgłoszenie zał g i zespoł w zagranieznych na-
leży wpłacaĆ na konto:
Po1ski Związek Motorowy Biuro Turystyki
Narodowy Bank Polski
1551-6-35211 - III O/M Warszawa dla Rajdu Polski
Wszelkie wpłaty dokonane na inne niż podane konto nie
będą przoz organiza'tora uznane.

7.4.Dow d wpłaty na1ezy
szenia bez dowodu
nie będzie przyjęte.

7. 5. w razie nie przyjęcia zgŁoszenia, wpisowe zostanie zsłt -
cone w całości.
W przypadku relzygnacji załogi z udziału w Rajdzie zgło-
szonej na piśmie lub telefonicznie do dnia 5. VII. 1969 r.
organizator zwr ci opłatę wpisowe'go w całoŚci, przy re-
zygnacji zgłoLszenia po tym terminie wpisowe zwr cone nie
będzie.

7 ' 6. ZaŁogi zgŁoszone i przyjęte otrzymują dwie pIakietki xxlx
Rajdu Polski, 2 znaczki okoIicznościowe oraz 2 propor-
czyki.

Organizator zapewni noclegi w Krakowie tym zawodnikom
i osobomr 'towar,zyszącym, kt r,zy do dnia 25. VI. 1969 r.
prześIą zam wienia do Biura Zawod w, z po,daniem ilości
o's b, dni i hotelu.
organizator zabezpieczy miejsca w następujących hotelach:
w Krakowie Hote1 ,,Cracovia" - kat. ,,S"

Hotel ,,Studencki'' - 'Ęąf,. ,,]"

$ B. oBowIĄzK.I zAWoDNII(Ów w CzAsIE TRWANIA
zAwoDow

B. 1. Przez podpisanie zgłoszenia do Rajdru załogi zobowiązują
się do cał'kowitego'pod,porlządkowania się przepisorn niniej_
S zego regulaminu, instrukc j o,m, d odatk ow ym zar ządzeniorn,
ot,az Zobowiązują się nie dochodzić swoich ewentualnych
pretensji \M rstosunku do organizatora.

B.2. Za:wodnicy powinni stosować się ściś1e do obowią-
zujących przepis w na drogach pubIicz-
nych i odpowiadają osobiŚcie za ich
rprizekroczenie.

B. 3. Załogi obowiąZane Są wykonać wsz}Stkie pr by sportowe
opr cz jazdy dłu,godystansowej (So) w k,askach ochronnych'

B' 4. Załoga obowiązana jest pod rygorem wyrktruczenia z Rajdu
do przejechania całej trasy z pobraniem wiz wszyrstkich
PKC i P,KP w podane j przez organizatora kolejnoŚci i kie-
runku oraz obowiąizana jest do kolejnego odbycia wszyst-
kich pr b przewidzianych regulaminem.
Trasa Rajdu nie będzie ws'kazywana.
Miarodajny jest kilometraż poidany w karcie drogowej.
Zmylenie lub zjechanie z trasy z iakichkolwiek przyczyn
i wynikające z tego konsekwencje nie rn'o'gQ by przed,mio-
tem składania protestu wz.ględnie zmian zapis w czas,u'

B. 5. Przed oddaniem sa'rnochodu do parku zarnkniętego na me-
cie zawodnicy są olbowiązani wypełnić i podpisać dekla-
rację stwierdzającą czy mie1i wypadek na trasie dotyczący
os b trzecich, kt rą oddaje kierownikowi p,ar,ku z kartą
drogową i kartami oS.

B. 6. Do poruszania się samochodu na trasie służyć może wY-
łącznie siła napędowa Samochodu, lub siła mięśni załogl
Wyjątek stano'wi pomoc pr]zy ewentualny,m'uvprowadzeniu
samocho'du z powrotem na jezdnię.

8. 7. Zakazuje się kategorycznie postępować nieiojalnie w sto-
sunku do innych zawodnik w biorących udział w zawo-
,dach.
w szczeg lności niedopuszczalne jest przeszkadzanie lub
utrudnianie wyprlzedzania własnego pojazdu przez pojazd
innego zawodnika. Kazdy stwierdzony fakt tego typu prze-
kroczenia może spowo'dować ukaranie załogi wg
$ 25.

ł't

dołączyć do zgŁo-
wpłaty zgłoszenie

fl
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$e.

s 10.

UBEZPIECZENIE
Wszyscy 7ą1pod;nicy oibowiązani są u' ezpieczyć się od o'dpo-
wiedzialności cywiInej i ubezpieczenia sa,mochodu itypu
,,Auto Casco".
Zawodnicy za'grani'czni,muls:zą obowiązkowo posiadać Między-
naroidową Kartę Ubezpieczeniową jako niezbęidny W,afUD lk
uczestnictwa w Raidzie.

oDPoWIEDZIALNoŚC oRGANIZAToRA

origanizator nie przyjmuje na sie'bie odpowiedzialności za
szkody i straty' tak w stosunku do zaŁ ,g, ich sprzętu, jak
i za spowodowane przez nich poŚrednie I'ub bezpoŚrednie
szkody i straty w stosunku do os b trzecich i ich rnienia.

PALIWO
Do napędu sairno'chod w dopuszczonych do Rajdu może słu-
żyć jedynie paliwo Sprzedawane przez stacje benzynowe CPN
o li'czbie octanowej 78, 94, 1.00.

Stosovranie jakichkolwiek domieszek lub mieszanek słuzą-
cych do podniesienia iiczby octanowej paliwa iest wzbronione
po,d rlrgorem wykluczenia z Rajdu.
Miej'sce i czas tankowan,ia na stacjach benzynowy,ch na tra-
sie Rajdu podane będą w osobnym komunikacie i opisie trasy.

$ 11.

$ 12. TABLICE r NUMERY STARTOWE

a) Organizator dostarczy przed odbiorem technicznym tablice
o wyr-niarach 44X19 z napisern Rajd Pols'ki i numerern
startowym.
Tablice muszą być umieszczone trwale z przodu i z tyłu
samocho,d|f ptzez cały czas trwania Rajdu.
Brak'tablicy spowoduje zaliczenie 10 sekund
karnych za kazdą tab1icę.

b) Na samochodzie rnusi być wymalowany nu'mer startowy
po obu bokach (możliwie na przednich dr,zwiach) oraz na
masce kolorem kontra'stującym z barwą nadwozia.
(wymiar cyfr: wysokoŚć - 35 cm' Szerokość linii - 7 c'm).
organizator udostępni szablon i farbę - Iulb wymaluje
uczestnikorn numery o kt rych trnowa' prz 'd badaniem
technicznY'm'

c) zawodnicy, kt rzy ukoriczą Rajd, mus,zą zdjąć numery qtar-
towe oraz ta,blice prized opuszczeniem parku (meta Rarjdu).
Zawordnicy rezygnu jący z dalszego udziału w Rajdzie lub
z niego wykluczeni obowiązani są natychmiast zdjąć nu_
mery startowe i tablice u,mieszczone na samochodzie oraz
o,ddać na PKC lub PKP kartę drogową wraz z kartami oS,
,pod rygorem zastosowania sankcii przez
jego ACN.

1B

s 13. PARK sAMocHoDÓw

W czasie trnvania Rajdu oibowiązuje zasada park w zamknię-
'tych gdzie samochody zostają pod opieką organizatora.
Samochody odebrane iprzez ko'rnisję techniczną rnuszą pozo-
sta,wać w parlku zamkniętyrn, wstęp 'do niego dozwolony jest
członkom Jury, Kierownictwu Rajdu oraz funkcjonariuszom
panku.
Załoga m,3 FraWo wstępru do parku dla pobrania swego sarno-
chodu na 30 rninut przed wyznaczonym czasem wyjazdu.

13. 1. Załogi obowiązane Są do oddania samocho'du w dniu
18.7.-69 do pariku zamkniętego do 60 rninut o|d czasu przy-
bycia na metę l-go etapu w Krakowie.

73. 2. Organizator zezwala na naprawy samochod w w dniu
18. 7.69 r. po przyby,ciu na metę I-go etapu w Krakovyie.
Czas napraw jest limitowany i wynosi 60 u-ninu,t, liczone
od czasu przyjazdu zaŁagi na metę l-go etapu.
Naprawy mogą być wykonywane tyIko obok parku zam-
kniętego w miejscu wiskazanym przez organizatora. Wy-
znaczony czas naprawy lbęd,zie podany w karcie drogowej,
kt rą nale'ży oddać kierorwnikowi parku zamkniętego do
60 minut od czasu przyjazdu na metę r wnocześnie z po-
zostawieniem samocho,du w parku zamkniętyrn.

13. 3. Załogi obowiązane są do oddania samochodu w dniu
19.7. 69 do parku zalmkniętego w ciągu 15 minut od czasu
przybycia na metę Raj'du.

13. 4. op źnienie termin w podanych w punktach 13. 1. i 13.3
powoduje zaliczenie punkt w karnych w ilości 60 s e-
kund karnych za każdą minutę op Źnie-
nia.

$ 14. BADANIA TECHNICZNE (BT)
I IDENTYFIKACJA SAMOCHODU

74. 7. Samochody zgŁoszone ,do Rajdu muszą być przedstawione
do badania technicznego, kt re przeprowadzi Komrisja
Techniczna w dniu 16 lipca 1969 r. od godz. 14.00-19.00
wg kolejności numer w startowych.
ZaŁoga samochodu jest obowiązana asystować przy czyn'
norściach kontrolnych.'I{omisja techni'czna zbada zgodność
nurner w podwozia i silnirka w samochodzie i w karcie
drogowej oraz zidentyfikuje członk w załogi zgodnie ze
zgłoszeniem' sprawdzi ich licencje międzynarodowe i ewen-
tualnie ich karty hornologacyjne.
Po od,bior'ze samochodu Komisja Techniczna wręczy karty
drogowe załogom.

14. 2. Kierownictwo Rajdu może zatządzić oględziny techniczne
samochodu biorącego udział w Rajdzie oraz przeprowadzić
identyfikację zał g także w czasie'trwania zawod w.
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Stwierdzenie jakich'kol'wiek zrnian mających wpływ na
dopu,szczenie s'amo'chodu do Rajdu lub zaliczenie go do
dansj klasy lub grupy w stosunku do stanu stwier'dzo-
nego w czasie badania przez Komisję techniczną przed
Rajdem spowoduje wyk1uczenie zaŁogi
z rajdu.

14. 3. Komisja techniczna może oznakoĄ'Vać poszczeg lne ele-
rrrenty samo,cho'du przed startem a nas ę'pnie sprawdzić
je na rnecie Rajdu 

-,bra,k oznakowania jest r wnoznaczny
z wyrnianą danego elementu i srpowoduje wyk1ucze-
nie zaŁogi z tajdu.

74. 4. Samochody zostaną po,ddane ponownemu badaniu tech-
nicznemu po zakoriczeniu Rajdu, bezpo'średnio po ptzy-
jeź,dzie na metę Rajdu.
Niezgłoszenie samochodu do badania po Rajdzie pociągnie
za sobą wykIuczenie" załogi z P.ajdu.

14. 5. Za powstałe podczas trwania zawod w uszkodzenia z a-
łoga ottzyma następujące punkty karne.

14. 5. 7. Za brak tłumika lub uszko,dzenie powodu-
jące jego wyraŹne niesprawne działanie 10 sekund

karnych
14' 5. 2. Za uszkodzenie iamp oświetleniowych

(stłuczenie szkł,a, zgniecenie oprawy) lub
sygnalizacyjnych' -- od kazdej lampy . . 10 sek'und

karnych
14. 5. 3. Za brak śrviateŁ, za każdy punkt oświe-

tleniowy r wnież dla świateł ,,Stop'' 10 seł<und
karnych

14. 5. 4. Za ibrak działającego sygnału dŹwięko-
wego 10 sekund

karnych
14' 5. 5. Za niedziałający rozrusznik

14. 5. 6. Za brak tablicy Raidowei

elektryczny 50 sekund
karnych
10 sekund
karnych

7. Za brak ozna'kowane,go elementu s,?rno-
chodu wykluczenie

z Rajdu
B. Za niedziałające wycieraczki 20 sekund

karnych
9. Za brak osłony za kołom tyinym (za

każde koło) 50 sekund
karnych

14. 5.

14. 5.

14. 5.

20 21

śi 15.

śi 16.

JAZDA DŁUGoDYsTANsowA

Start do jazdy długodystansowej tozpoczyna się w Krakowie
na Lotnisku w dniu 17 Iipca godz. 1B.01 Dokładne czasy star-
t6:w zał g zostaną podane w ,kartach drogowych.
Trasa Rajdu o długości 2270 km prowadzi drogami Polski
Południowej, nie jest wsł<azywana, a miarodajny jest wy-
łącznie kilometra,z podany zało'gom w kartach drogowych.
lNa poszczeg lnych o,dcinkach jazdy długody'stansowej obo-
wiązywać będą czasy odpowiadające przeciętnym szybko,Ś-
ciom w granicach do 84 km/godz.
Przeciętna szy kość jazdy dłtlgodystansowej wynosić będzie
o'koło 68 km/godz.
Zadaniem załogi jest przejechanie przez wszystkie PKC i PKP
w podanej przez organizatora kolejności i kierunku, w cza-
sach podanych w karcie drogowej.
Zawodnicy zobowiązani Są do ptzesttzega_
nia prZepis w dotyczących ograniczer1 szyb-
ko ści w mie j scowoŚci ach z abudowanych ($24).
W przypadku gdyby trasa w jakimŚ punkcie okazała się nie-
p)zejeŻdżalna, zawodnicy są obowiązani wr cić na dalszy ciąg
trasy najkr tszą drogą.
Czas wyznaczony na przejechanie tego etapu (między dwoma
kolejnymi PKC) nie będzie zmieniony

KARTA DROGOWA

W karcie drogowej podana jest lokalizacja poszczeg lnych
punkt w konfrolnych jak r wnież cZaS w minutach od PKC
do PKC w kt rych przejazd załogi powinien być stwierdzony.
Na ka,żdym pun:kcie kontrolnym karta drogowa musi być
wizowana i oste,mlplowana pieczątką punktu, kt rego zada-
niem jest przeprowadzenie kontroli.
Zapisy czasu w karcie drogowej nie mogą posiadać zadnych
dopisk w, a sprostowania k'ędą uznane tyiko wtedy, gdy
będą formalnie potwierdzone w protokole ptzez komisarzy
sportcwych.
Żaden protest dotyczący czasu startu 1ub przej azdu
zanotowany w karcie drogowej nie będzie
uznany.
Załoiga jest odponviedzialna z,a przedstawienie karty drogo-
wej na wszystkich punktach kontrolnych. Wszystkie osoby
wchodzące w skład zało,gi,samochodu muszą być wymienione
w karcie drogowej, gdzie będą umieszczone r wnież ich
aktualne fotografie o wym. 4X6 cm oraz podpi'sy. R e zy g-
nacja jednego z członk w załogi z dalszego
udziału w Rajdzie pociągnie za sobą wy-
kluczenie.
o,b owiązkiem zaŁogi jest przedstawić kartę drogową ko-
misarzom punktu. ZaŁogi kt re nie będą mogły przedstawić



w ustalonym czasie, i dopilnować wpisania godziny i minuty
prawidŁowo wypełnionej karty drogowej na meCie będą wy-
kluczeni z Raidu.
Zgubienie karty drogowej lub kart odcink w specjalnych
powoduje wykluczenie załogi z Rajdu.Za-
łogi oibowiązane Są dopilnować pod rygorern wykluczenia
z Rajdu aby przejazd ich był zanotowany w kartach drogo-
wych i we wslkazanej koiejności. Natychrniast po ptzyjeżdzie
na punkt kontroli załaga musi podać kartę drogową ko'mi-
sarzowi prunktu. Godziny przejazdu będą rnogły byÓ odno-
towane tylko w wczas gdy Samoch d z pełną zało,gą będzie
znajdował 'się na 'przestrzeni rozciągniętej 10 m przed i 10 m
za stolem kontroJ'i, samoch d musi być podstawiony rnaską
w kierunku jazdy.

g 17. PUNr(TY KONTROLT CZASU (PKC) START r META

Na trasie Rajldu będą znajdować się punkty kontroli czasu
(PKC) oznaczone po obu stronach drogi chorągiewkami:
białymi _ w odległości 200 m przed PKC
ż Łtyr1j _ w odiegłości 20 m przed KC
Punkty ,Kontroli'Czasnr oznaczone będą tablica,rni P,KC nr ..'.
O'bowiązujący czas radiowy podawany będzie na odpowied-
nich tablicach oznaczających biezącą godzinę i zakoriczoną
pełną minutą.
ZaŁoga o'bowiązana jest zgłosić się na PKC wraz z s'arnocho-
dern i poldać kartę drogową w regulaminowym czasie.
Do karty drogowej wpisywana będzie godzina i pełne ukori-
czone minuty. Moment wręczenia karty drogowej na PKC
je'st momentem przyibycia na punkt kontroli czasu i czas ten
zostaje q7,pisany do kar'ty drogowej załogi.
Czas ten jest r wnoczeŚnie czasem startu do następnego od-
cinka jazdy długodystansowej.
Wpisane do karty drogowej czasy na poszczeg lnych FKC
nie pod1egają protestorn.
W razie wcześniejiszego przy'bycia na PKC zaŁoga powinna
oczekiwaÓ na sw j regulaminowy czas przybycia przed Ż ł-
tymi chorągiewkami.
Załoga obowiązana jest do opuszczenia PKC wraz z Samo-
chodem nie p Źniej nirż w ciągu 20 sekund po ukori,czeniu
czynności związany,ch z wpisaniem czasu do karty drogowej.

1?.1. Punktacja
Za każdą minutę wcześniejszego lub p źniejszego ptzyby-
cia na PKC w stosunku do czasu przejazdu odcinka poda-
nego W ka'rcie drogowej, załoga otrzymuje 60 sekund kar-

, nych. Dopuszcz'al'ne maksyrnalne sp Źnienie na PKC wy-

ś3il"'or,#l1ij; w stosunku do czasu wynikającego z karty
drogowej na wszystkich PKC nie może przekroczyć 90 mi-
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nut. Przekroczenie tych czas w spowoduje wyklu-
czenie załogi z P.ajdu.
ZaŁoga sp Źniająca się na start ponad 30 minut poza czas
startu wyznaczony w karcie drogowej zostanie wykluczona
z Rajdu.
Załoga sp Źniająca się jak wyzej w granicach do 30 minut
wystartuje po zgłos'zeniu się na start z zaliczeniem czasu
startu wg karty drogowej.
w Rajdzie obowiązuje of ic jalny czaS Po1-
skiego Radia.

$ 18. I'UNKTY I{ONTROLI PB'Z.EJAZDA (pKp)

w celil kontroli przejazdu trasy we właściwyrn kierunku
i właściwymi drogami, 'załoga obowiązana jest pobrać wizy
kontroli przejazdu kolejno na wszystkich PIKP oznaczonych
na kareie drogowej. Czas przejaz,du przez PKP nie będzie
'wrpisany. Brak wizy 'przejazdowej ,PKP w karcie drogowej
powoduje wykluczenie załogi z Rajdu.
P'KP oznaczone będzie niebie,s'kimi chorągiewkami ustawio-
nymi po obu stronach drogi w odległości 200 m przed PKP.
Punkty kontroli przejazidu będą oznaczone tablicami PKP
nr....
Organizator zastrzega sorbie prawo zorganizowania dodatko-
wych PKP nie podanych w kartach drogowych. Na punktach
tych zostanie przyłożony znak na odwrocie karty drogowej.
Brak takiego znaku ,stwierdzającego ptzejazd ptzez PKP,
spowoduje wykluczenie zaŁogi z P"ajdu.

$ 19. ODCINT{r SPECJALNE (OS)

Na trasie zawod w będą rozmieszczone tak zwane ,,odcinki
specjalne" w ilości 16 o łą,cznej długości około 1?0 km.
Kilornetraż wszystkich odcink 'w specjalnych jest wliczony
w eta'py jazdy długodystansowej pomiędzy odpowiednimi
PKC. Trasy odcink w specjalnych będą w zasadzie zam-
knięte dla norrnalnego ruchu pojazd w.
Początek i koniec kazdego oS oznaczony będzie tablicą z na-
piserrn,,OS nr.... Start" i,,OS nr.... L{eta". Jezeli start
na oS nie będzie usytuow,any bezpośrednio za ,PKC, wtedy
na około 100 m przed startem do niego (iprzed tablicą ,,oSnr ... . Start'' i aparałe,m do ząpisywania czasu) urnieszczony
będzie nad jezdnią iu'b na poboczu drogi - biały transpa-
rent z napisem ,,oS Start''. 'W odległości około 100 m przed
metąoS (przed tablicą OS nr . .. . Meta'' i aparatem do za-
pisywania czasu) zawieszony będzie nad jezdnią lub na po-
boczu drogi biały transparent z napisem ,,oS Meta'''
Czasy przejazdu odcink w specjalnych mierzone będą z do-
kładno,ścią do jednej sekundy aparatami,,'PRI'NTOGI'NES''



znajdującymi isię po pr'awej stronie drogi przy starcie i przy
mecie odcinka specjalnego.'W razie defektu aparatury ,'PRINTOGINES'' wybijającej
CZ'a,S, ZoStanie on odnotowany ręcznie zgodnie z dublującymi
aparaturę stoperami.
Załogi otrzy'mują na starcie do pr by, karty kontroli czasu
przejazdu odcink w specjalnych (karty oS), kt re zwracają
na mecie l-go i II-go etapu Raj,du, r,azem z kartą drogową'

19.1. Opis pr by:
Załoga zgłasza się na start do prÓby zgodnie z harmono-
gr'amem jazdy bez względu na to czy start do oS jest usy-
tuowa'ny za PKC bezpośrednio czy ŁeŻ w dalszej odległoŚci
od nielgo na"trasie jażdy długodystansowej.
w czasie nieprzekraczający'm 10 sekund zaŁoga odbiera
karię oS i odjeżdża w kierunku mety odcinka specjalnego.
lNa mecie zaŁoga zatrzymule samoch d przy aparacie
,,PRIINTOGtrNES" u,mieszczonym pÓ prawej stronie drogi.
Jeden z czŁonk w załogi obowiązany jest wręczyÓ kartę oS
obsłudze nie wysiadlając z samochodu - gdy samoch d zo-
staŁ zatrzy'many przy aparaturze, ,celern odbicia c,zasu 'prze-jazdu i w czasie 'nie prze'ktaczającym 10 sekund odjechac
z mety oS co najmniej poza białą chorągiewkę umiesz-
czoną w odległolści ok. 100 m za rnetą OS.
Zwraca się uwagę zawodnikom, że stemplowanie kart kon-
troii pr,zejazdu OS na aparacie ,,FRI,NTOGI,NES" dokonuje
wyłącznie obsługa punktu, w kolejności przybycia zał g
na s'tart i metę oS.
W razie defektu h-lb wypadku na trasie pr by OS nalezy
bezwzględnie usunąć samoch d ja'k najdalej na pobocze
drogi. Dotyczy to r lvnieŻ przesttzeni pomiędzy aparatem
,,PRINTOGI'NES" a białą chorągiewką za metą oS.
W czasie w. w. pr b zawodnicy w żadnym wypadku nie
mogą jechać w kierunku przeciwnyrn do ,kierunku jazdy
natrasie' - pod rygorem'wykIućzenia. Za
czas przejazdu oS przyjęta będzie r z'nica zapis w czasu
uwidocznionych w karcie OS tj. czasami startu i mety.
Zgubienie karty O'S powoduje wykluc zenie za-
łogi z F"ajdu.

Tg.2.Punktacja:
Czas przejazdu odcinka specjalnego oS będzie rnierzony
z do,kładnością do pełnej sekundy.

. Kazda sekunda czasu przejazdu odcinka specjalnego jest
sekundą karną.

śi 20. PRoBA SzYBI{oScI GÓRSI{IEJ (SG)

Na trasie Rajdu przeprowadzone zostaną trzy pr by szyb-
kości g rskiej. Trasy tych pr b będą w zasadzie zamknięte
dla norrrralnego ruchu pojazd w. Cza,s wykonywania będzie
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mierzony przy pornocy aparatury fotoelektrycznej z dokład-
nością do 0,01 ;sekundy.
Czas rnierzony jest od chwili przejazdu samochodu przez
linię powiarową startu do przejazdł.r samochodu przez linię
pomiarową mety.
Start do prÓb Sg - następuje w chwili od'bi'cia karty (oS)
w aparacie ,BR,INT'OGI'NE]S''. Wszystkie 3 pr by są częrścią
odcink w specjalnych, mety lotne.
Ze względu na bezpieczerlstwo zaŁ g, po minięciu mety lot-
nej, samoch d może z'a,trzymaĆ się dopiero na mecie oS dla
pobrania czasu OS.
Wyniki pr ,b szyb'ko,ści g rskiej nie będą wpisywane do karty
drogowej. Na trasach pr b szybkości g rskiej obowiązuią za-
wodnik w przepisy bezpieczeristrwa tak jak na pr bach od-
cink w srpecjalnych.
1. Punktacja:

Czas wykonywania pr by Sg mierzony będzie z dokład_
nością do 0,01 sekundy. Każda 0,01 sek. czasu trwania
pr by Sg r wna się 0,01 sekundy karnej.

PRÓBY szYBKoŚcI PŁASKIEJ NA LoTNISKU
(sP-1) r (sP-2)

Pr by te rozegrane będą w obwodzie zamkniętyrn w dniu
1? Iipca 69 r. godz. 16.00 - pr ba S,p-1, w dniu 18 lipca 69 r.
godz.16.00 - Sp-2 na Lotnisku w Krakorwie, poło,żoirry,m obok
drogi Łączącej Krak w z Nową Hutą.
ZaŁogi startują seriami, pTzy czym na serię składa się jedna
klasa, o ile organizator nie postanowi naczej.
1.Opi;s pr by:

Sarnochody ustawione będą na linii startowej wg kolej-
ności numer w startowych w iloŚci B w jednym rzędzie.
Start z silnikarni uruchomionyrni nastąpi na znak startera
chorągiewką z dołu w g rę - meta lotna. W przypadku
dopuszczenia do jednego biegu więcej niż B zał g, samo-
chody ustawione będą na starcie w dwu lub więcej rzę-
dach. Wyprzedzanie na trasie donrolone jest zar wno
z lewej jak i z prawej strony.
DługośĆ trasy wynosi 34,0 km (10 okrąże ) - nawierzchnia
betonowa.
Czas rnietzony bę,dzie z dokładnością do 0,01 sekundy.
Organizator us,tala czas na wy,konanie pr ;by 25 minut. Nie-
przejechanie linii mety w tyrn czasie powoduje zaliczenie
danej zaŁodze 1B00 sekund karnych.

2.Funktacja:
Za każdą 0'01 sek. czasu trw,ania pr by załoga otrzymuje
0,01 sek. karnych.
Za niewystartowanie załogi do pr by iub za przejechanie
trasy pr lby w czasie dłlu|ższym nl:Ż 2l5 rninut _ załoga
otrzymuje 1800 sekund karnych.

$ 21.
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$ 22. PRoBA SzYBKoŚcI w oBwoDzII. ZAMKNIĘTYM (sP_3)

Pr ba ta odbędzie się w czasie jazdy długodys'tansonvej po_
międ'zy P,Kc-'2 (Kamienna G ra) a FI(C-33 (Karpacz) w re-
jonie Ptzełęezy Kowarskiej.
żadaniemrr źaŁoei jest przejechan'ie dwukrotne trasy o dłu-
goŚci 3,1 k'rn (razern 62 km), dłr-lgość tej pr by wliczona jest
w t<i|ometraż odcinka między IP'I(C Karmienna G ra a PIKC
Karpacz.
ZaŁoga wyprzedzana powinna dać dr.ogę wyprzedzającemu -obowiążuje wy-ptzedzanie zgodne z przepi-
sami o ru'chu drogowYm.
Opis pr hY:
pro'na o_dbędzie się w o'bwodzie zarnknięty'm w tr jkącie dr g
skrzyżowanie 5 klrn na Kamienną G rę--'1y1iszkowice-Jarko-
wice-Kowary Szczyt-skrzyżowanie 5 km na Karnienną
G rę.
Zało-ga nadjeżdża jąca z PKc Kamienną G ra zostanie skiero_
w,ana na trasę pr ,by przez Komis,arza S,portowego. Załoga
przejeżdża trasę Miszkowice_Jarkowice.'Kow,ary Szczyt
eozie 50 m przed krzy,ż wką dr g znajdować się będzie aF?_
iat pomialowy ,,,PRINTOGIN'ES'' tu załoga ',zatrzymuje się
i podaje specjalną kartę oS do odbicia czasu; poc?em odjeż-
d,źa natychrniast w prawo w stronę Kamiennej G ry. Po ob-
jeŻdzie wyżej podanej trasy odbija kartę o;S w tym samyrn
miejscu i odjeźdrża na drugie okrążenie, po jego zakor1czeniu
odbija po raz trzeci kar'tę w tym samym miejscu (lKowary
Szczyt) i odje,żdża w 'lewo w kierunku Kowar. Załoga winna
posiadać'potr jny pomiar czasu. Komisarze Sportowi prowa-
dzą kontiolę ilości przejazdu zał g na skrzyżowaniu drogi
Kowary----:Kamienna G ra-Miszkcrwice. Załoga zjeŻdżająca
z trasy pr by Sp-3 obowiązana jest dać pierwszeris'two prze_
jazdu załogom wykonującym pr bę.
Jazda zał. g w przeciwny,m kierunku trasy powodu je
wykluczenie załogi z Rajdu.
Załoga otrzyma 3 karty (oS, Sp-3) na każde odbicie czasu
jedna karta, kt re zobowiązana jest od,dać na mecie w Kra-
kowie.
Punktacja:
Jak $ 19.2. (odcinki specjalne) - za niewvkonanie pr by lub
wykonanie jednego okrąrlgnią załoga otrzymuje 5000 sekund
karnych.

s 23. PoJ AZDY oBsERwAToRÓw

Pojazdy obserwator w, kierowni'k w ekip, prasy, radia i ob-
sługi muszą posiadaĆ odpowiednie tablice dos,tarczone ptzez
organizatora, kt ry wyda je za opłatą w wysokości 200,_ zł
płatne przy odbiorze tablic), ale tylko w wypadku gdy zo-
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staną one zam wione do dnia 1' VII.69 r. Do tych tablic obo-
wiązuje r wnież przepis usunięcia ich w chwili przyibycia na
metę Rajdu.
Tablice te nie u,powalżniają do wjazdu na trasy pr b oS, Sg
i sp.
Miejsce pa,rkowarl tych pojazd w będzie wskazane ptzez
organizatora.

5 24. PB'ZEPISY DROGOWE

ZaŁogi uczestniczące w Rajdzie o'bowiązane są do ścisłego
przestrzegania obowiązujących w PR;L przeipis w ruchu dro-
gowego' a w szczeg lnolści do ograniczenia w miejscach za-
budowanych (50 km/godz.).
Zało'ga otrzymuje kartę przekrocze drogowych' kt rą do_
kładnie wypełnia przed startem i musi oddać na mecie Rajdu.
Karta przekroczeri będzie pos;iadała 2 ku,pony.
Za\.oga obowiązanajest na kazde żądanie organizatora Rajdu
lub funkcjonariusza Mo okazać kartę przekroczeri.

24.I.Punktacja:
Każde naruszenie przepis w dr,orgowych a szczeg lnie prze-
kroczenie szybkoŚci dozwolonych w miejscach zabudowa_
nych będzie ka'rane:
a) odłączenie '1 Ęulponu - 200 sekun'd karnych
b) odłączenie 2 kulpon w - 400 sekund karnych

s 25. DYSCYPLINA SPORTOWA

Jury może ukarać zawodnika za brak dyscy,pliny sportowej:
a) za niesportowe zachowanie się Iub nie stosowanie się do

zarządzefi Jury, względnie kierownictwa Rajdu lub inne
przekroczenia - 50-150 sekund karnych,

b) w wy,padkach drastycznych - wyklu'czenie z Rajdu.

KLASYFIKACJA
Klasyfikacja w XXIX Rajdzie Polskirn zostanie przeprowa-
dzona zgo,dnie z Regulaminem FIA obowiązującym w Raj-
dowych Mistrzostwach Europy na rok 1969 i będzie zawierać:
klasyfikację narodową,
klasyfikację ogo]'ną w Raj,dzie,
klasyfikację rv kIasach,
klasyfiikację lPucharu Pari,
klasyfikację Zespoł w Kluibowych,
klasyfikację Zespoł łv fab,rycznych,
klasyfikację Elirninacji Puchar w Kraj w Europy
Wschodniej,
klasyfikację Rajdowych Samochod'oWYCh'IVlistrzostw Polski.
Klasyfikacją o;bjęte zostaną z,ałogi, kt re uzytskają punktację

s 26.
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za wszystkie pr by. Do sumy sdkund uzyskanych za pr by
sportowe zos'taną dordane sek,undy za wszystkie przekro,cze-
nia oraz sekundy nałożone ptzez l{omisję techniczną. Naj-
mniejsza iloś sekunid decyduje o zwy,cięstwie i zajęciu miej-
Sca zarÓw'no w klasyfikacji narodowej jak w klasyfikacji
og lnej (generalnej) i w poszczeg lnych klasach i zespołach'
1. Punkty w klasyfikacji og lnej ,(generalnej) grup: It-giej

(z gr. I) i III-ciej będą przyznane tylko w lvc,zas gdy na
starcie będzie conajmniej 40 samochod w.
Jeże1i w poszczeg lnych klasach (wg $ 4) wy,startuje mniej
nLż 5 samochod w - nie będą przyznane żadne punkty za
miejsca w klasie.

2. K1asyfikacją narodową i klu'bową zostaną objęte te ze-
Srpoł}, kt rych 3 zgłoszone załogi ukoriczą Rajd i zostaną
sklasyfikowane.

3. lKlasyfikacja o Puchar Pari nastąpi o ile na starcie znajdą
się przynajmniej 3 załogi koibiece.

26. 4. Wyniki do Elirninacji trucharowej Kraj w Europy Wschod-
niej wyliczone będą wg załą,cznika Nr 4.

26. 5' Wyniki do Mistrzostw Polski wyliczone będą wg załącz-
nika Nr 5.

26. 6. Wyniki prowizoryczne zostaną wywieszone w miejscu po-
danym przez organizatora w dnriu 20 lipca 1969 r. o godz.
15.00.

s 2?. PRoTESTY, ZAŻALF.NIA, WYJAŚNIENIA

27.1. rP'oza weryfikacjami do'konanymi po przyjeŹdzie na metę
Komisarze Techniczni będą uprawnieni do przeprowadze-
nia wszelkich badari technic'znych, kt re uznają za po-
trzebne.
Pierwsze trzy samochody sklasyfikowane' oraz sał_nochody
,,zwycięsk:ie" z poszczeg 1nych klas i grup, pozostaną do
dyspozycji ,Komisji technicznej, aby być ewentua1nym
przedrniotem bardziej Szczeg łowych weryfikacji, o ile zo-
stanie to uznane za potrzebne.
To Salm,o dotyczy samochodÓw, kt rych osiągnięcia będą
budziły wątpIiwości, biorąc pod uwagę dane zarnieszczone
w karcie z$łos,zenia.
Wyznaczone załogi będą obowiązane odstawić swoje sa-
mochody do garaży wskazanych prze'z organizatora, gdzie
będzie dokonane badanie, niezbędne d'o przeprowadzenia
kompletnej weryfikac ji.
Prace te zostaną wylkonane na ikoszt Komitetu Organiza-
cyjnego, jeżeli chodzi o roibociznę, ale pod odpowiedzial-
nością zał g, kt re muszą zaapatrzyć się we wszystkie po_
trzebne do wykonania w. w. prac części. Z'ałogi kt re nie
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przedstawią swoich samocho'd w do w. w. weryfikacji
zostaną wykluczone z Rajdu.
Or,ganizator zasftt,zega sobie prawo przeprowadzenia we-
ryfikacji nawet w nieobecności załogi.
Samochody nie wyznaczone do weryfikacji _ będą mogły
byĆ z parku maszyn zabrane.
organizator nie przyjrnuje żadnej odpowiedzialności za sa-
mochody pozostawione ewentualnie w parku zamkniętym,
kt ry zostanie zli,kwido'wany w dniu 20.VII.
go'dz. 20.00.

27. 2' Każda reklamacja musi być z\aŻona na piśmie i oddana
za pokwitowaniem w Biurze Rajdu. D'o reklamacji musi
być dołączona k'aucja w wys. 500,- zł. Suma ta zostanie
zwr cona jedynie w przypadku, gdy reklarnacja zos,tanie
uznana za słuszną. JeżeLi na skutek reklamacji trrzeba bę-
dzie rozrnontować mech'anicznie jeden lu,b kilka ,samo'cho-
d w, będzie wyznaczona Ld,o'datkowa opłata na pokrycie
srpowodowanych tym koszt w.

27. 3. Terrniny składania rek1arnac ji:
a) W Spr&Wie wy,kroczeri regulaminowych _ w ciągu go-

dziny po przy'byciu na metę w Krakowie.
b) W sprawie kar wyznaczonych przez Komisarzy Sporto-

wych - natych'miast po podjęciu decyzji.
c) Reklamacja dotycząca ostatecznej klasyfikacji za wy-

jątkiem błęd w rachunkowych ujawnionych w ciągu
60 minut od ogłoszenia wynik w prow,izotycznych _ nie
będzie przyjęta.

28. NIAGRODY

ostateczne ogłoszenie wynik w i rozdanie nagr d nastąpi
w dniu 20 lipca 1969 r. godz. 18.00 w miejscu podanyrn ptzez
organizatora.
Ustanawia się następujące nagrody:
a) zespołowe:

1) puchar kryształowY za I miejsce w kon'kurencji mię-
dzynarodowej,

2) puchar kryształowy za I rnriejsce w konkurencji Zespo_
ł w klubowych,

3) puchar kryształowy za I miejscg w konkurencji zespo-
ł w fabryczny,ch,

Nalgrody zespołowe ad 2) i 3) będą przyznane o ile o nie
ubiegać się będą prrzynajmniej po 3 zespoły'

b) indywidualne:
Puchary kryształowe dla rniej'sc 1_6 w klasyfikacji og 1_
nej (generainej).
Puchar Pair - dla najlepszej załogi kobiecej.
Ponadto puchary za miejsce 1-3 w klasach.



Niezależnie od powyższych nagr ,d organizatot ptzy'zna da,lsze
nagrody honorowe i rzeczowe, indywidualne i zespołowe,
a wykaz tych nagr d ogłoszony będzie w biurze Rajdu przed
startem do za;wod w.

$ 29. PRzEPIslY KoŃCowE

Organizato'r zastr'zega sobie prav/o do właścinvej interpretacji
zmian i uzupełnieri niniejszego regularnrinu, wydania instruk_
cji dodatkowych i uzu,pełniających, jak r wnież całkowitego
odwołania zawod w.'Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące wykonawstwa po_
szczeg lnych pr b sportowych ltlb odcink w jazdy długody-
stansowej itp., a nie doty,czące zmiany istoty regu(arninU, Fo_
dawane 'będą do wiadomolści przed tozpoczęciem Rajdu lub
w pos'zczeg lnych przypadkach przed startem do danej pr by
drogą ogłoszenia na rniejs'cu s'tartu.
W przypadkach srpornych tylko polski tekst Regulaminu jest
mia,rodajny.

AUTOTMOBILKLUB KRAKOWS'KI
Komitet Organizacyjny XXIX Rajdu Polski

Krak nv, paŹdziernik 1968 r.

Zatwierdzono przez:

GŁowNĄ KoMISJĘ
zAF"zĄDv

Warszawa XI. 1968 r.

sPoRToWĄ sAMoCHoDoWĄ
GŁÓwNEGo FZMot



CENTRALA r'RoDUKTÓW NĄFTowYeH CPN

prowadzi potŃz'el' sieć stacji benzynowych sprzedaż
detaliczną paliw:

* ETyLTNY L.O. 78 (RM

- ETYLINY L.O. 94 (BM)

- oLEJU NAPĘDowEGo
oraz szeroki asortyment olei w, smarow i akcesoriow

samochodowych i motocyklorvyclt.

W stacjach benzynowych można zaopattzy się w olejt
silnikowe i przekładniowe produkcil knajowej:

- OLEJE SILNIKOWE
Selektol 9, Extra 7 tj, Lux DW (do dwutaktt w), Su-

perol 8, Superol 1l
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* oLEJE PtzEKŁADNIowE

Ilipol 15, IIipoI 30, ?2, PL, oraz oleje i snrary pro-

dukcji nagranicznej iak:

Mobil Specjal, Shell Spirax EP-80, Shell X-100, Shell
Rotella 30 IID, Mobilube GX 90, Shell Retinax A, lVIo-

bilgreaso, Shell Donax T 6, il{obilfluid 200. Castrol Z,

Castrol XL.

CPN Zapewnia r wnież poptaeŻ tuchome stacje ben*

uynowe I stoiska zaopatrzenie w produkty naftowe
imprez motorowych I s,portowycb.
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NaJwiększa'
w kraJn
odznaezona
ulotym I srebrnym
medalem
na jakośÓ
wyrob w
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SPÓŁDZIELITIA PRACY RYMARZY

Krak ą uI. Rydla 33
telefony: 839-03, 339-04

ToREBKI DAMSKIE, PoDBÓżNE wALlzKr, NEsEsEnY, TE-
czśt., AKToWKI, PLEoAKI' cIILEBAKI, NAMIoTX, EAMAKI'

GALANTERIA MYSLIWSKA

ffKsroRTUJsMY poPBzEz sPEz''eooPExlnfi' WAĘSZAWA


