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0utsionding competitors of P0LSKI FIAT TEAM
Robert Mucho - winner o{ N lł/91561^7 tolly

Andrze j Joroszewicz - w inner of the ll ploce, with Pouli
Toivonen, former chompion of Europe ond winner of Monte

Corlo Rolly
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REGULAMTN NAGROD PRZECHODNICH

t

Regulomin indywiduolnei nogrody przechodniei im. Zbigniewo Moślon-
kiewiczo, ufundowonei przez Automobilklub Worszowski w roku ]9ó8

l. Nogrodę sfonowi puchor krysziotowy'
2. Nogrodo iest wieczysto i nie może być zdobyto no włosność.
3. Zdobywca przechodnim nogrody zostonie corocznie zowodnik, który

w Ro jdzie Worszowskim uzysko no jmnieiszq, ilość punktów kornych.
4.7dobywca nogrody otrzymuje no w|osność minioturę puchoru, o jego

nozwisko zostonie umieszczone no oryginole puchoru,

AUTOMOBI L KLUB WA RSZAWSKI
Komisio Sporfowo

lt

Regulomin zespotowej nogrody przechodn ieI ufundowon ei pr zez Fobrykę
Somochodów osobowych PoLMo FSo w roku l970, no doroczny ogólno-
pol ski somochodowy RAJD WARSZAWSKI

1' Nogrodq stonowi Puchor krysztołowy.
2. o nogrodę przechodnig rywolizuig zespoły Klubowe no sprzęcie pol-

skiei produkcji, w sklodzie czferech zowodników, zgłoszone w regulo-
nrinowym terminie przez mocierzysty K lub.

3.Zwycięzcq pl'zechodnim zostoie zespół Klubowy, ktclrego trzech za-
Roid uzysko nojmnieiSzo/ sUmę punktów kornych.

Ą. stołe zostoje Klub, którego zespoły zdobędq

5' Przechodni zdobywco nogrody otrzymuje no włosność minioturę pu_
choru,

ó. Zwycięskie zespoty Klubowe będq rokrocznie uwidocznione no srebr.
nej fobliczce umieszczonei rro nogrodzie 

pOLMo FSO

ill

Regulomin zespołowej nogrody przechodniej ufundowon ei przez PZMot,
okręg Worszowski po roz pierwszy w roku 1962, oroz ponownie w roku
1970 no doroczny ogóinopolski somochodowy RAJD WARSZAWSKl.
). No9rodę stonowi pu;'i.or krysztołowy.
2. o nogrocig przechodniq rywolizuig zespoły KIubowe w skłodzie od

trzech do pięciu zowodników, zgłoszone w regUIominowym terminie
przez Klub mocierzysty.



o

4.

6.

Zwycięzcq przechodnirn zostoie zesp6l Klubowy, kt6rego trzech zo-
wodników Uzysko noiwiększg sumg punktów do Misfrzostwo w klosoch.
Zdobywcg nogr'ody na włosnośi zostoie K lub, którego zespoły zdo-
będq nogrodę trzykroinie.
Frzechodni zclobywco nogrody otrzymuie nogrodę no przeci9c ied'
nego roku i obowigzony iest dostorczyc ig orgonizotorowi Roidu Wor-
szowskiego nojpóźniei w przeddzień imprezy nosfępnego roku'
Zwycięskie zespoły Klubowe będq rokrocznie uwldocznione no srebr-
nei tobliczce umieszczonei no nogrodzie.

PoLsK l zw l ĄzEK tńoToRoWY
Okrgg Worszcwsk i

Zwyci9skie Zespoły K!ubowe w lofgch ubiegłveh

Rok l9ó2 Automobilklub Worszcwski
Rok l9ó3 AutomobilkIub ł-ubelskI
Rok l9ó4 AufornobiIkiub Y/crszowski
Rok l9ó5 nogrody nie przyzncno
Rok l9ó7 A.ułomobi!klub Wie!ko'+ojski
Rck i9ó8 ncgrody nie pr:y'znonD .

Rck l9ó9 Auton:cbiikiub Worszcwsk! - no wt'osneść
Rok i970 Aułomobilklub W,:rs:cwski
Rok l97l Automobiiklub Y/orszowsi<i
Rck l972 Aułornobilkiub Worszgwski - no włosność

UHA-GAJ }

Zes=cŁv l'l"Lovłe łie rncgq być zgioszane V/ tviTl scniyiTl sxŁcd:ie nł ken-
|..'l .:i::;:: Jc o'':u lcgród :espciou;ycłr. lacino zcf:go r.c i-,c.e być
zcio.::cno w C,vc.. ;espoicch.

Żjcoywe;' n6gróCi indyitidu*inych w Rcidcch '#oi"sz.3wskicli
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Worszcwo ''." łlędrychowsi<i - A. Zie!jisi<i
Wqłs:c\.vo A. ł/ędlr'cho..";ski - J. f/ęii17chcws,lc
],{.'ci's:o'ł.lc A" llędrychr"tsk! _ Ł,. Pcl,';]gk;
Wl.sr:wc R' ll,-,ch* - j*. -!awłrcwii"'.
Kr,':ków R. Ncęir:ki -' A.Stcpińsl".;
Worszcwc Q' iyszi<cwsl:i -- 1' i{,.;r;nłlolviłr
l!3::Vń - ''\'_l.,G J. Bcch:in _ F:. r.i' s'kow:lr.
tlakó,ł _' \Ą:_wc R. No,,v],:l, _ P. ;'l:i.stll;.'ts;ii
'#lrs;crvc |l. !tc'xowick -.D" /rłl'dilr:!ii
!,Vcrszo_'va ił. Aiu,:hł * l]. ]_t's:: e_,.l:., i



't. ZAWODY I ORGANIZACJA

Xl Roid Worszowski mo chorokter mię'
dzynorodowych zowodów otwortych dlo
zowodników licencjonowonych stortu'

igcych no somochodoch 9łupy l i ll
oroz lll ilV oroz V. Stonowi on V Eli'
minocie Rojdowych Mistrzostw Polski
w roku ]973.

Orgonizotorem roidu iesi no zlecenie
Głównei Komisii 5portowej $omocho_

dowei Polskiego Zwigzku Motorowego -
Automobilklub Worszowski przy współ'
procy Aufomobilklubu Bydgoskiego i Wor'

mińsko-Mozurskiego - pod polronotem

POLMO FSO.

I'3. Roid odbędzie się w dnioch 9.Xl-
I l.Xl.l973 r. Bozg Roidu iest Worszowo
$ig1g ftojdu znoiduie slę w Worszowie,
ul. Nowy świot 35 łel.26'Ą5'73.

1.4. Xl Roid Worszowski orgonizowony iesf
no podstowie Międzynorodowe9o Ko'
deksu Sportowego FtA, Kodeksu Sporto-
wego Polskiego Zwiqzku Molorowego
(ACN) oroz ninieiszego regulominu szcz+
gółowego.

2. wŁADzE RAJDu

2.1, -luryt

Przewodniczgcy - Mleczyslow
Gregorczyk

Czlonek - Edword opo liński

Komondor - Zygmuni Drozdo

2.2, Kierownictwo Roidu

Komon d or - Zygmunt Drozdc

V-ce Komondor
Sportowy - Jon Bronikowski

V-ce Komondor
Ęejonu Worszowo - Jerzy S. y r.lniok

V-ce Komondor
Reionu Olsztyn - Andrzei Qieysztor

Sekretoriof - Anno Grobowsko-
Zróbik

- Czesłow Molucho

I. COMPETITION AND ORGANIZER

1.1. The Xlth Worsow Rolly hos o form of
on open competition for licenced drivers
storting on cors of the lst, llnd, ll'=d,
lVth ond V group. lt is the 5th Elimino-
tion for fhe Rolly Qhompionship of
Polond in 1973.

To the order of Polish Moioring Associo-
tion Moin Sporting Commission - Aufo-
mobile Club o{ Worsow is the Orgonizer
wiih cooperofion o{ Automobile Club
Represenłofion ot FSo ond Automobile
Club o{ Bydgoszcz ond Vormio - under
ihe ouspices of POLMO FSO.

The Rolly willtoke ploce befween 9th-
llrh of November .l973. Worsow will be

bosis o{ the Rolly. The Rolly Bureou
is ploced in Worsow,35 Nowy Swiot
street, teleph one; 26-45-7 3.

1.4. The Xlih Worsow Rolly is orgonized
under the regulotions of ihe lnterno-
tionol Sporting Code o{ FlA, Sporting
Code of Polish Moforing Associotion
(ACN) ond these detoiled reguloiions.

2. RALLY'S AUTHORITIES

1.2.
1.2.

t. J.

I

ł

I
ę
:

2.1. Juryt

Qh o irmon

Vice-Cho irmon

Commond er

- Mleczyslow
Gregor c zy k

- Edword opo[iński

- Zygmunt Drozdo

Zygmunl Drozdo

Jon Bronikowski

Jerzy Szymoniok

Andrzei Gieysztor
Anno Grobowsko-
-Źr6bik
Czeslow Molucho

2.2, Orgonizotionol Commiteet's Monogement:

I
I
I

L

Commond er

Sporting Vice-
-Com mon der

Vice-Commonder o{
Worsow Region

Vice-Commonder of
Olsztyn Region

Secretory Bureou -



.G

-J

Kierownik Biuro
Roidu

K ierown ik
Finonsowy

Kierownik Komi-
sorzy Spoftowych -
Kierownik
Chrononetroźu -
Komisio
Techn ic zn o

K ierown ik
Propog ondy

Jonusz Wochowiok

$orboro Mołczynsko

Julion Zobokrzecki

Wocłow Żmigrodzki

Korol Pionnier

Krystyno Gott

Chief of Rolly
B ureou

Finonciol
Monoger

Chief of Sporting
Comm iss ioners

Time Meosuring
Lh tet

Technicol
Commission

Chief of ln{ormołion
ond Publicity

Chief of Roułe
P rotect i on

Press ołfice

Colculotion
Commission

Chief of
Tro ns port

Rolly Monoger

Jonusz Wochowiok

Borboro Molczyr{sko

Julion Zobokrzecki

WocIow żmiyodzki

Todeusz Grochowiok

(rystyno Goit

Korol Pionnier
Wolciech Qorzosty

Wtodzimierz Zróbik

Stefon Wysocki

M i rosfo w
T oc zydlow s k i

- Stefonio Poszkowsko

- Stonislow Wierzbo

- Jerzy Boryno

- Krzysztof Ponufnik

- dr Andlzei Slopiński

+-

Kierownik Zobez"
pieczenio trosy - Todeusz Grochowski

- Woiciech Qorzosty

Biuro Prosowe - Wfodzimierz żróbik

- Ste{on Wysocki

Komisio obliczeń - Mirosłow

K ierown i k
Tron s porfu

Toczydlow s k i

- Stefonio Poszkowsko

- Ston islow Wierzbo

- Jerzy Boryno

Gospodorz Roidu - Krzysztoł Ponufnik

Lekorz Zowodów - dr Andrzej Słopiński

Komisjo No9ród - Mieczystow
Jokubowski

3. PROGRAM RAJDU

9.Xl piqfek godz. 8,00-11.30

- bodonio fechniczne Worszowo, Sto-
cio "Polmo" ul. l-9o Sierpnio 2/4

9. Xl 9odz" I l. il- 13.00

- próbo Sw - Służewiec, Worszowo

9.Xl sodz. 12.00-13.30

- przeiozd do porku zomkniętego Wor-
szowo, Stodion X-lecio

9.Xl 9odz. ló.00

- Siort do iozdy długodystonsowei Wor-
szowo, Stodion X-lec io

Doctor

Prize Comm ission - Mieczyslow
Jokubowski

3. PROGRAMME OF THE RALLY

9th of No vem ber ( Fri doy) ot I.00 - I lr 30

- fechnicol scrutiny Service Stotion
"Polmo", ul. l-go Sierpnio !7{,
Worsow

9th o{ November ot I 1.30-13.00

- fest sw - Sfuźewiec, Worsow

9łh of November ot l2.00-l3.30

- lrovelling to the "Porc ferme" (clos.
ing pork), Stodion X-lecio, Worsow

9th of November ot '|ó.00

- stort for ihe long distonce drive,
Slodion X.lecio, Worsow



lO.Xl godz. 15.30

- meto iozdy dlugodystonsowei Stocio

"Polmo" Worszowo, ul. 1'9o SierP'
nio 2/Ą

il.Xl 9od2.9.30

- ogtoszenie wyników prowizorycznych

Ęoidu - siedzibo Automobilklubu
Wotszowo' ul' Nowy świot 35

ll.Xl godz. 11.00

- likwidocio porku zomkniętego

I l. Xl sodz. I 3' 30

- rozdonie nogród - zokończenie Wor'

szowo, solo Technikum Somochodo'
wego FobrYki Somochod6w Osobo-

wych Worszowo-Żero6

lOth o{ November ot 15.30

- {inish c{ the long distonce drive'
Service Stotion "Polmo", ul' l-go

SierPnio, Worsow

llth o{ November ot 9.30

- onnouncement of the temporory Rol'
ly's results - Heodquorfer o{ Worsow

Automobile Club, ul'Nowy świof 35'

W orsow

I lth o{ November ot I 1.00

- closing down o{ 1ls'tporc {erme"

I lth o{ November ot 13.30

- ptize disłribution - the endin9 Tech'
nicol Trode School holl i{ FSO (Pos'
senger Cor Ęoctory), Worsow-Źeroń'

I

I
l-

I
I

I

l0



Xl MlĘDzYNARoDowY RAJD WARszAwsKl - ,'PoLsKtEGo FlATA"
Troso Ęgi/u

THE XIth INTERNATIONAL WARSAW RALLY OF ''POLSKI FIAT..
fhe Ęolly Ęoute

PKC
i próby

Mieiscowość i lokolizocjo Km
odcinko

Km
etop u

Km
w rojdzie

Czos
pr ze-
iozdu

Godzino
storlu
I zow,

Uwogi

Pilc
ond tesis Locoti on

L ength
ofo

section

Length
of o
stoge

Con secu-
tive oł
the Rolly

Time of
Poss09€

Stortlng
timc o{
lst com-
poti tor

Rem ork s

2 Ą 5 6 7 8

Br- I Worszowo - 5tocjo "Polmo" (Service - Stotion)
ul. l-go Sierpnio 2/4 (str.1

9.X1.
8.00- il .30

PKC.O Worszowo - ''Wyści9i" - Służewiec (Horse Roces) 5 5 5 l5' I 1,30

SW- I

P ork
PKC. I

Worszowo - "Wyści9i" - Słuźewiec (Horse Roces) 3x2.5

Wors zowo - słodion X-lecio

7,5

t2,s 20 25 35' I 2,05

Stort
PKC.2 Worszowo - Stodion X-lecio |ó,00

PKC.3
Worszowo _ Bielony, ul. Zeromskie9o - Wólczyńsko (str.)
Worszowo - Bemowo, ul. Rodiowo 1/3 (st.1

t0
7 20 Ą5 30' ló'30

PKC.4

Bobice
I zobe lin
Sieroków
Pociecho - poczqlek bruku (beginning of porement)

6
ó
a

l8 ó3 lg, 16,18
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\

K.

o

1 2 .2
4 5 6 7 8

PKC-12

Lulocin
Dębówk o

P i efrzy k

Syberio - l00 m przed (be{ore) x BroJnico - żuromin

I
I
5

Ę 22 333 21,27

PKP.3
PKC"t3

Płociczno
Nowy świol
Górzno - przy tob l. mieisc. (neor the inform. boord)

3rodnico - Zokłody Mechoniczne ''PoLMo"

1

2,5

7,5

22 35 3ó8 3ó' 22,03

PKC-14
Zbiczno
Ciche - środek wsi (centrol port of the villoge)

ll
5 't7 385 23', 22,26

Os-3

PKC-ls

STA koniec wsi (end of rhe villoge)
MET yzeiozd koleiowy (FlNlSH - roilwoy
cros

Nielbork

Mroczno - 100 m przeci (before) x to Trzcin

0

t2,5

2,5

t0 2S 410 l9' 22,Ą5

ŹJ.
\r?c-

O s-4

Os-5

P K c-'ló

,a--'---,
START / Mro..nd, 100 m zo PKC (lOO m behind PKC)
META -kŁ!:tf rzy przyslonku PKS (Morket Bus
Sto p

STA przy szkole (neor the school)
M ET zy szkole (F lNlSH, neor the
scho

Tylice
Kuligi - wiodukł kolejowy (roilwoy viodUct)

0

ó

7

5

2 28 438 28', 23,13



v

V

2 3 Ą 5 6 7 ó

PKC-2 1

Wysoko Wieś
Wygodo - przy tobl. miejsc. (neor fhe in{orm. boord)

5

6 42 607 45'. 1,55

Os-9

PKC-22
u-",źy ń

Tuszewo

0

9
r'

8

4 23 632 2s'. 2,20

Os-10

O s-'l I

P K C-23

STA RT oGrodziczno\. (iok Os.5)
META -
START

Mroczen ke.{iok O s-g)

'M76--cznĄ 11ok os-4)
M ETA
Rybno

Rynek 1i{k os-ł;

Rumion - przed (be{ore) x Rurnienico - Dobrowno

Ó

5

4

8

8

Ą 11 669

2s
2r 2,57

Ó<-l,

P KC-2d

, i00 m zo (behindl PKC

Konigowo - i00 m zo (behind) x Młowo - Nidzico

0

r3

14

23 50 719 50' 3,Ą7

PKP.5

P K C-25

Jonowiec Kościelny
Nowp Wieś - l00 m zo (behind) x Kuklin - SzczePkowo
Szemplinowo Wlk,
Jonowo - 

.l00 
m przed (before) x Jonowo - Storo Wies

7

5

ó

6 24 743 24', 4,tI



6

ł.

3 Ą 5 ó 7 I
I 2

Mus zoki
Nidzico
Ro,czki - 100 m zo (behind) x Szkolowo - Nidzico

9

12

I 29 772 29' 1,10
P K c-2ó

Os- 13

PKC-27

koniec wsi (end of ihe villogc)

(be{ore) x Dgbrówno - Dzlołdowo

Tymowo
Mie lno

t0
3
2

l0
l0 35 807 27'. 5,07

2
ll

Ą t7 824 tr7, 5,24
P K c-28

Dgbrówno
E lgnowo
Gutowo - IOO m przed (bc{ore) x Rumion - Rumienlco

PKP-ó

PKC-29

Rum ienico
Tus ze wo

Kuligi - wiodukt (vioduct)

Ty lice
Mroct"nko - przy tobl. mieisc. (neor lhe inform' boord)

I

ll
5
2

Ą 23 817

,1E '
B 5,17

Os-14

P K C-30

i.irzemieniewo
Kurzętnik

Morzęc i cc

5

3

3

2

12
I 2ó 873 2ó, ó, l3

l9
22 41 91Ą 11' 6,51

P KC-31

Lubowo
Ęrygnowo - przy tobl. mieisc. (ncor lhe inform' boord)



I 2 3 Ą 5 6 7 I

PKP.7

P K C-32

Lodwigowo - przy tobl. mieise. (neor the inform. boord)
Gordy ny
Rgcz k i

Nidzico - przeiazd koleiowy (rcilwoy crossing)

Ą

lt
8
7 30 914 30' 7,2Ą

PKC-33 l.ł idz ico - pork ing Zomek (neor łhe Qostle) 90' 9, l5

PKP.B

P K C-3.1

fzorny Piec
7gltŁocha
Olsziynek - rynek (Morket)

20
5

20 45 989 4s', 9,39

Os-15

P K C-3s

START /W'II"} - poczgtek wsi (beginning of the villoge)

- (FlNlSll) - poczqtek wsi (beginning

lobl. mie jsc. (neor the in{orm. boord)

W i9w
META -\Ostrol
o{ the vi
Smykówko - przy

2

i3
l5 30 l0l9 30' 10,09

P K c-3ó

P ietrzw ałd
l,ł orwo łd
Dgbrówno - rynek (Morker)

6

I
o 22 '104'l 22'. r0,3I

P K C-37

Rumion
RyLno
Rynek - 100 m przed przystonkiem PKS (be{ore the Bus
Stop)

t0
4

t0 24 l 0ó5 2Ą', 10,55

os-ló

P K c-38

przy przyslonku PKS (neor lhe Bus

]00 m przed (before) x - FINISH

Krzemieniewo
Gwiidziny - przed (beiore) x Nowe Miosto - Mroczno

0

I
?

3

2 ló 108 I |ó' I t, l I

!
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ilI
12 

I
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START J Mro...nko\ pr.y szkole (neor the school)

META JGrodziczno )przy szkole (neor ihe school)

Dziurdziewo - przy tobl.mieisc' (neor the infornr' boord)

Mroczenko
Grod z lc zno

Ęgczki
Konigowo - 

'loo m zo (behind) x Młowo - Nidzico

-lonowiec Kościelny
ilr vo Wieś
! remplino
Jonowo - l00 m przed (be{ore) x Jonowo - Storo Wieś

13,23

OpinoeSro I I

PKC-ą3 |ołr.lnStory-100mzo(behind) xNosielsk-Gołtmin l 'n | ?7 l 124U

40 | ,zie | 40'

|(rzynowłogo
Grudusk
Szulmierz - 1oo m zo (behind) x Grudusk - Ciechonów

'il I sz | 1272
Winnico
Chrcynno - przy tobl. micisc. (neor the inform' boord)

l3ol I 2e'

Chrcynno - lolnisko (oir Port)
Dę be

Wieliszew
Biołobrzegi - w środku wsi (in the middle of the villoge)

sTART - Biołobrzegi - 2oo m zo (behind) PKC

META - Beniominów - poczgtek wsi (FlNlSH - beginnin9
o{ rhe villoge)
N ieporgt

P KC,4O



I 2 3 Ą 5 6 7 I

META

Bł-2

Worszowo - ż.roi
Worszowo - Sloc jo "POLMO" (Service - Stotion)
ul. l Sietpnio )/Ą

lok wyiej

20

1Ą 16 1347 57'. 15,48
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5. POJAZDY DOPUSZCZONE
DO RAJDU

wego Kodeksu SPorlowego 1973 r'

Qrupo I - somochody turystyczne ser'yi'
ne 5000 e9z.

Grupo 2 - somochody turystyczne sPe'
ciolne 1000 egz.

$rupo 3 - somochody "wielkiei lurysty'
ki" 1000 e9z.

Qrupo 4 - somochody "wielkiei turysty'
ki', 500 e9z.

Qrupo 5 - somochody sPortowe - Proto'
tYPY

5.2. W qrupie l i 2 somochody podzielone bę'

do, no ó klos, wg poiemności skokowei

silniko:
1-2 kloso - do ó00 ccm

3-4 kloso - ó0l-850 ccm

5-6 kloso - 851-1'l50 ccm

7 kloso - 115l-1300 ccm

8 kloso -'l30l-ló00 ccm
9-l3 kIoso - ponod ló00 ccm

W grupie $ somochody sfonowiq, iedno'

klosę.

5.3. W grupie 3 i 4 somochody podzielone bę'

dq no 2 klosy w9 poiemności silniko:

l-8 kloso do'ló00 ccm

9-'l3 kloso - ponod ló00 ccm

5.4. Wszystkie somochody muszo. odpowiodoć

pod wzglgdem budowy PrzePisom o ruchu

somochodowym w Polsce i posiodoć do'

kumenty uprownioigće ie do poruszonio
się po drogoch publicznych w Polsce'

Kożdy somochód biorgcy udzioł w Roi'
dzie musi być wyposożony w podręczng

opteczkę.9ośnicę, koski ocl'ronne i po'

sy bezpieczeństwo dlo cołei zołogi,

oroz fortuchy 9Umowe no tylne koło'

Orgonizotor zezwolo no zooPg''zenie so-

mochodu w dwo kompletne koło zoPo'

sowe, nieo9roniczono, i lość dęfek, no

użycie specIolnych urzqdzeń służgcych
do pomioru czosu iiP., nie moigcYch

wpływu no wiosności trokcyjne somo'

chod u.
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5. cARs ADMITTĘD T0 THE RALLY

5. l. The Xlth lnternotionol Worsow Rolly is
open io cors monufoctured ofter 3lst of

December 'l!$$ ond homo logoted be{ore

3lfh o{ June l973 which meet lhe re'
quirements o{ Annex "J" to the lnter'
nofionol Sporting Code I973.

I sl group - touring cors o{ seriol produc'
iion - 5000 coPies

llnd group -touring cors of speciol pro'
duction - 1000 coPies

lllrd group _ 9rond tourin9 cors oł seriol
production - 1000 coPies

lVth group - grond touring cors - 500
coPles

5.2. The cors o{ the lst ond the llnd will be

divided inło six closses occordin9 to the

engine's cubic coPocitY:
'] st'fo 2nd closs - up to ó00 ccm

3rd ond 4ih closs - ó0l-850 ccm

5th ond óth closs - 85'l: l l50 ccm
7łh closs - l 15'1 -l300 ccm

8th closs -'l 30l-'ló00 ccm

9'rh closs to ]3th cIoss - over ló00 ccm

The cors of the Vnd grouP ore one closs'

5.3, The cors of the lllrd ond lVth group will
be divided into iwo closses occording

to the engine's cubic coPocitY'

1st to $th closs - up to 1ó00 ccm

9th to l3ih closs - over'|ó00 ccm

5,4' The construcfion of oll cors enfered {or

the Rolly sholl comply wiłh drivin9 re'
gulotions in Polond ond be provided

with documents licenced {or the public
roods in Polond.

Eoch compeiing cor must be provided
wilh the first oid kit, {ire extinguisher,
sofety helmets ond sofety belts for every

member o{ the crew ond rubber oprons

behind reor wheels. Thc Orgonizer ol'
lows to corry two sPore wheels, un-

limited number of łubes, speciol time

meosuring devices etc. which do noi
ofiecł the tfoctiVe properties of the cor'

There rnust i o binote number o{ lights
ot the froni of cor (in occordoncc with

:

I

.

I

I
I
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llośc' punktów świetlnych no przodzie
somochodu musi być Porzysto (z9odnie
z Polskim Kodeksem Drogovłym) i zgodno
z koriq homologocyinq.

No mocy PrzePisU orł. ó 9 l Międzyno'
rodowego Kodeksu Sporiowego zezwola
sig no słosowonie os{on korterdw oroz
innych zobezpieczeń podwozio.

Zobronio się używonio reflektorów zo-
montowonych no dochoch somochodów.

6. ZGEOSZENIA I ICH FORMA

ó. l. Do udziołu w Ęoidz!e 5ędo dopuszczeni
zowodnicy Posiodoigcy międzynorodowg
licencię 5Portowq somochodowq wożnq
no rok 1973.
W odniesieniu do zowodnikcjw kroiowych
posiodonie licencii międzynorodowei nie
jest wymogone, pod worunkiem spełnie'
nio zosod punktu 2 zołqczniko do regu_

lominu szczegótowego,

W koźdym somochodzie muszo. znoidowóć
się dwoi zowodnicy, którzy upowożrlieni
so. do prowodzenio somochodu w czosie
trwonio Roidu.
Lg(oszenio zowodników muszg byi po-

lwierdzone przez ACN.
Somochody zgtoszone do Roidu muszą
Posiodoć dokumenty upowoinioio,ce ie do

. poruszonio się po drogoch publicznych.

6.2' 7-głoszenie no formulqrzu musi być prze=

słone w terminie do dnio 27,X,19]3 r.

no odres orgonizoloro.

oborv igzuie czytelne i szczegółowe wy-

peJnienie wszystkich pozycii formulo.zo
pod rygorem nieprzyięcio zgłoszenio.

ó.3. Z91oszenie musi być podpisone P'zez
obydwu zgłoszonych zowodników oroz
przez klub mocierzysty iACN.

6.4, Zowodlicy zobowigzoni sg przesłoć
wroz ze zglos:eniem po dwie fotogro{ie
o wymiorze 4xó cm z podoniem nq odwro-
cie swego nozwisko,

ó.5. Dopuszczo się zmiony w zgloszeniu so'
mochodu pod worunkiem zochorvonio gru'
py iklcsy, jok róv'nie.r doPUszczo siF'
zmiong drugiego zowodniko. Zmiony le
mogq być dokonane r;łipóźniei do dnio
27,X"1973 r"

the Polish Higwoy Code ond ihe homo'
logotion cord).

ln conlormity with the regulotions o{

item ó Ę l o{ the lnternotionql Sportin9
Code it is permitied to use cosing {or

c!'onk cose os well os ony other Proiec'
tion of the chossis. lt i:; iorbidden io

use re{lectors instolted on ihe top of the

cor.

6, ENTRIES AND THEIR FORM

ó. ]. Drivers hoving o Volid lnternotionol
Compefition licence łoł 1973 ore odmit-
ted.
Regording the notionol drivers such

internołionol licence is nci required

ProVided łhe principles o{ ilem 2 o{ the

Annex lo the detoiled regulotions ore

met.
Eoch crew should compri:e iwo drivers
ry116 ore ouihorized to drive the cor dur'

ing fhe course o{ the Rol IY.

Entries cf compeiitors hove to be con-
{irmed by ACN,
The cqrs enfered {or the Rolly ore to be
piovided with dccumenls licenced for
the public roods.

ó.2' Entry hos lo be completed on the o{'
{iciol {orm ond should be sent io the

" Orgoni zer not tojer thon 27ih October
'l973. The entry form hos to be cleorly
ond completely {ulfilled. lf nct, the eniry
form will not be occepled.

ó.ó. The entry {orm must be signed by both

drivers entered {or the coniesi ond oc-
knowledge by thelr own club ond ACN.

ó.4. Together wiih the entry form drivers ore

requested to enclose two 4xó cm photo-
grophs with their nomes given on the
reYerse side,

ó.5. A chonge c{ o ccr permiifed provided the
group ond the closs is kept, olso regord'
ing o chonge of o second driver. These
chonges con be mode nct loter ihon 27th
of Octcber 1973.

ó"ó' Teom eniries ore oPen to the foilowinE
ieoms:
NATiONAL -- in the interrrotionol com-

petiiion compris!n9 J-$ crews, The re-

sults of the three best crews will be

ioken os the bosis {or ihe finol colculo"
tion' Only one leom {ron eoch rrciionol'
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ó.ó. Do konkurencii zespołowej dopuszczone

będc nostepu igce zespoty:

NARoDoWE - w konkurencii międzyno'

rodowei żłożonć z 3-5 zołóg' Podstową

obliczeń sg wyniki trzech noilepszych

zołóg.

Kożdo federocio norodowo może z9łosić

tylko ieden zespół'

KL źone z 3-Ą zotóg; pod'

sto sq, wYniki trzech noi-

|"p Koźdy klub zo pośred'

nic derocii norodowe| może

z9losić dowolng liczbę zespołów'

FABRYCZNE - złoźone ' 3-! zołó9'

Pod bliczeń sq wyniki 3 noi-

leps . Kożdo fobryko zo pośled'

nict cii może zgłosić po ied'
nym zespole sktodoigcym się z 3_5 zo'

łó9 w kożJei grupie'

.Zgłoszenio zespotów bgdc przyimowone

ptzez Orgonizotoro do dnio 3l'X'1973r'

6.7. Ył przypodku, 9dy z9łoszony somochód.

zos'tołby uszkodzony przed odblorem fech_

nicznym 9.X1..l973 r' Orgonizotor zezvtoli

no zostgpienie 9o innym somochodem tei

somei m somego tYPu, tei so'

mei poie ei somei gruPY - o ile
zmiono e pisemnie zgłoszono

do Biuro Roidu przed bodoniem tech'

n lcznym.

ó'8. Z9odnie z \ 74 Międzynorodowego Ko'

deksu Sportowego Komiłet orgonizocyiny
zosłrze9o sobie prowo do odmówienIo

przyięcio zgfoszenio bez podonio przy-

czynY odmowY.

6,9.lowodnicy obowiqzoni s9 no żgdonie

plrzedstowić odpis korty homolo9ocyirrei

swego somochodu'

7. WPISOWE

7,1' WPisowe zo zgtoszenie I zologi wynosi

dLo zowodników kroio#yc! 5oo" zł dlo

zowodników zogronicznych }. -' względ'

nie ich równowortość w wolucie swoie9o

' kroiu'

7.2. Wpisowe zo zg'l'oszcnie 1 zespolu wynosi

dlo zespołó* krojowych ó0c"'ł dlo ze'

22

CLUB T EAMS - comPrising 3-4 crews'

{ederotion con enter 1|E Ęolly'

The results o{ the łhree best crews will
be token os the bosis for the {inol re'

sulfs colculotion. Eoch club moy send

ony number of teoms through its nofionol

{ederołion.

MANUFACTURER'S TEAM - comPrising

3-5 crews. The results of the three best

crews will be token os o bosis for fhe

finol result colculotion. Eoch monu'

focfurer moy send in one feom compris'

ing 3-5 crews in eoch closs ond group

through its noiionol federotion'

Teom entries will be occepted by the

Orgonizer belore the 4th of November'
.l973.

When more ihon one teom is entered for

the Ro I ly both in c lub teoms ond in
monufocturerts teoms competition - o

crew entered one teom of the some time'

It does noi opply fo the nolionol teoms

i.e. the crew con be entered for the

notionol teom ond besides {or club or

monufocturetrs teom.

ó'7. ln cose of the cor domoge before the

dołe of technicol scrufiny on the 9th of

November, 1973, the Orgonizer will per'

mit to reploce the soid cor by cor o{ the

some mork, tYPe, cubic coPocitY ond

group provided the chonge is sent up

in the written form to 1L' ęollv Bureou

before 15. technicol scrutinY.

ó,8, Accordin9 to ! 74 o{ the lnternotionol

Sporting Code the Orgonizotionol Com-

mittee reserve for himsel{ the right to

re{use ony entry without giving the

couses.

ó.9. Competi1ors ore obli9ed to show ot the

request the coPy of the homologotion

cord of their cors.

7. ENTRY FEES

7. l. lndividuol entry fee of crew is 500 z{ for

notionol competitors ond 25 U.S' Dollors

for foreign competitorsl olternotely equivo'

lence in the currency o{ their own country'

7.2. reom entry fee is ó00 zł for notionol
.leoms ond,J U'S. Dollors for foreign

i
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sPotów zogronicznych ]Q $, wz9lędnie
ich równowortość w wolucie swoiego
kro i u.

7.3. WPisowe zo zgl'oszenie zofóg izespołów
zogronicznych noleży wpfocoć no konto:

PRzEDsl ĘBloRSTwo lMPREZ sPoRTo-
WYCH I TURYSTYCZNYCH ''SPORT.
TOU R IST"
Bonk Hondlowy S.A. Worszowo nr konto
1ó4-4o7oo dIo Polskiego lwigzku Mofo-
rowe9o.
Wszystkie wptoty dokonone no inne niż
podone konlo, nie bgdg przez Orgonizo-
toro uznone.

7.4, Dowód wpłoty wpisowego noleiy dołĘ_
czyć do zgłoszenio.

7.5. Wpisowe zc zg-loszenio zofóg i zespołów
kroiowych noleźy wplocoć no konto orgo-
n izotoro:
AUTOMOBILKLUB WARSZAWSKI Wor"
szowo NBP Xlll O,/M W"wo 1552.9..l32403.

7,6" Vł rozie nie przyięcio zgłoszenio wpi-
sowe zostonie zwrócone w cołości.

7.7. Ył przypodku rezygnocii zoło9i z vdziołv
w Ęoidzie, zgłoszonei no piśmie lub te-
lefonicznie do dnio 27.X.1973 r. Orgo-
nizotor zwróci oplotę wpisowego w co-
łości' Przy rezygnocji zołogi po tym ter-
minie wpisowe zwrócone nie będzie.
W rozie odwołonio zowodów or9orlizo'
tor zwtoco wpisowe w colości.

7'8, ZoIogi, które wystortujo do Xl Roidu
fVorszowskiego, otrzymoio, w romoch wpi-
sowego dwie pomiqtkowe plokietki.

7,9. Orgonizotor zorezerwuie noclegi tylko
fym zowodnikom i osobom toworzyszg'
cym, które wfoŻ ze zgtoszeniem do dnio
27 'x.1973 r. Prześl9 no odres Qrgonizo'
toro zomówienie z podoniem liczby osób
i terminu pobYtu.

8. oBowlĄzKl zAwoDNlKów
\'{ czAslE TRWANlA ZA\voDóvł

8" l. Przez podpisonie zgloszenio do Roidu
zołogi zobowigzuic sie do cołkowitego
podporzgdkowonio się przepisom niniei'
szego reguiominu, insirukciom, dodotko-
wyń zo?zgdzeniom oloŻ zobowiqzujo, się

teomsl olternofely equivolence in the
currency oI their own country.

7,3, Entry fees for the foreign crews ond
teoms ore lo be trons{erred to on oc-
count of:

PRZEDSI EBIORSTWO IMPR EZ SPORTO"
WYCH I TURYSTYCZNYCH ''SPORT.
TO UR I ST"
Bonk Hondlowy S,A. Worszowo nr konlo
164-Ąa700 dlo Polskie9o Zwio-zku Mo-
torowego.

All poyments mode to ony ether oc-
counts will noi bc recognized by the
Orgon izer,

7,Ą, The entry {ee receipt should be enclosed
lo the eniry form.

7.5. Entry fees for the notionol screws ond

teoms ore io be trons{erred lo on oc-
count of ihe Crgonizer:

AUTOMOBILKLUB WARSZAWSKI Wor-
szowo NBP XlllO,lM W"wc .l552-9-132403.

7.ó. ln cose the eniry opplicotion is not oc'
cepted. the entry fee will be re{und in
full.

7.7. Those who resign of łheir participotion
in the Rolly in written {orm or by tele-
phone nol loter thon ihe 28th of Ociober
1973, the Orgonizer will refund their
eniry fees in full. lf the resignotion wiil
be done c{fer the obove mentioned dofe,
the entry fee will noł be returned' ln the
cose o{ concelling the Rolly oll entry
{ees willbe re{unded in iuil.

7.8. The crews which will stort in the Xlłh
lnternotionol Worsow Rolly will be given
two ploquetfes commemoroting the Rolly,

7.9. The Orgonizer will book occommodotions
for those compeiitors ond occomponying
persons who together with their entries
will order the rooms oł the orgonizotion
Committee (not lołer thon the 28th o{

October, 1973) giving the number of
persons ond doys of sioying,

8. DUTIES OF THE COMPETITORS
DURING THE RALLY

I, l. By ploeing their signotures upon the
entry, łhe drivers ogree to con{orm with
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nie dochodzić svioich ewentuolnych pre-
tensii w stosunku do Orgonizotoro.

8.2. Zowodnicy powinni slosowoć się ściśle
do obowigzuigcych płzepisów no drogoclr
publicznych w Polsce i odpowiodoig oso-
biście zo ich przekroczenio.

8'3. 7-ołogi obowigzone sq, wykonoć wszystkie
Próby sporiowe w koskoch ochronnycb
i w posoch bezpieczeńslwo'

8.4. Zołogo obowiqzono iest pod rygolem wy'
kluczenio 7 Ęoidu do przejechonio cołeI
trosy z pobroniem wiz wszystkich PKC
i PKP w podonei przez Orgonizotoro ko-
lejności i kierunku oroz obowigzono iest
do koleInego odbycio wszystkich prób

' przew idzionych regulominem.

Troso Roidu nie będzie wskozywono'
Miorodoiny jest kilometroż podony w kor'
cie drogowei.

Zmylenie lub ziechonie z irosy z iokich-
kolwiek Ptzyczyn i wynikoio-ce z tego

konsekwencie nie mog9 być przedmiotem

sklodonio protestu lub zmion zopisów
czqsu.

8.5. Do poruszonio się somochodU no trosie
służyć może wylgcznie silo nopedowo

somochodu, lub siło mięśni zoło9i. Wy-

jgtek stonowi pomoc Przy ewenluolnym

wprowodzeniu somochodu z Powrotem nd

iezdnię.

8'6. \ąkozuie się kote9orycznie posiępowoć
nieloiolnie w stosunku do innych zowod"

ników biorgcych udziof w Roidzie'
W szczególności niedopuszczolne jest

przeszkodzonie lub utrudnion;e wyprze-

dzonio wtosnego poiozdu przez ooiozd
innego zowodniko. Kożdy stwi'erdzony

fokt tego iypu przekroczenio moie spo'
wodowoć ukoronie zotogi wq 9 20.

9. UBEZPIECZENIE

Obowigzkowe ubezpieczenie od 'rNW" i "OC"
obeimuje równieź ryzyko ro!dowe - zoleco

się dodotkowe ubezpieczenie''Ac'''
lowodnicy zogroniczni muszq obowigzkowo
posiodoć Migdzynorodowo' Kor1ę Ubezpiecze_
niowo, ioko niezbędny worunek uczesłnicze'
nio w Roidzie. p9wyższe dckumenty muszq
być przedstowione przy bodoniu technicz_
ny iT.

2Ą

lhe rules contoined in łhe presenł re-

gulotions ond łn ony odditiońol instruc'
tions, ond the craws en9o9e to hove no

cloims lo the Monogement ond the Orgon'
izer by teosons menlioned obove.

8.2. Comperitors should strictly comply with

the rules seł ouf in rhe Polish Highwoy
Code ond will be responsible personolly
for ony breok of łhe soid Code'

8,3. Competitors ore obliged io corry ouf oll

sporting tesłs weoring sołety helmets
ond sofety belts.

8,4. A crew is bound under łhe penolty of

excluding irom the Rolly to go łhrough

the whole roUłe, to toke visos ot oll
PKC-s ond PKP"s in the ordet ond direc'
tion oppoinied by łhe orgonizer ond

furłhermore is obli9ed to {ollow oll kinds
o{ iesls mentioned in the regulotions'
The rouf e o1 1[ę Ęolly will noi be point_

ed out.

The competent schedule of kilometers
is given in łhe route cord, The orgonizer
will ignore oll protesłs bosed on the {oct
oI hoving tost the woy or hoving left
it ond in con sequency o{ such Protest
fhere will not be ony chonges in the re-

corded iimes.

8,5. Competing cor musi rely eniirely on its
frociive {orce or upon lhe musculor {orce

of ils cte*. Helping the cor fo reenler
the rood will be considered os on exceP'
tion to the soid rule.

8.6' The compeliłors ore greolely obliged to

behove foir one io onolher. Disturbing
in overtoking one's own by onother cor

is porticulorly iorbidden' Any proved

cose of this kind moy involve the penolty
o{ o cre* occording to g 20.

9. INSURANCE

obligotory insuronce ogoinst civil liobiliły
olso includes 1|g Ęolly risk - ił is recom'
mended odditionoI insurence ĘoIly - ''Auio'
cosco". Foreign compeiitors should possess
lnternotionol lnsurence Cord os on obligoiory
condition to enle!' łhe Rolly. Above mentioned

documenis ore ło be presented durin9 ihe
technicol scrutiny,

:
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10. PALIwO

l. Do nopędu somochodów dopuszczonych do

Roidu może służyć iedynie poliwo sprze'
dowone przez stocie benzynowe CPN.

2. Siosowonie ioklchkolwiek domieszek lub

mieszonek słuźących do podniesienio licz'
by oktonowei poliwo iest wzbronione pod

rygorem wykluczenio z Roidu.

3. orgonizotor moźe w kożdym mieiscu no

łrosie pobroć ze zbiorniko somochodu

uczestnlko próbkę poliwo, celem zbodonio

9o.

ll. oDPowlEDzlALNość
ORGANIZATORA

Qrgonizolor nie przyimuje no siebie odpo'
wiedziolności zo szkody i stroty w stosunku
do zotóg, ich sprzętu, iok i zo spowodowo'
nie ptzez nich pośrednio lub bezpośrednio
szkody i stroty w sfosunku do osdb trzecich
i ich mienio.

12. TABLICE I NUMERY STARTOWE

12.1. Orgonizolor dostorczy przed odbiorem
toblice z nopisem Roid Worszowski
inumerem siortowym,

Toblice mUszg być umieszczone trwole
z przodu i z tyłu somochodu płzez caIy
czos trwonio Ęoidu.

Ponodto koźdy somochód winien być
zoopolrzony w dwie nolepki z numerem
sfortowym, umieszczone w prowych gór-
nych rogoch szyb przedniej i tylnei.

l2'2. No somochodzie musi być nUmer stor-
lowy po obu bokoch (możliwie no Przed-
nich drzwioch) oroz no mosce, kolorem
kontrostuigcym z borwg nodwozio.
(Wymior cyfr: wysokość - 35 cm, sze-
rokośćlinii -7cm)'
orgonizotor udostqpni szoblon i forbę
lub wymoluie uczeslnikom numery/ o
których mowo, przed bodoniem fech-
nicznym.

12,3. Zowodnicy, którzy ukończg Ęojd, muszg
zdi9ć numery sioltowe oroz ioblice
przed opuszczeniem porku (meto Roidu),

IO. FUEL

1. Competing cots must rely exclusively upon
fuel supplics ovoiloble ot roodside filling
stotions CPN.

2' The use of ony blends or mixłurcs serving
lo increose the octonc roting is prohibited
under ihe penolty o{ exclusion from the
R olly.

3. ln ony route seciion ihe Orgonizer is
oufhoriued to łoke the fuel somplc from
lhe cor tonk of o Rolly porticipont in order
of tesling,

1I. THE ORGANIZER'S RESPON.
S IB ILITY

The Orgonizer declines ony responsibility
in connection with ony domoge coused direcł'
ly or indirectly to the crews ond their re"
quipment, or to lhe ihird persons ond their
properlies.

12. PLATED AND STARTING NUMBERS

l2. l. Plotes beoring the words ''Ęoid Wor-

szowski" ond o slorting number will
be provided by the Orgonizer before
iechn i co I occepionce of cors.
The plotes hove to be permonenłly o{'
fixed to lronł ond the reor of eoch cor
throughoul rhe Rolly. Besides ccch cor
should be provided with iwo lobels
beoring the storting number, ploced in
the upper right-hond corner of fhe wind-
screen ond reor window. The lobels
will be provided by the Orgonizer.

12,2. Eoch cor should beor its storting number
poinfed in controsting colours on its
left ond right-hond side (if possiblc on
the froni door) ond on the bonnet. Di-
mensions o{ the figures: height - 35 cm,
width of the line - 7 cm). The Orgon-
izer will provide the sfencil ond thc
point or will point himself the obove
menłioned numbers before the technicol
scrutiny.

12.3. Competitors who will finish rhe Rolly
must łoke off the storfing numbers ond
fhe plotes before leoving the porc (the
{inish of the Rolly).
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12.4. Zowodnicy rezygnuigcy z dolszego
udziołu w Ęoidzie lub z niego wyklu-
czeni obowigzoni sg notychmiost zdi9ć
numery siortowe i loblice umieszczone
no somochodzie oroz oddoó no PKC lub

PKP korrq drogowq, wtoz z kortomi Os
pod rygorem zoslosowonio sonkcii przez

iego ACN.

I3. PARKI SAMOCHODOWE

W czosie trwonio zowodow Orgonizotor wpro.
wodzo zosodg polków zomknięlych.

14. BADANIA TECHNICZNE (BT)

I IDENTY FIKACJE SAMOCHODU
ORAZ ZATOGI

l4. l. Somochody zgłoszone do Roidu musz9
być przedsłowione do bodonio technicz'
nego, które przeprowodzi Komisio Tech'
niczno w dniu 9.X1.1973 r. od 9odz.
8.00 w Wors zowie.
Dokłodny czos BT-l wg numerów stor-
towych podony zosionie zołogom od'
dzlelnym komunikotem, który wywie'
szony będzie no tob!icy od dnio 7.X|.
1973 r.
Spóźnienie no BT-l (PKC-o) korone
będzie jok no PKc.
Orientocylny czos bodonio technicz'
nego określo godzinowy progrom Roidu.

]4.2. Somochody zostonę poddone PonownemU
bodoniu fechnicznemu po zokończeniu
Roidu, bezpośrednio po przyieździe no

meię Roidu. Niezgloszenie somochodu
do bodonio po Roidzie pociggnie zo so-

bgwykluczenie zologi 2 Ęoidu'

1Ą.3.Zo Powstołe podczos trwonio zowodów
Uszkodzenio zołogo otrzymo nostęPUigce
sekundy korne:

]. zo brok tłumiko lub uszkodzenie po.
wodujgce iego wyroźnie niesprowne
dziołonie !Q sek" kornych.

2' zo 6rok świotet - zo kożdy punkt
oświetleniowy iok i swioleł''Stop''
wg kodeksu drogow"go po 5 sek. kor-
nych.

!. zo brok dziołojqce9o sygnołu dźwie-
kowego lQ sek. kornych
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12.4, Compeiitors who hove left the Rolly
or hove been excluded, ore obliged to

toke off immediotely storting numbars
ond plofos which hove been ploced
on their cors ond give ihem bock on the
neorest PKC or PKP ło9ether with
route cord ond OS cord - otherwise ihey
be penolized by respecłive ACN.

13. CAR PARK

The system of clodes porking (''Porc {ermć''1
hos been introduced by the Orgonizer.

14, TECHNICAL SCRUTINY (BT)
AND CAR
AND CREW IDENTI FICATION

l4.'l ' Co's enlered for the Ęolly mUst be Pre'
sented for the technicol scruiiny which
will be held by Technicol Commission
on rhe 9th of November 'l973 since 8.00
o'clock in Worsow. Exoct time of BT- I

occording to łhe storfing numbers will
be onnounced ło fhe crews by o seporote
communique whichwill be ploced on the
boord since the 7fh of November '1973.

Deloy on BT-I (PKC - "O") will be
penolized os on PKC.

Approximotive lime o{ fechnicol scruliny
is given in Progromme of the Rolly.

14.2. Cors will be subjecied lo onofher tech-
nicoI scrutiny ofter łhe RoI ly is over,
directly o{ter the orrivol ot the finish
o{ ihe RoIly. Foilure ło Present the cor
for the exominotion offer completing the
Rolly - will couse the exclusion from

the Rolly.
'14.3. Domoge sustoined by the cor in fhe

course of the Rolly will be penolized
os {ollows:

l. {or ihe lock of the silencer or its
doubtless ine{{icienł operotion - 20
peno lty seconds

2. for the lock of lighi sources includ-
ing "stop" light occording to High-
woy Code, for eoch - 5 penolty sec-
onds

!. {or inoperotive horn - 20 penolty sec-
ond s

:

I
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4. zo brok łoblicy roidowei po 20 sek.
ko rn ych.

5. zo niedziołoigce wycieroczki 20 sek.
ko rnych.

$. zo brok fortucho zo tylnym kołem po
gQ sek. kornych.

7. zo brąk obowiq,zkowego wyposożenio
rojdowego - wykluczenie z tojdu.

l4.4. Kierown icf wcj Ro idu noże zorzqdzić
oględziny techniczne somochodu bioro,.
cego udziot w Ęoidzie, oroz PlzeProwc-
dzić idenryfikocię zołó9 w czosie trwo-
nio zowodów.

Stwierdzenie jokichkolwiek zmion mo-

igcych wplyw no dopuszczenie somo-
chodu do Roidu lub zoliczenie go do
donej klosy lub grupy w słosunku do
sfonu stwierdŻone9o w czosie bodonio
przez komisię lechniczng przed Roidem
spowoduie wykluczenie zofogi z Roidu,

l4.5. Komisio techniczno m9ie oznokówoć po'
szczególne elementy somochodów przed
stoItem/ o nostępnie sprowdzić je no

mec ie Ro idu.

Brok oznokowonio iest równoznoczny
z wymiong donego elementu i spowo-
duje wykluczenie zofogi z Ęoidu.

l5. PRzEBlEG zAwoDÓw

Sg

os- l

os-2

os-3
os-4
os-5
os-ó
os-7
os-8

- iozdy okręźnei no trosie
o długości

- próby wyścigowei w ob-
wodzie zomkniętym:
Wors zowo-Słuźewi ec
"Wyścigi'' 3x2,5km

- Worszowo, ul. Korowo

- Pociecho-Polmiry

- Beniominów-B iołobrzegi

- Ciche-Koługo

- Mroczno-Rynek

- Grodziczno-Mroczenko

- Rumienico-Dgbrdwno x

- Grobin x E8l-Wilkowo

- Sfore Jobłonki-Luboiny

1347 km

7,5 km

1,5 km

ó,0 km

7,0 km

'I 2,5 km

8'0 km

5,0 km

ló,5 km

18,0 km

5,5 km

OS-9 - Wyeodo-Woldyki

4. for the ioek of Rolly plote - 20 pen-
oliy seconds

5, {or inoperotive wipers - 20 penolty
seconds

ó. firr the lock of tho rubbór oPron bs
hind the reor wheel -. 50 penolfy sec.
onds for eoch wheel

7. for the lock of obligotory Rolly equip-
ment - excluding irom the Rolly.

I4.4. The fionogement moy order the scrułiny
ef the competing cor ond identificotion
oi the crews in cny time during the
ccurte o1 the Rally, Ascerfoinment of
onv ch:rrgas which moy in{luence the
odmi:-sior od the cor to the porticipo-
tion in the Rolly or clossificotion of
'he cor to onother group or closs in
relotion io tha cor condition which wos
oscertoined jlrił:9 ihe łirsi technicol
scruliny be{ore tlic Rolly - wili couse
the exclusion fr.lm łhe Rolly.

'l4.5. The Tecl-rnicol Commission moy mork
severol ports oł o cor before łhe slorl
ond then check ihem up ot fhe {inish
of the Ro Iiy. The lock of ihe mork will
be considered os the chonge o{ the
element ond will couse the exclusion
from the Rolly.

COURSE OF COMPETITION

- Circulor long distonce
drive 1347 km long

- Ęoce test in closed
c ircum-ference
Wcrs zowo- Słuźewiec
("Horse Rocestt)
3 lops o 2.5 km .

- Wors zowo. K orowo
St re el

- Pociecho-Polmiry

- Beniominów-'Bioło-
brze g i

- Ciche-KołLłgo

- Mroczno-Rynek

- Grod ziczno-Mtoczenko

- Rumienico-DgbrJwno x

- Grobin x Egl-Wilkowo

- Slore Jobłonki-Luboi-
ny

9,0 km os-9 - Wy9odo-Wołdyki

15.

so

sw

so

sw

S9

os- I

os-2

os-3
os-4
os-5
os-ó
os-7
os-8

7.5 km lonq

.l.5 km long

ó'0 km long

7.0 km long

12.5 km long

8.0 km long

5.0 km long

ó.5 km long
'18.0 km long

5.5 km long

t.Q km long

-)
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OS- lO - Grodz iczno-Mroozenko

OS-ll - Mroczno-RYnek
OS- l2 - Rumion-PrusY
os-13 - Zybułrowo-Gordyny x

os.l4 - Koługo-Morzęcice x

OS- 15 - Wifkowo-Ostrowin

os-ló - Rynek-Mroczno
OS- l7 - Mroczenko-Grodziczno
os-l8 _ Biołobrzegi-Beniominów

Sl - ChrcYnne

s,0 km

8,0 km

13,0 km
'10,0 km

12,0 km

13,0 km

8,0 km

5,0 km

7,0 km

2,5 km

ló. so - PRoBA JAZDY oKRĘżNEJ

ló. l. Troso iozdy okrę)nej iest podono w $ 4

ninieiszego regulominu' Zowiero ono

mieiscowości, PKc i PKP, podziol no

etopy, km odcinko, km od PKC oroz

próby sportowe.

ló.2' No poszczególnych odcinkoch etoPów

obowiozywoć będg czosy odpowiodojgce
szybkościom Przecięłnym od 30-70 kml

/godz. Etapy, no których przeciętne bę'

do, wyższe niż 70 km/godz'. zosłono,

zomknięte dlo ruchu.

Joko Podsiowę wszelkich obiiczeń do'

tyczgcych iozdy dłu9odystonsowei przyi'

muie się od iegłości uwidocznione w

ołlosie somochodowym Polski, wydonym

przez Poństwowe Przedsiębiorstwo Wy-

downictw KortogroficznYch'
Zodoniem zowodniko Podczos iozdY
długodysłonsowei Iesł przeiechonie po'

szczególnych odcinków łrosy w czo'
soch nie dłuższych od ustolonych przez

Orgon i zotoro .

Obowigzuigce moksymolne czosy Ptze-

iozdu poszczególnych odcinków trosy

pomiędzy koleinym PKC podone so' w

korcie drogowei zowodniko'

Zowodnik obowigzony iesł przeiechoć

wszysfkie PKC i PKP w Podonei Przez
orgonizotoro kolejności i kierunku' Czo-
sy przeiozdów PosŻcze9ólnych odcinków

usfoione so, w fen sposób. oby no dro_

goch przebiegoiqcych przez osiedlo
(mieiseo zobudowone) zowodnicy nie

przekroczoli obowi9zuiqcych szybkości
moksymolnYch.

ló

OS-lO - Grodziczno-Mroczenko
OS-ll - Mroczno-Rynek
OS-12 - Rumion-PrusY
os-l3 - Zybułtowo-Go.dYny x

os-14 _ Koługo-Morzęcicc x

OS-15 - Wi lkowo-Ostrowin
os-ló - Rynek-Mroczno
OS-17 - Mroczcnko-Grodziczno
OS- 18 - Biolobrzegi-Beniomi'

now

Sl - Chrcynne

5.0 km long

8.0 km long

13.0 km long

10.0 km long

12.0 km long

13.0 km lons

8.0 km long

5.0 km long

7.0 km long

2.5 km lons

ló. so - clRcULAR LoNG
DISTANCE DRIVE TEST

'ló.l. The circulor drive route is 9iven in 5 4
o{ ihese regulotions. lt comprises locoli'
ties, PCK-s ond PKP's, stoge division,
length o{ o seclion, distonce from PKC
ond sporłing tests.

ló.2, on eoch słoge seclion the time cot_

responding io o speed ronging from 30

ro 70 km/h will oblige. The stoges on

which łhe meon speed will be greoter

thon 70 kmlh will be closed {or ihe regu'
lor irof{ic. 1t o 5ot15 6o1 oll colculo'
tions regording ihe long disionce drive,
the distonce given in Motoring MoP

of Polond issued by Polskie Przedsig'
biorstwo Wydowniclw Kortogroficznych
(Polish Mop Publishers) will be oc'
ce pted.

The duty of the crew during thc long

disionce drive !s to poss eoch section
o{ fhe route in o period of time which
con not be longer thon thot estoblished
by the Orgonizer.

The time scheduled io Poss eoch sec'
tion o{ lhe roułe befween two followin9
P KC posis i! indicoted in ihe route

cord of ihe competitor' The competifor
is obliged io poss oll PKC ond PKP
in order of precedence ond direclion
recommended bY the Crgonizer"

Time of possing eoch section is seł
out in łhe woy thot the comoetitors do

not exceed obligotory speed limii on lhe

rooJs leoding łhrou9h the iocolities
(bui lf-up oreos).
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ló'3' W PrryPodku, gdyby troso w jokimś Punkcie
okozoło się nieprzeieźdżolno, zowod'
nicy sq, obowiqzoni wrócić no dolszy
cigg trosy iok nojkrótszo. drog9 Czos
wyznoczony no przeiechonie tego etopu
(między dwomo koleinymi PKC) nie bę-

dzie zmieniony.

ló.4. od chwili stortu zowodnicy nie bqdg
mogli powoływoć się no iokikolwiek
przypodek sily wy ższei.

'ló.5. Stort do iozdy okręźnei rozpocznie się
wg czosów podonych w korcie drogowej
w odstępoch 2-minUtowych. Spóźnienie
no storl do 5 minut nie będzie korone,

iednok czos pierwszego etopu iozdy
okrężnei obliczony będzie zgodnie z

regulominem (o nie fokłycznym) czosem
stortu.

Spóźnienie no stort ponod 5 minut po.
woduje wyeliminowonie zołogi z Roidu.

ló.ó. Niedozwolone iest wcześnieisze Przy-
bycie no metę iozdy okręźnei w Wor-
szowie.

17. KARTA DROGOWA

l7. l. Korło drogowo zowiero:

o/
b/
c/
d/

e/
ł/

s/
h/
t/

l/

nozwisko i imiono zowodników

nr ich licencji
motkę somochodu

grupe i klosę, do których zostoł zo-
liczony somochód

numer stortowy
chorokterystykę somochodu wpi sonq,
przez Komisię f echniczng
zdjęcio i podpisy zowodników

spis wszystkich PKC iPKP
czosy, w których zowodnicy powinni
przeiechoć frosę jozdy długodyston-
sowe 

I

ki[ometroż jozdy długodysłonsowei
podony w odcinkoch od PKC do PKC.

17.2. No koźdym punkcie kontrolnym korło
drogowo mU5i być wizowono iostemplo-
wono pieczotkq punkiu, którego zodo-
niem jest przeprowodzenie konfroli.
Notofki w korcie drogowei nie mogo.po"
siodoć żodnych dopisków, o sProsfo_

ló.3. ln the cose o cetfoin section of the
roUte Proves ło be un{it {or driving
comPełltors ore obli9ed lo come bock
the further course o{ the roufc by the

shortest woy. The time scheduled to
poss this section of the route (befween
two following PKC posis) will not be

chon ged.

ló.4. Sinee storting the comPetilors connol
re{er to ony cose o{ Force Moieure.

ló.5. Srort for the circUlor drive will follow
occołding to time given in the route
cords in lwo minules interwols. Deloy
in stort-up fo 5 minutes wi ll not be

penolized, however ihe iime of rhe

circulor drive sioge will be colculoted
occording lo the prescribed (ond not

reol) łime of stortin9'

Deloy on storf over 5 minutes will couse
lhe exclusion of lhe crew from the Rolly.

ló'5. The eorlier orrivoI to the finish of łhe
circulor drive in Worsow is forbidden'

17. ROUTE CARD

17. l. The route cord includes:

o,/ fhe competiiors' surnomes ond chris.
tion nomes

6/ łheft licences' numbers
c/ moke o{ the cor
d/ group ond closs fo which the cor wos

inc luded
e/ słańing number
f/ chorocteristic o{ the cor inscripted

by the Technicol Commission
g/ the compełitors' phologrophs ond

s i gn oture s

h,/ list of oll PKC ond PKP
i,/ the times in which the competitors

should poss the roufe of the long
dislonce drive

i,/ kilometers of the long distonce drive
given in secłions from one PKC to
onother.

17,2, On eoch control post the route cord
should be visoed ond seoled by o post
which hos to corry out the control. Any
odditions to ihe records in the route
cord ore forbidden ond ony rectifico'
tions will be recognized in the cose
o{ thcir o{ficiol con{irmotion by one of
the control commissioners.
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wonic będq Uznowone tylkc wówczos,
gJy będc1 {ormolnie potwierdzone przez
jednego z komisorzY kontroli"

l7.3. żoden PfÓłest dotyczqcy 9odzin stortu

lub przejozdu Żonoiowgny w korcie dro'
gowei nie bgdzie uznonY'

17.4' Zawodnik lest odpowiedziolny :o przed'
stowianie korfy drogowei no wszystkich
punktoch konirolnYch.
Wszystl-.ie osoby wchodzgce w skłod
zołogi somochodu muszo. być wymie'

nione w korcie drogowei, gdzie będ9

zomieszczone ich oktuolne {otogrofie

o wymioroch 4xó cm oroz podpisy'

Rezygnocjo iednego z członkow zołogi
z dolszego udtiołu w Roidzie pocio,gnie

zo sobo, wYkluczenie z Roidu"

obowigzkiem zowodniko i€5t P'2edsfo'
wić korte, drogowo. komisorzom punktu

w ustoionYm czosie. Zowodnik iest
odpowiedziolny zo wpisonie włości-
wego czosu.

Zowodnicy, kłórzy nie będo, mogli

przedstowić prowidŁowo wypełnionei
korty drogowei no mecie, berdo, wyklu'
czeni z Roidu,

17,5. Zgubienie korfy drogowei powoduie wy'

kluczenie z Roidu. Zowodnicy obowig-
zcni so, dopilnowoć, pod lygorem wy-

kluczenio z Roidu, obY Przeiozd ich

był odnotowony w kortoch dro9owych

i we wskozonei koleiności-

.!8. OZNAKOWANIE

l8.l' Punkty PKC oznoczo toblico nr 1,

punkly PKP oznoczo toblico nr 2' W od'
le9łości 50 m Przed punktomi kontroli
PKc i PKP umieszczone będ9 odpo'

wiednie łoblice nr'l inr 2 no tle żdł_

łym' Punkty koniroli PKC iPKP ozno'
czone będg toblicomi nr 'l i nr 2 no ile
czerwonym, koniec Punktów Kontroli
PKC i PKP toblico nr 'l lub nr 2 no tle
źóiłym, z ukośnym czerwonym poskiem'

l8.2. Stort do prób sporfowych oS zopowie'
dziony będzie tcb!ica nr 3 no rle żół-
tym - w odległosci l00 m przed stor-

tem, kióry oznotzony będzie tobIicg
nr 3 no tle czerwonYm.

30

17.3. Any Prołest concern ing the storting

iime or Poss noted in the route cord

will not be reccanized'

I.Ą. rhe competi'for is responsible for pre'

seni!ng ihe roule cord ot oll control

posts. Ali Persons composing ihe crew

of o cor should be mentioned in ihe

route cord where their up to dote4xó cm

phoiogrophs ond signoiures will be

ploced.

The wiihdrowol o{ one member o{ the

crew oi his porłicipotion in the Rolly
'łi ll involve the excIusion from the

Rolly. The duty of the competitor is to
present ihe route cord lo the control

post commissioners ot the soid time;

the competiior is responsible for writing

down ihe PrcPer time. Givin9 the roułe

ccrd bock ot the finish uncompietely
or wrong fulfilled will couse exclusion
{rom lhe Rol!y.

17,5. Hoving losl the route
exclusion oi the crew

cord wili couse
1'o. 1hg ĘolIy'

obliged to mokejhe compełitors ole
sure under penoltY of excluding from

the RcIly thot łheir poss is recorded in

the route cord on oll control posts men'

iioned in fhe route cord ond in given

order.

I8. SIGNALISATION OF CONTROLS

l8.l' Time Control Posf (PKC) is indicoted
by ponel No 1, Possoge Control Posł
(PKP) - by ponel No.2. The beginning
o{ the confrol oreo identi{ied by o ponel

with o yellow bockground ot o distonce
of opprox,50 meters be{ore the control
post iłself. The lccoiion o{ the controi
post itseli sholl be morked wifh sign

|'16 I ond 2 on c red bockground, the

end of the control oreo being indicoted
by sign No I ond 2 on o Yellow bock-
ground with o block diogonol bor"

l8'2. Clossificotion tests: speciol stoges (OS)'

Pre-signolling obout 100 meters be{ore

łhe storfing poinł will be ind!coted by

meons of sign No 3 on o Yellow bock'
ground. The storting post iisel{ - by

meons o{ siqn No 3 on o red bockground'

a
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l8.3. Meło prób sportowych oS - jest lołno,
oznoczono będzie toblicg nr 4 no łle
żóttym. ze wskozoniem odległości w me_

troch od linii mety, nolomiosi linio mety

oznoczono ioblicg nr 4 no tle czerwo-
nym.
7a linio, mefy w od legfości okolo 200 m,

przy toblicy "STOP" (czorny nopis
no tle czerwonym). zotrzymuiq się somo-

chody, 9dzie wpisone będg czosy, które
zowodnicy osiq9ngli no mecie próby.

l8.4. Zobronio się zołogom i ich serwisom
zolrzymywoć no odcinku l00 m przed
i zo toblicomi nt 1,2,3 i 4 no cołei
trosie Roidu pod rygorem noliczenio
donej zołodze'l20 sekund. Wyjgtek sto'
nowi oczekiwonie no regulominowy czos
PKc - przed toblicg nr l no tle żółtym.

19. START, PUNKTY KONTROLNE
CZASU (PKC), META

No irosie Roidu znoidujg się Punkty Konfroli
Qzosu - PKC - oznoczenie punktow PKC no

irosie Roidu łoblicomi nr l (vide punkt l8).
Kontrolo Storlu i Mety odbywo się no zoso-
dzie punktów PKC.

19.l. Stort do Roidu odbywo się w kolej-
ności numerów siorfowych w odstępoch
dwum inulowych.

19.2. Stort po przerwie w Nidzicy nostgpi
w koleiności przybycio no PKC-33 w

odstępoch iednominutowych.

l9.3. Zołogi przyieżdżoigce no punkt PKC
przed czosem regulominowym oczekuig
przed toblicg nr l (no tle źółtym) do-
piero no l minuię przed czosem regulo-
minowym no PKC mog9 przekroczyć tę
tob l i cę.

Przy toblicy nr I (no ile czerwonym)
Komisorz Sportowy wpisze zołodze
czos Przyiozdu, który iest równieź czo-
sem odjozdu z punktu PKC. Czos obo-
wigzujccY nie będzie wskozywony, no-
iomiost no życzenie zowodniko Komi-
sotz Sportowy przy toblicy nr 1 (no tle
żołtym) poinformuie o czosie rojdowym.
Zo ioblicq nr 1 (no fle czerwonym) w

odle9łości 50 m znoiduje się toblico
oznoczoigco koniec strefy kontroli

i8.3,. A clossificotion fest will hove o flying
finish. lt sholl be proceded by o ponel
No 4 on the yellow bockground, wiłh
indicotion of the remoining distonce
lo be covered, the finishing line by

sign No 4 on o red bockground. The of-
$iciol will record compefifors' finishirig
fime ot o ploce morked "STOP" on o

red bockground, ot o distonce which
will generolly be 200 meters o{ter the
finishing line. Drivers musi compul-
sorily stop there.

18.4, The crews ond their services ore pro-
hibited to stop wiihin the conlrol oreo
i.e. 100 m be{ore o ponel with o yellow
bockground ond l00 m ołier o ponel
wirh o blbck cross.bor, Sfopping within
th is oreo wi ll Se peno lized w.ith 120

seconds. They only exception from the
soid rule is owoiting for the ideol time
Control (PKC) - ot the ponel No I on
rhe yellow bockground.

19. START, TIME CONTROL
POINTS (PKC), FINISH

Time Control Points sholl be mode by meons
o{ łhe ponel No 1 (see 9 ls). tt'" control o{

the Section Stort ond Finish sholl be done
os Time Conlrol.
19.l. The słort {or the section l will be

given in łhe numericol order ond ot lwo
minutes intervols.

19.2. The stort for the seciion ll willbe held
in order of orrivsl ot the finish of the
section I ond ot one minute intervols.

19.3. Crews orriving ot the Time Control
Poinf be{ore their ideol time must
owoit {or ił in front o( the ponel Nl 1

with lhe yellow bockground. Cors ore
oulhorised to enter the control oreo

one minute before their ideol checking
time. The officiol ot the checkpoint
will record fhe exocl time of orrivol
to the soid Time Control Point. Thoł
iime is olso constituted os ihe time
o{ deporture from ihe Time Control
Point. The time will not be indicoted;
the morshol sfonding ot fhe ponel No 1

with the yellow bockground moy in{orm
porticiponts, ot their request,'of the
of{iciol time. The end o{ the control
oreo (opprox' 50 metres ofłer the con-

3l
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PKc - tdblico nr ] (no ile żółtym'z
czornym ukośnym poskiem).

i9,4, Żołogo podieżdźo somochodem z kie'
runku wynikoigcego z trosy Roidu do

stoliko Komisorzo Sportowego i podoie
korlę drogowq w ideolnym czosie -
czos ten zostoie przez Komisołzo $p6.-
towego wpisony do korty drogowei i

potwierdzony pieczgtkg PKC.

19,5. Czosy wpisone no punkcie PKC nie
podlegoig prolestom.

l9,ó. Punkty Konłroli Czosu otworte będg no
'15 minut przed czoseln przeiozdu pierw'
szego zowodniko, Kontrolo czosu no

punkcie PKC iesf nostepuiqco: zowod-
nik, który powinien przyiechoć o go-

dzinie 16,321może zgłosić sie o godz.
16,32 do 16'32'59" - wówczos n ie
oirzymuje sekund kornych. Czos idecl-
ny dlo noslęPnego PUnkłU PKc ies1
czosem otrzymonym orzez dodonie czo'
sU wyznocŹone9o no przeiozd między
dwomo punktomi FKC do czosu wpiso-
nego przez poprzedni punkt PKC.

19.7. Punkrocio

zo kożdg minutę wcześniejszego przy-
bycio no punkl PKC zofogo ofrzymuje
l20 sekund kornych. Zc kożd9 minutę
późnieIszego przybycie no PKC zo-
togo otrzymuje ó0 sekund kornych.

l9.8. Dopuszczolne spóźnienie dlo odcinko
od PKC do PKC wynosi 30 minut. Sumo
spóźnień z PKC-ów nie moźe przekro-
czyc gQ minut. Przekroczenie dopusz-
czolnych spóźnień powoduie wyklu"
czenie z Ęoidu.

19,9. Brok zopisu czosu z dozwolonego
punklu PKC jest równoznoczny z omi-
nięciem PKC i korony wykluczeniem
z Ęojdu'

i9'l0' orgonizołor zostrzego sobie prowo do
nieobsodzenio dowolnego punkiu PKC
no trosie Ęoidu bez uprzedzenio o tym
zowodników. Jeżeli w wyznoczonym
mieiscu zowodnicy nie nopotkoio punk-

lu. PKC- mojg uwożoć ten odcinek zo
odcinek połgczony z nos1ępnym od-
cinkiem. Czosy przejozdu tych dwóch
odcinkow będq do siebie dodone.
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trol point) will be indicoted by the
sign No I on the yellow bockground
with o block diogonol bor"

19.4. The crew must be oble to drive its cor
neor the control toble. The cor must
be heoding in ihe direction of ihe roce.
The crew honds its Control Cord to the
officiol ot the check-point ot its ideol
time. Thot time is immediołely record_
ed in the Confrol Cord ond stomped by
the morshol.

19. 5.

19 .6.

Times recorded ot Time Control Points
ore not submitted lo protests,
Time Control Points will be open l5
minutes before the possing iime of
the first compeiitor on the PKC. Com-
petitors ore not lioble fo penolizotion
os long os iheir Conlrol Cord is stomp-
ed wilhin one minułe oher the theoreti-
col or the scheduled fime.
Exomple: o competilor due lo reporl ot

o Control Poinf ot'ló.32 hours is
considered being on łime if stomping
of the Control Cord wos done beiween
ló.32,00 ond ló'32,59. The ideol time
for ihe nexl Time Conirol Point is fhe
one ob1oined from oddin9 the łorget
f ime bełween two {ollowing PKC-s to
the time recorded in fhe Contro I Cord
ot lhe previous PKC.

19,7. Penolizotion for ony deviotion
ihe ideol time ot o Time Control:
- reporting be{ore the ideol time
penolized wiih i20 seconds for
comp!eted minute,

from

will
every

- reporting ofter the ideo[ łime will be
penolized wirh ó0 seconds {or every
completed minute,

19,8, The permitted moximum loteness be-
iween łwo PKC_s is 30 minufes; the
permiiied łotol omount of deloys for
oll PKC_s mUst i]ot exceed ó0 minutes.
Going beyond thot limit will entoil
exclusion from the Rolly. Deloys sholl
nof be reduced by possible coming in
odvonce ot thę ofher 5loges.

19,9, Foilure ło stomP or sign the Control
Cord of the PKC is tonłomount to
foilure to lePort oł the PKC ond włll
antoil exclusion from the Rolly.

19.10. Orgonizers reserve the right not to
oppoint Morshols to ony Time Control

:
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l9' l l' Zobronio się zowocinikom prowodze_
nio jokichkolwiek dyskusji z komiso-
rzomi no punktoch kontrolnych pKC,

20. PUNKTY KONTROL!
PRZE.'AZDU - PKF

No frosie Roidu rozmieszczone będg Punkty
Kontroli Przeiozdu - PKP. Punkty PKP będq
oznoczone no trosie Ęojdu toblicomi nr 2
według pkt. l8' Poczgtek Stre{y Kontrolnei
jest oznoczony toblica nr 2 (no rle źółiym).
W odległości 50 m od tei roblicy znoiduje s!e
Punkt Konfroli oznoczony toblicg nr 2 no tle
czerwonym przy stoliku Komisorzy Sporto-
wych. W dolszej odległości 50 m znojduje
sie toblico nr 2 no tle żóftym z czo.nym
poskiem - iest to koniec strefy kontrolnej.

20.1. ZoIo9o przyieżdżojqco no punkt PKP
musi zofrzymoć się w strefie kontrol.
nei przy stoliku Komisorzo i podoć
Komisorzowi do ostemplowonio kortę
drogow g.

20.2. Brok w korcie drogowei wizy z punktu
PKP jesł równoznoczny z ominięcicm
PKP ikorony wykluczeniem z Roidu.

20'3. or9onizołor zostrzego sobie prowo do
nieobsodzenio dowolnego punkfu pKp
no trosie Roidu -'bez uprzedzenio e
tym zowodników. JeżeIi zowodnicy w
wyznoczonym miejscu nie nopotkojg
PKP _ jodq trosq Ęoidu dolei.

20.4. Pvnkty Kontroli PKP będq otworie no
l5 minuł przed czosem rłzyiozdu
pierwszego zowodniko.

2I. ODCINKI SPECJALNE - OS

No trosie l i ll Etopu Ęoidu znojdujg siq od-
cinki Speclolne - OS. Odcinki Speciolne _
OS oznoczone sg no trosie toblicomi nr 3 i

nr 4 (vide punkt 1l).
2l.l. Stort do próby oS odbywo siq w chwili

osfemplowonio korty pomiorowe j czosu,
kortę stempluie i wręczo zołodze Ko-
misorz Stortu. Meło próby iest lotno -
zołogo zolrzymuie się Przy toblicy
"STOP" umieszczonei 200 m zo li-
nig Mety. Komisorz wręczo zolodze
korfg pomiorowg z zopisem czosu mety.

Post. Q9apg1iłcrs do not hove lo be
informed obout ir. lf rhey meef the pKC
like thot, they hove to drive fo onofher
on e. Th e torget times o{ łho se two
stoges will be occumuloted,

l9. l l, Competitors ore not ollowed to discuss
with officiols ot the Time Control,

20. PASSAGE CONTROL POST - PKP
There q,ill be o number of possoge Controis
olong the ilinerory. They shoil be indicoted
by ponels No 2 occording to g lg.
The beginning of the control oreo is indicot-
ed by sign Nc 2 on o ponel rvith o yeilow
bockground. The locotion of the control post
iłself sholl be morked with si9n No 2 on o
red bockground, oł a distonce o{ 5o meires
from the yellow ponel. The end of the control
oreo will be indicoted by sign No 2 on o yel-
low bockground wiłh o bIock diogonol bor.

20.1. The crew orriving to PKP musf stop
oi the Morshol's roble ond hend its
Conlrol Cord for stomplng"

20.2. Foilure to sfomp the Conłrol Cord ot
ihe PKP ;s iontcmount to foilure to
report ot the PKP qnd will entoil ex-
clussion {rom the Rolly.

20,3. Orgonizers reserve the right not to op-
poini [,lorshols to ony Possoge Con-
trol Post. Competitors do not hove to
be informed obout it. lf they meet the
PKP like thot, they hove io drive ro
onother one olong the Rolly route.

lQ.{. possoge Conlrols will be opened l5min-
utes before łhe scheduled time of the
first competitor,

21. SPECIAL STAGE - OS

There will be speciol stoges olong the itin-
erory of the lst ond llnd sections of the Rolly.
They will be indicoied by meons of ponels
No2ond3-see$11.
21.1. Storr for OS will be ot the moment when

the of{iciol of the sfort honds the stomp-
ped Time Cord over to the crew. Speciol
Stoge will hove o flying finish. The of-
ficiol will hond onother Time Cord with
the recorJed finish time over io the crew
ot o ploce morked on o red
bockground, ol o distonce of opprox.
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21.2. Kołty pomiorowe czosU stor'U imćty
OS oddoiq zowodnicy Komisorzowi w
wyznoczonym punkcie PKC. Punkty
PKC, no któlych noleży oddoć korty
pomiorowe czosu oS_óvy bęJq speciol-
nie oznoczone w korcie drogowej.

21.3. Punktocios
kożdej zołodze zoliczo sig czos prze-
jozdu od storlu dc mety w pełnych se-
k undoch.

21.4. Zobtanio się zologom no colei trosie
odcinków oS i do }00 m Pozo punklem
zopisu czosu meły - cofoć somocho.
dem, jok równicż iozdy w kierunku
przeciwnym - pod rygorem wyklucze-
nio z Ęojdu.

2l.5. W przypodku, ieżeli stort od odcinko
oS iesr Usytuowony bezpośrednio zo
punkielp PKc _ przes|rzeń to (od PKC
do Stortu OS) iesł troktowono joko pork
zomknięfy, nie wolno dokonywoć żod.
nych noprow somochodów.

21,6. W przypodku defektu oporotury pomio-
rowei no donym odcinku OS zostonie
ono zostgpiono chronomelrożem ręcz-
nym, który jesl prowodzony no wszyst-
kich odcinkoch niezoleżnie od oporo-
lury pomiorowej. W przypodku defektu
oPorotury po przyieździe części zo-
wodników, Próbę 'ę 

wszyscy zowodnicy
będg mieli obliczong według chrono-
meiroiu ręcznego.

21.7. Tloso odcinków oS Iesl zomknięfo dlo
ruchu pojozdów.

21,8' Pri:by oS zowodnicy plzeieżdżoig w
koskoch pod rygorem wykluczenio z

Roidu. or9onizolor zoleco używonie
kosków i posów bazpieczeństwo pod-
czos cołego Rojdu.

21,9. Tgubienie korty pomiorowei czosu OS
spowoduie wykluczenie z Ęojdu.

22. PRóBA szYBKośc! GoRsKlEJ (sG)

22.l. No lrosie Ęo|du przeprowodzone zo-
stong dwie próby szybkości 9órskiej.
Trosy fych prób będq w zosodzie zomk'
nięte dlo normolnego ruchu pojozdów.
Czos wykonywonio będrie mierzony
przy pomocy oporotury elekfronicznei

3Ą

200 metres ofler łhe {inishing line'
Competitors musl compu lsorily sf op
there.

21,2" Time Cords of OS siori ond f inish must
be returned to the officiols ot the indi-
coted PKC-s.

21.3. Penolizotion:

The time (in full seconds) recordEd
o compelilor ot o Speciol Stoge will
odded to his penolties.

21.4. lr is obsolutely forbidden in ih'e Speciol
Stoges to drive in on opposite direcfion
fo the one prescribed.
The infringement of this regulotion will
entoil exclusion from the Rolly.

21.5' lł łhe stori is locoted neor the Time
Confuol Posł (PKC), lhe oreo between
PKC ond OS-sf ort will be recognized
os the Porc Fermś.

2'l.ó' ln cose of fhe foUlt of the oUfomoiic
printing chronometers, the stop woiches
will be used.Those hond chronometers
will be working oll the time in porollel
lo outomoiic ones.

21,7. Speciol Stoges will run on roods entirely
closed for łhe regulor tro{fic.

2l'8. Compełitors ore obliged to drive oll
Speciol Sloges weoring crosh helmeis.
It is odvised to weor crosh helmets ond
sofely horness throughoul the whole
Ęolly course.

21.9. Losing OS Time Qord will enioil ex-
clusion 1ro. 1[ę Ęolly.

22. MOUNTAINOUS SPEED TEST (SG)

2i.1. Two mountoinous speed tesłs will be
included in fhe Rolly course. The roods
o{ ?hese tests will be in substonce
closed for the regulor troffi c. Time will
be meosured exoci ło 0.l sec. by meons
of elecłronic opporotus fitłed with photo_
cell. Time is recorded from moment of
crossing the storiing line to the momenł
of crossing the {inishing line. Stort for
5G test follows ct the signol given by
sporting commissioner, f!yin9 finish.
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z foiokomóri.q z Jokłcjnościq jr
0, 1 sek. f,zos m jerzl' ri' iest Jo :hw; !

przeiozdv scmochodu przez iinie p"-
miorowg stortu do oizeiczdu somothoclu
przez linię pomiorowg mety.
Storty do prób SG nostepujg no znqk
Komisorzo Sporłowego '

Mely lotne.
Zotrzymanie się załogi no odcinku
meio - bioło chorogiewko, któro znoj-
duje sie 100. po.o metg SG, spcwo-
du!e zoliczenie 200 sek. kornych.
Wyniki prób szybkości 9órskiei rrie
bęJq wpisywone do korfy drogowej'
No trosie prób szybkości górskiej obc_
wigzuig zowodników te some Prze_
pisy bezpieczeńsiwo iok no próboch.

22.2. Punkłocio:
Qzos wykonywonio prób SG mierzony
będzie z dokłodnościg do l sekundy.
Kożdo'1 sek. czosu trwonio próby SG
rdwno się 1 sek. kornej.

23. PRoBA szYBKoścl w oBwoDzlE
zAMKNlĘTYM (sw)

Próbo to odbędzie się w czosie iozdy d|ugo-
dystonsowej no Służewcu -,'Wyścigi,' w
Worszowie, pomiędzy PKc-I o PKC-2.
Zodoniem zołogi iest przejechonie 3_krotnie
tlosy o długości 2.500 m (lozem 7.500 m).
Dtugość tei próby wliczono !esf w kilometroż
odcinko Pomiędzy PKc- l e PKC-2, Zołogo
wyplzedzono powinno doć drogę wyprzedzo_
| 9Cemu.

23.l. opis plóby:
Próbo odbędzie się w obwodzie zomk-

{ niętym w prostokqcie dróg dojozdowych
no łerenie Słuźewiec -,'Wyścigi,' -stori 200 m zo PKC-1. Zotogo nod-
jeźdłoigco z PKc- l zostonie skiero-
wono no słort do próby przez komi_
sorzo sportowego. Storf do próby no-
stęPUie po zopisoniu numerów storto-
wych no znok stortero.
Czos oczekiwonio no rozpoczęcie prdby
n ie będzie neufro lizowony.
Zołogo plzeieżdżo tlosę no Służewiec
3_krofnie (trzy okr9źenio).

Meto lotno,
Zołogo odpowiodo zo prowidfowe wy_

if lh* cci ,,r;,-: łi1| i1 '!1ę se ':;Icn of
the rcqd Ł,etweeri oncj ih,:.'vhite {iog,
lvhic|r ls pieced lOe) r behi:,d łii: SG
finish,, łne cre.ł wii]receive 200 pe.cIły
seconJs,

22,2, AworJing of points
Time c{ the SG test wi!l be meosured
e' iil an rccurocy o{ I sec. Eoch l sec.
oł SG drivin9 lime equcls to l Penolty.

Ż3' ;PEfi} TĘsT lN A CLoStD
el ft { iJrvjF ER Eh{CE (SW)

This łesl wii roke ploce in )l':rsow-Vuźe-
vyiec ''lłorse Roces'. wiihin h.* long dis-
ionce drive befween PKC-l ond FrKC-2.

The cre.w hos to dri.łe lhree lops of 2500 m

eoch (togeti.rer 7500 m).

The iengih of thot tesr;s included in the
length o{ fhe secfion between PKC-l ond
P KC-2.

The overtoken crew is oblig,:d to g ive the
woy io one is geiting oheod of ił^

23,). Descriplion o{ the fest
The test will toke ploce in the closed
circumference in o rectongulor of roods
in SIu1ewiec "Horse Ęoces,l.
Stort - 200 m behind PKC-.l. The crew
driving from PKC- l will be sent by
the sporfing commissioner on to ihe
stort o{ the fest. The }esf's siort tokes
ploce ofter noting stcrfing numbers ond
on the storter's signol. The fime when
the crew is owoi+ing {or żhe siorl of the
test will nof be neutrqlized,
The crew hos to drive lhree times (t{,r, e
full lops) the roule in Słuźewiec fIying
fin;sh. The crew is responsible for the
test, the number of lops will not be
poinied out, The conlrol of lops is held
by the quoli{ied groups of sporting com_
missioners. Cor con stop behind the
white flog which is ploced lO0 m oftcr
the flying finish.

23.2. Awording of poinis
Eoch 0.2 sec. of SW driving time equols
to 0.2 penolty sec,

lf fhe crew does not rlotize the test
of drivers Iess lhon three lops _ will
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kononie proby, ilość okr9żeń nie be-
dzie wskozywono.
Kontrole okr9źeń prowodzi upowoż.
niony zespót komisorzy sPoltowych.
Zotogi mogg się zołrzymywoć po ptze.
jechoniu mełY zo biołq chor99iewk9,
znojduigca się l00 m zo metg próby.

23.2. Punktocio;
Każda Q,) sek. czosu lrwonio próby SW
równo się 0,2 sek. kornej.
Zo niewykononie próby lub wykono_
nie mniejszei ilości okrgźeh zologo
otrzymUie 125% punkłów uzyskonych
przez nojlepszego zowodniko w donej
klosie.

2Ą. PRoBA zwRoTNośct -
SLALOM (St)

No trosie Roidu rozegr'ono 'o.ron próbo
zwrotności - slolom (Sl).
Próbo odbędzie się w miejscowości Chrcyn.
ne.
Rysunek próby zowodnicy ofrzymojg wroz
z korig drogowg.
Zqwodnik obowigzony jest do przejechonio
prób zgodnie z podonym kierunkiem iozdy
w jok noiklófszym czosie. Storf z linii stortu
z silnikiem uruchomionym.
Melo z zofrzymoniem somochodu no linii
mety 1ok, oby linio mety znojdowoło się mie-
dzy osiomi somochodu.
Niewłościwe zoirzymonie somochodu zowod.
niko poprowio kosztem czqsu.

24, l, Punktocio3
zo kożde 0,2 sekundy czosu frwonio
próby, zoliczo się 0,1 pkt., zo prze-
wrócenie s{-upko $ sekund.
Zo nieukończenie prdby lub błędne iei
wykononie zowodnik otrzymvie |JQ/ą
punktów uzyskonych przez noilepszego
zowodniko w donei klosie.

25, POJAZDY OBSERWATOROW
Poiozdy obserwoiorów, kierowników ekip,
prosy, rodio i obstugi mUszg posiodoć odpo.
wiednie loblice dostorczone przez Orgonizo-
ioro, kfory wydo je zo oPiołg w wysokości
20a.- zt płotne przy odbiorze toblic, ole
tyl}<o w wypodku,9dy zostonq one zomówione
do dnio 25'x,1973 r' Toblice te muszg być
łdwn!eż usunięte w chwili przybycio no metę
Roidu.
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geł 125nl" of points obtoined by the best
competitor in ihis closs.

24. MANOEUVRABILITY TEST -
sLALotń (s!)

Slolom (Sl) will be in the Rolly course before
the orrivol to the finish of rhe Rolly.
Test will toke in locolity of Chrcynne.

The łest skeich will be given io the competi-
fors together with the route cord.

The competifor is obliged to corry out the
łesf occording to indicoted drive direction
ond in the shorteŚt time.

Stor1 from łhc storłing line wilh running motor1
the cor is to be stopped on the finish line in
ihe woy thot ihe f in ish line is between the
cor oxles. lnodequole stoppoge of the cor con
be corrected by the competitor, but ot the iime
exPen se.

24. L Awording of points

For eoch 0.2 sec, of Sl driving time the
competitor is given 0. I scores, for over-
turnofocolumn-5sec.
lf the test is not completed or is per-
formed in o foulty monner, fhe competi-
for will receive '|50% o( poinf s obłoined
by the bcst competiior in this closs.

25. OBSERVERS VETIICLES

Vehicles of observers, fhe press ond rodio
services, teom menogers should be eguipped
with speciol plotes provided by the Orgon-
izer. Fee of eoch is 200 zlotys (poid when
the plote is being received) but fhe plotes
should be ordered be{ore the 25rh of October
'1973. The plotes hove to be immediotely
removed ot łhe orrivol ot ihe finish.

Above mentioned plofes do nof oufhorize to
enler ihe route of OS, SW ond SG ond the
closing porks (porc fer.Jsl during the course
of łhe Rolly.

26. TRAFFIC REGULATIONS

2ó' l. The crews toking porł in the Rolly ore
obliged to comply strictly with łhe rules

ł
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TobIice le nie upowożniojq do wiozdu no

trosy prób os, sw i SG oroz do porków zomk-
nięfych w czosie trwonio Roidu.

26. PRZEPISY DROGOWE

26'1. Zołogi uczestniczgce w Ęojdzia obo-
wigzone sg do ścisłego Przestfzegonio
obowigzuigcych w PRL przepisów ru-
chu drogowegq o w szczególności do

ogroniczenio szybkości w mieiscoch
zobudowonychro ile odcinek trosy Roi-
du nie zostol zomknięty dlo tuchu.

26.2. Kaźde noruszenie przepisów drogowych,
o w szczególności przekroczenie szyb.
kości dozwolonych w mieiscoch zo-
budowonych, stwierdzone przcz orgony
Mo iorgonizołoro no korcie drogowej,
będzie korone:
o/ pierwszy toz 12A sekund kornych
b/ drugi toz 240 sekund kornych
c/ nosfępne - wykluczenie z zowodów.

26"3. Po przybyciv no metę zowodnicy zo-
bowigzoni sg wypłocić i podpisoć de-
kloroc ję stwierdzoi9ca,. czy mieli no
trosie wypodek dołyczgcy osob llze-
c ich.

27. DYSCYPLINA SPORTOWA

Zcspóf Komisorzy Sportowych może ukoroć
zowodników zo brok dyscypliny sportowei: zo
niesportowe zochowonie się lub niesłosowo-
nie się do uwog, zoleceń Zespołu Komisorzy
Sporfowych lub Technicznych, wz9lędnie
Kierownictwo Zowod1w - 'l50 sekund kornych,
o w wypodkoch drostycznych - wykluczenie
z Rojdu.

28. KLASYFIKACJA

28.l. Klosyfikocjo zowodników zosionie prze-
prowodzono po ukończeniu zowodów'
Wyniki prowizoryczne zostong podone
do wiodomości zowodników w dniu
ll,Xl.l973 r. o godzinie 9.30.

28.2. Klosyfikocjg zostong obięci zowodnicy,
któłzy uzyskoic punktoc19 zo wszyst-
kie próby. Noimnieiszo sumo punktów
decyduie o zwycięstwie izoięciu miej-
sco w klosyfikocii generolnei zowodów,
klosyfikocii w grupoch i klosoch oroz
Puchoru Poń.

set out in the Polish Highwoy Code ond
in porticulor to limif the speed in built-
-up oreos provided the section o! the
Rol ly rouic hos nol been closed for tha
regulor troffic.

26,2, Any infringement o{ the Highwoy Code
rules ond połiculorly overcrossing speed
limit in built-up oreos oscertoined by
MO (Police) ofliciols ond the Orgonizer
in lhe route cord will be penolized os
{o ! lows:

o/ iiłst lime - l20 penolty seconds
b., second finla - 240 penolty seconds
c/ next * exclusion form the Rolly.

2ó.3. Hovin9 orrived ro the finish fhe com-
peiitcrs ore obliged to compleie ond
sign o stotement oscerioined ony oc-
cident concerning the third persons,

27, SPORTING UNRULINESS

Sporting comm;ssioner teom con penolize ony
competitor unrul iness:
for unsportsmoniike behoviour or foilure io
insiructicns issued by ihe Sporting Commis-
sioner Teom or Monogemenl - Commissioner
Teom or fy{onogenren:l - |50 penolty seconds
ond in ony drosiic crses - exclusicn from
the Rolly.

28. CLASStFtCATtON

28.l. The clossiłicotion of competi1ors wiil
be conducieJ ofier the Competiłion hcs
been finished. Temporory results ,il
be onnounced on the llth of Nover,'j:ęr
1973 ot 9.30 o'clocl<.

28'2.Tńe clossificotion will include oll
porficiponts oworded with poinfs for
o[l tests. The smollest omount of poinł
is decisive for winning ond odequoie
ploce in generol clossificoiion of the
Rolly, clossificotion in group ond in
closses ond in Lodies Cup clossifico-
fion. ln lhe event of equol omount o{
points, betier results of tesis occord-
ing ł9 1|g followin9 5equence ore deci-
si ve;
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W rozie równości pUnktów a'ecyduio
lepsze wyniki prób w kolejncści:
| / iozda dtugodysfonsowo
)7' sumalyczny wynik odcinków spe-

cjcinych
3/ sumołyczny wynik prób 5l i sG'

28'3. W rozie doiszei rowności punkłocji
liczy się ex oequo z zochowoniem peł-
nej koleiności.

28.4. Klosyfikocig zespołowg obięte zoston9
te zespoły klubowe, {obryczne, norc-
dowe, któłych co nojmniei frzy zofogi
ukończg Bojd i zostonq sklosy{ikowone
indywidualnie.

28,5' Przy klosylłkocii zespotów przyjmuie
się mniejszq sumę punktów uzyskorlo,
w donym Ęojdzie Plzez llzy noiiepsze
zolcgi z9łoszoneao zespeiu" W przy-
podku równcści punkłow Jecyduie
mniejszo sumo punkłów karrych.

28'ó" Klosy{ikocIo indywiriuclnł i zespo1oowo

do RSl'iP no rok l?73 z!sionie Pr:epro"
'łc,ilcno zgodnie z obcwigzuigcymi no

br" wytycznymi,
?8,7, Klasy(ikocia'ł konkurencji o Pu:hco

Poń przeo:ouvc,r'zona bgJzie v/ P-rxy-
pocku słrrtu eo ncImniei trzech:ot'ć6
ko b i ecych.

29. PR$TEsTY" ;Aż"ąl-€NlA
i }vYJ'Ąśhł !EN !i.,

29'1. P'roresty l zoźclei:ic mo,;q'57ć :kłeĆgne
ptzez za'łod,niłłlv iub ici; r:,:lnomoc:li-
]<óvł no piśmie ncipójniei vl 6{qgu;1
minui cd c:c:u przyiozJu nc ileię cslal'-
n;eg.r Źowcdniko dc Komqrrdoro !,_,!l

3 iurc Roiciu,
?9.2' Proiestv w sprcwie DrŻYieĘic kiercwcv

lub sqmccheiu do złwcci'jw. ]cL lóti_
niei tai<walji!łovltłic jc !rUPy iu'L
klqsv ma:no sLła.jcć w lią'.il ś,J nirr,.l,
pc B T.- i.

_i'.j' F! c9'ai:al'tr ł'nlKa'd if:''' j;!:\ ':7'
nych wyjcźni=nit ncg9 <Jci};:'vć v:,'..

łqcznie blq,l'ou, łłihunkłw1.]-] no Ć.i|]=
s:u :bi':t.zlm i'in:r.-rw , Fiigq D :

:;i':szcne no;piźniej +; cicgu ó0 niluj
o j ogfc s :ełi ! c'*yn i kólv płai: i ze17c zn7 r:r,.

??.4' )o proto.ł.oi-u naleź,7 dairczyi kouc1ą
w w'vsokcścł zł 1"500'_:wl"iną i'.{.r"
n:dk'. ";;unic płcl:siu.

JÓ

lz' {ong Jislonce rjrive
)/ łałol result of speciol secfions drive
3/ tolol resulf o{ monoeuvrobilify (Sl +

+ SG) lests.

28.3. ln cose of further equoliiy of poinfs it
is considered ex oequo keeping full or-
d er.

28.4, The leom clossificoiion wil! comprise
ihose club, monufociurer's onJ notionol
1eoms of which oł leost 3 cr"ws finish
the Rolly ond ore clossified"

28.5' When c!ossifying the teoms, łhe smoller
omoUnt cf poinis obłoined in łhe Roi ly
by three besi crews of the łeom entered
will be token inło occoUnl.
jn cose cf ihe poini equoliły ihe smoi-
ler omount o{ penolty points is desicive,

28'ó. The ino'il,icooi ond łeom clossificotion
ior rhe Rciiy Chenpionship of Po,lond
:cr 1973 "il, bc node;n occordonce
wiih the re,ouioiions obiiging ihis yeor,
oll cll,v in i'he cgse of storiing noł

?3"7. L:i:s lur: ciossificci,on *ill be:or-
iiro cr; cniy ln lhe csse c{ storiing noi
iess :,icr 3 ącren' 5 crews.

29. PĘoT EsTs, Ę*MFł-Aiłł*T5
iiiD E X PŁA;1ć'T!fihłs

:'.?"} .::3s:s.ri;orpiłints inay be iłiEea
Ir l;|'i.- c'; lhe rcnpelifors ;: ąuihoi_
i:=J cels;ls l:o". itier thon 6c minutł:s
ci':'-:e sir!,':i 1o the iinish"

'-:= li;i-=s;;:re recaivęd by i.he Ccrn-
r....:- :i .'-_' ic;ly Burłou.

?.9.2, PiJl==i ccrc:rnlng iha Crivei or ici cc-
:e:;g-cą;. Ine l?gliy, cs w*il os cios-
siilc:'icl i.: E:rł;, :r ;lcss, mc.; !:e
ie |'gr:ć .'" itr i: ih= iin* ;i [ff rlinutes
łiłe. |;-isi- ir, c rh=..achnjco{ -;raiil;,

2i,,'3. łitęr il.= crlll;lcenah1 o{ t91liacIL-ł'..
:e:,j+s ^:.- -',.,. 1.:.,:.i.,ns rc .:1i(:L-.n
on!y oos*.:-ils m,;.ihemgiicci eriois e.
brcl-js o-{ resuił: ':nd mcv bs 1o,jiłc
rct jol'er :ą., óc n!nutes otier łhe cn,
na j.'cemrn: :i .enporc.! -e:,:l.s

29.4 P;:r;:: :hculd be c;iDnpcn;=d by c iee
of 1500:iorli which wi ll Le reimbursed

a
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29.5. Reklomocje zbiorowe nie będq przyjmo-
wone.

29,6, Protest zowodniko no innego zowod-
niko może być złożony iedynie przez
kierowniko ekipy.

30. NAGRODY

ostoteczne ogłoszenic wyników nostgpi w
dniu 11.X1.1973 r. o 9odz. i3.00 (Solo Tech-
nikum Somochodowego przy FSO w Worszo-
wie).

Ustonowi o się nostępuigce nogrody:

o,/ zespotowe:

l. Puchor kryszlolowy zo I mieisce w kon-
kurenc ii międzynorodowe j.

2. Puchor krysziołowy zo l miejsce w kon"
kurencji zespolów klubowych.

3. Puchor kryszfotowy zo I mieisce w kon-
kurencii zespołów fobrycznych.

4. Puchor krysztolowy w konkurencii ze-
społów klubowych do Mistrzostw Polski.

Nogrody zespołowe od' 2 i 3 będq przyznone,
o ile ubiegoć się będzie przynoimnieI po 3

ze s poty.

b/ indywiduolne:

Puchory krysztotowe dlo miejsc l-ó.w klo-
syfikoc j i (genero lnel ).

Puchory krysztołowe dlo miejsc l-2 w klo-
syfikocji w grupoch.

Puchor Poń - dlo nojIepszej zofogi kobie-
cei.

Ponodto puchory zo miejsco l-2 w klo-
soch.

Niezoleżnie od powyższych nogrod or9oni-
zołol glzyzną dolsze nogrody honorowe i rze-
czowe' indywiduolne i zespołowe.

Wykoz nogród ogłoszony będzie w Biurze
Roidu przed stortem do zowodów.

3l ' PRzEPlsY KoŃcowE

orgonizotor zostrze9o sobie prowo do wlości-
wej interpretocji zmion i uzupelnień niniei_
szego Regulominu, wydonio instrukcii dodot-
kowych i uzupełnioigcych, 1ok również cołko-
witego odwcionio zowodów.

rn ihe cose of fhe protest being posi-
tively settled.

29.5. CoIlecłive cloims will not be occepted.

29.ó. Comploints concernin9 the {inol clos-
sificotion moy be lodged to ihe Moin
Sporłing Commission of the Polish
Motoring Associotion.

30. PRIZES

The onnouncement of finol results will toke
ploce on the I lth o{ November 19/l ot l3
hours (room of Technikum Somochodowe F50
in Worsow). The following prize will be
ow o rcj edl
o/ teom prizes:

1. Crystol gloss cup for the lst ploce in
the lnternotionol Competition

2. Crystol gloss cup for the lst ploce in
Club's Teqms Compeiition

3. Crystol gloss cup for the lst ploce in
fy{onufociurer's Teoms Competition

4. Crystol gloss cup for the lst ploce in
the Club's Teoms Competition - for
Chompionship of Polond.

Teom prizes mentioned in the 2nd, 3rd ond

4th item will be oworded provided ihot three
teom of leost will compete for the prize,
b,/ lndividuol prizes

Crysiol gloss cups for ploces lsf to lVth
in generol clossi{icotionl

Crystol gloss cups for the ploces {rom lst
to llnd in groups;

Lodies cup - for the best women's crew.

Cups {or ploces Ist - llnd in closses.

The Orgonizer presents other honorory, indi-
viduol ond teom prizes in oddition io those
lisied obove. Prize list will be onnounced
in łhe Rolly Bureou before the stort to the
Rolly.

3I. FINAL RULES

The Orgonizer Teserves for himself ihe right
of oppropriole interprelotion o{ obove regulo-
tions ond of iniroducing ony possible chonges
or issuing odd!tionol instructions ond even
of concelling the Rolly.
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Wszelkie eweniuolne zmiony dotyczgce wyko
nowstwo poszczególnych Prób spoliowych
lub odcinków jozdy dlu9odysfonsowej itp.,
o nie clotycz9ce zmiony isioły Regulominu,
podowone będE do wiodomości przed rozpo-
częciem Roidu lub w poszczegóhych przy-
podkoch przed stortem do donei próby dro9e
ogtoszenio no miejscu stortu.

W przypodkoch spornych tylko polski teksł
Regulominu jesi miorodojny.

AI.,'TOMOBILKLUB
WARSZAWSKI

Worszowo, czerwiec l9T3

lotwierdzone przez:

GŁowNĄ KoMlsJĘ sPoRTowĄ
sAMocHoDoWĄ
zARzĄDU GŁowN EGo PŁMoł.

All possibie chonges concerned with the

execution o{ poriiculor sporfing tesls or wiih
seclions of the long distonce drive elc. but
with no reference to ihe very stotus of the
regulotions will be onnounced be{ore the
commencement of the Rolly or in some coses
before the stort to the porticulor test, ln ony
dispułoble coses the Polish Version only of
ihe Regulołions will be considered os oułhori-
tofive,

AUTOMOBI LKLUB
wARszAlłsKl

ThIE ORGANIZATIONAL
COMITTEE OF THE XIth

WARSAW RALLY
Worszowo, iunc l973

Rotiiied by:

CENTRAL BOARD OF POLISH
MOTORING ASSOCIATION MAIN
COMMISION FOR MOTOR-CAR SPORT

i
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cENTRALA PRoDUKrÓw NłprowYcH

skłody i stocie benzynowe w cołym kroiu o{eruig;

- pełny osorfymeni krojowych poliw, olejów i smorów;

- pompowonie oponl
- nopełnionie butli iurystycznych gozem pĘnnym;
- drobne okcesorio somochodowel
- clele importowone - zokup zo bony ioworos,e $onku PKO ibony PBP Orbis.
Rodzimy korzysfoć z bezpłotnego porodnictwo łeehniczrl*go wa wszystkich Woie-

wódzki ch Przed si ębi orstwoch CPN r;roi: m o+ericłóu' inform ocyi ny ch wydo-
wonych przez CPN.

DO SAMOCHODU ''POLSKI FIAT I25.P" .. EPN ZALECA;
Foliwo
- wysokooktonowe poliwo silnikowe etyline 94

OLEJE SMAROWE I SMARY PLASTYCZNE
do silniko:
- nc okres zimowy _ olei silnikowy Selekroi 

'"ów 
(SAE 20W)

- no okres lerni.- olei silnikowy Selektol D l0 (SAE 30)
Iub wielosezonowy olei silnikowy SeIekłoi D 4w,z 10 (sAE l0W,/30)
(do czosu uruchomienio produkcji olejórv 5a!ektoi D - zcstęoczo oIej silnl_
kowy f-125)

do skrzyni biegów i tylnego mostu: -
do wolnego koło rozruszniko: - smor
do wołu nopędowegc: - snror l S

do piost kół: - smor ł1 T_.1 s

PŁYN Do cHŁoDNlc ''BoRYGo''
Do somochodu "WARSZAWA 223, 224" i

oiei przekłodniewy Hipol 15 F
2 S (zostępczc smor RL 2)

pochodnych - CPN r-aieco:
Poliwo
- wysokooktonowe pł!iwo o liczbie oktonowei 84MB (70% eł;riirry 78 4 3a%

ełyI iny 94)'

OLEJE SMAROWE I SMARY PLASTYCZNE
do silniko:
- lołem i zimq - oIej silnikowy Selektol 9
do skrzyni biegów i tylnego mostu: - lctem i

do piest kół, pompy wodnei itp. - snlcr ŁT-4
do elemenfów podwozio: - smor STP

PŁYN Do cHŁoDNlc "BoRY6o"
Do somochodu ''sYRĘNA i04" - CPN zoleco:

zimq - olej przekłodniowy lł ipcl 'l5

Poliwo
- wysokooi<tonowe poliwo o liczbie oktonowsj

etyliny 94)

OLEJE SMAROWE I SMARY PLASTYCZNE
Do smorowonio mieszonkowego si lniko:

84MB (70% etyliny 78 ł 30%

- olei silnikowy Mixol S

do skrzyni biegów: - lofem i z;mq - olei przekłodniowy Hipol
do piost kół, pompy wodnei itp, - smor fl-{
do podwozio: - smor STP

PŁYN 0o cHŁoDNlc ''BoRYGo''
Przypominamy: ekonomiczność i pewność eksploofocii poiozdów mechonicznych, mo_

szyn i urządzeń - zoleży od siosowonio w prowidłowy'sposób i w
odpowiedniei ilości włościwych po !iw, oleiów i smorów.
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POLSKI
MAKER: PASSANGER CAR FACTORY

Worszowo, ul. Stolingrodzko 50, P0LAND




