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R"gu1amin Zawod \M

S 1. Zawody i organiz,atot '

1.1. XIII Rajd DolnośIĘski jest II Etiminacją Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski.

L.2. organizato,rem XIII Rajdu Do1nośląskiego na zlecenie
Po'lskiego Związku Motorowego jest Automo'bi1klub
Do1nośląski przy \'usp łpracy Delegatur w Jeleniej G -
tze, Legnicy, Wał'brzychu i Kłodzku.

1.3. Rajd od'będzi się w dniach 23-25 maja L969 r.
Bazą Rajdu jest Wrocław. Bigro Rajdu znajduje się we
Wrocławiu, uI. Świerczewskiego, 95 -' Automobilklub
DollnośIąski tel. 345-4I.

L.4. Zawody powy Żsże ofganizowanÓ śą' na po,dstawić prze-

' pis w. Nliędzy;narodowego Kodeksu . Sportowego FIA,
Regulamin PZM, oraz niniejszego Regulaminu- 5zczeg -
łowego. i -

a!

,)
$ 2. Wladze Rajdu. ' ;

A. 7ęs,p6ł' I(o'misarzy Sporto,wych.

Przewo,d,niczący Zespołu r
Sekretarz Zespołu ' , :; . inż;' Mieczysław Grzeg orczyk
Członek' Zespołq (Kornandoi) 'inz; tsronisław orliriski



R. Kierownictwo Rajdu.

Komandor Rajdu
!Vicekomandor
Sekretarz
Kierownictwo trarsy
Przew. Komisji Obliczeri
Kwatermistrz
Lekarz zawod w
Kierownik finansowy
Kier. Komisji Technicznej
*::'' o':or 

s:
,, ,, Sg
)r ,, Osl

,) o:s 6

,? parku

S 3. Program zawod w.

inŻ. Bronisław orlirlski
kol. Ryszard Mącz'ka
kol. Wilhelmina Korcowa
kol. Anto,ni Łako'my
inż. Kazimuer'z Rydel
tnŻ. Edmund Rataj cz,yk
prof. dr Kazimlerz Nowosad
kol. J erzy Załuska
inż. Tadeusz Pokorny
kol . Zbigrri.ew Belikanowicz
kol. Lucjan Godlewski
inŻ. Zygrnun't Dmowski
inż. Zygmun,t Dmowski
inż. Janusz Bens
inż. Adam Pepłowski
inŻ. Adam Pepłowski
lnŻ. Jarnusz Bens
inŻ. Zygmunt Dmowski
kol. Edward Dragan

A. Rajd składa się z następujących pr b:

3.1. Jazdy okręznej l-no etapowej o długości 9B7 km, z 14

PKC i B PKP.
3.2. Pr by szybkości g rskiej na odcinku Kudowa-Karł w

o długości ok. 7 klm. (Start do pr by Sg jest r wno-
cze'śnie startem do proby odcinka specjalne'go os.)

3.3.6odcinkwspecjalnych:
os 1 na trasie Kudorwa-Radk w o dług. ok. 18 km.
os 2 na t,rasie Włodkowice-Świerki o dług. ok. B,5 km.
Os 3 na trasie Rościsz w-Walim o dług. ok. B,5 km.
os 4 na trasie Walim-Rościsz w o dług. ok. B,5 km.
os 5 na trasie Świerki-wło'dowice o dług. ok. B,5 km.
os 6 na trasie Radk w-Kudowa o dług. .ok. 18 km.
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3.4. Pr by przyslpieszenia Sp 1 i pr by prędkości płaskielj
Sp 2 na autostradzie pod Wrocławiem.

3.5. Pr by zwrotności ,,Sz'' na pl. Wołiności MIe Wrocławiu.

B. Szcze,g łowy program godzinowy.

Piątek 23 maja 1969 r.
godz . 14.00-17.00

gadz. 17.00-20.00

g z. 21.00

Zbiorka zawodnik w w parkingu we
Wrocławiu przy ul. Świerczewskiego
i malowanie numer w start'owych.
Przegląd samochod w przez Komisję
Technfuczną i wjaz'd do parkingu zarn-
kniętego.
Start do jazdy okręzne j w od;s'tQPach

2 minutowych z parkingu zamknięte-
go w kolejności numer ]w startovlych'
(z przerwą po klasie II).

1969 rE ł

orie'ntacyjny początek pr by Sg i os-l
Kudowa-Radk w.
po'c'zątek prÓby Os 2 Włodowic_e-

-ŚwierkiOs 3 Rościs 7,$.vr7-

Os 4 Walim

-Rościsz 
w

os 5 Świerki-

-Wło,dowiceOs 6 Radk

-KudowaSpl iSip2 Autostrada
pod Wrocławiem

Przyjazd pierwszego zaw dnika na met'ę

we Wrocławiu przy hoteIu ,,Monopol''
(Plac Wolności).
Początek pr by ,,Sz" na placu Wolności
we Wrocławiu i odjazd do parku.

ł

Sobota 24 maja

godz. 1.15 
:r

,, L '45

,, 2.L5

,, 6'40

), 7 '20

,, 7 '45

,, 12'15

,) 12.30

)? 13.00



13.00

Niedziela 25 maja

g'odz. 12.00

go,Ciz. 12.30

godz. 13.00

Badanie techni,cz,ne samochod w w parku
za,rł'likrli,ętym (lbezipośrednio'po pr bie,,Sz")
i odstalvienie samochod w do parku zarr.-
knięte'go.
Wiecz r wolny.

1969 r.

ProwiZ,oryczne g,głosze'nie wynik w w 1o-
kalu Automorbilk1u'bu we Wrocławiu.

' Zamknięcie przyjmowania ewent. protes-
t w (patrz S2B),
oficjalne ogło,szenie wynik w, r'ozdanie
nagrdizakonczenierajdu.

s 4. Trasa XIII Rajdu Dolnośląskiego.

Miejscowość Dług.
odcin
kaw
km.
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5. PKC-z BystrzY,ca Kł.

1. Start
2. PKP-I
3. PKP-z
4. PKC-I

PKP-3
PKC-3

8. Sg i Osl
start

9. Sg-meta
10. Os1-meta
11. PKC-4

L2.
13.

t4;
15.
16.

17.

Wrocław
Oborniki
Lubin
Św,idni,ca

Zielerniec
Kudowa (CPN)

149

227

149

78

Kr.ldowa
KlarłÓw (7 km)
Radk w (18 km)
Ra,dk w (szkoła)

os'.2 start Wł'odo'wice
os-Z meta Świerki (8,5 km)
PKP-4 Pieszyce
os9 start Rościsz w
Osg'meta Walim (8,t km)
PKC:S , Jugowice

44 27L

Ż3 2,94

69 , 363



Punkt MiejscowośĆ

18. PKC-6

19. PKP-5
20. PKC-?

21. PKP-6
22. PKC-8

PKP-7
PKC-9

Kam. G ra
ul. K arłowicza 35 398

L7

3

4

:
D

2

2

2 PKC-10 Jugowice (Re1ax) 18 610

Miszkowice
Kairpacz-Bi'ały Jar 38 436

Michałowice
Szklarska Por. 35 47L

Świerad w Zdr.
Świdn,ica LzL 592

Walim ,\

Rościsz ,w (8,5 km)
Wolib rz
Świerki
Włodowice
Radk w
Kudowa
Ku,dowa (CPN) 103 713

Świdnica
Autostrada
k/Legnicy 83 915

Autostrada
k/Wrocławia 62 977

t1

Wrocław
pI. \Molności 10 987

2 104

95

0 103

Os start
,, meta

PKP-B
Os-? start

,, meta
Os-.8 start

,, meta
PKC-I1

PKP-9
PKC-I3

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

35.

36.

34. PKC-l2 Wrocław (Bielany) 119 832

37. PKC-14

38. Pr by
Sp 1i2

39. Meta

Uwaga:
1) Grup,a ,,A" dortyczy samochord w z rsitrnikam'i do &50 cm3

Grupa ,,B" ,, powyzej 850 cm3

2) Trasa ,,XIII Rajdu Do1rn,o,Ś1ąskie'go'' od
tyczn'a z trasą MRS 1969 r. Lec,z

o,taz zmniejszolno ilość ,,os'' z 8 na 6.

poz. 5 d:o Proz. 33 jest i'den-
z o'bniżonymi pręrdko'ściami,



S 5. Pojazdy dopuszczone do rajdu.

5.1. Do udziału w rajdzie dop'115zczone są samochody w)łpr'o-
dukowan6 i homologowane po 31. XII. 1963 r. o,raz od-
powiadające przepisom załąc'znika,,J" Międzynarodowe-
go Kodeks,u Sportowego wg grupy I i If.

5.2. ZgŁoszone samochody zolstaną podzielone na klasy
Klasa I do 600 cm3
Klasa II do, 850 cm3
Klasa III do 1000 cm3
Klasa IV do 1300 cm3
Klasa V do, 1600 cm3
Klasa VI ponad 1600 cm3

5.3. Klasę stanowi rnoze inajmniej 5 samochod w, kt re wy-
startu ją do rajdu.

5.4. TJdział SafiIoChod w poza konkursem jest nie'dopusz-
cz,all1y.

5.5. Wszystkie Safrlo,Chody z'gło,szone do rajdu' muszą o'dp,c-

wiada pod wz'glę'dem budowy przepis'om o ruchu Samo-
cho'dowym w Polsce i po;siada wazne dokumenty,
uprawniające, do po'ruszania się na droigach publicznych.

5.6. Na mocy przełpis w art. 6.6.1. Międzynarodowego Ko-
deksu Sportowego zezwala się na Sto'Sowanie osłon kar-
ter w oi:TdZ innych z;"afuę'7pieczeri po,dwazia.

s 6. Zgłaszenia.

6.1. Do udziałv w Rajdzie dopusz'czo|ne będą załogi w nastę-
pujących składac,h:
a) dw ch zawodrnik w,
b) zawofirik z pild'tern.

6.2. Z,a;łodnicY będą dopuszczeni 'do rajdu pod warunkiem
posiadania następujących wazny,ch dokument w:
a) licencji sport'owej rajdowej klasy conajmniej Junior R.
b) aktualnej ksiąze,czki sportowo-lekarskiej
c) pozwotrenie na prorvvadzenie samochodu (prawo jazdy).
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6.3. ZgŁosze'nia zawodnik w winny być dokonane na ,,kartach
zgłoszenia'' za pośrednictwem klubu macierzystego,.

6.4. Zgło,s'Ze,nia nale'zy nadsyłać, na a'dres Automobilklubu
DolnŃIąski,ęo w pierw ym terminię do dnia 12 maja
1969 r., w drugim terminie do dnia 15 rnaja 1969 r.

6.5. Do prowadzenia samochodu podczas całego rajdu upo-
ważntefli są zawodnicy 'oraz piloci pod warunkiem, że
posiadają waŻną licencję sportową samochodową, ksią-
żeczkę,spo,rtowo-lekarską o'raz pozwolenie na prowa,dze-
nie sa'mochod w.

6.6. w kazdy'm samochodzie na trasie rajdu moze znajdoryaÓ
się, wy'łąc znie tylko zgłosz,orflo załaga.

6.7. Samochody zgłoszo,n'e do rajrdu' muszą być Zaopaltrzo,ne
w dokumenty upowaŻniające do poruszania się po dro-
gach public'znyc'h w Po'Is,ce.

6.8. Wszystkie z'gło'slzone zało,gi biorą udział w konkurencji
indywidualnej.

6.9. Do konkure'ncji zespo'łowej mogą być zgło'szone zespoły
klu]oowe, składające się z trzecŁl lub czterech ,z,ał g przY
czym do punktarcji liczą się wyniki 7A, całość rajdu tr'zeeh
najłepszy'ch zał g z,es'Połu. Kazdy Klub moze zgło,sić do-
wolną iloś zespoł w. Jedna z'ałoga nie molze by z,gło-
SZoflo w dw ch ze,społach

6.10. W przypaldku 'zgŁo,szenia cQ ,najmniej tt'zech zał g kobie-
cych, prryz,nana zostanie specjalna nagroda dla pa .

6.11. Do zgłoszen nale,zY dołąc'zyć ipo 1 fotografii zawodnik w
i pilot w, podpislanych na odwroCi,e. W zgło'szeniu naLe,zy
zaznaczyć, w jakim charakterze startuje np. I zawodnik,
II zawodnik, względnie piIot araz po'dać dokładne da,ne
samochodu. Nale,zy także zgłosić zapotrz,eb,owanie na
hotel.

6.12. Hotel rnoze być z'aTezerw,owany tylko na 1 dobę, tj.
z dnia 24 na 25 maja br.

6"13. organizat'ot zxxlia'domi z;,$łoszonego zawodnika na 3 dni
przed ro,zp'oczęciem rajdu o dopuszczeniu do rajdu, oraz
poda wy'losOWo:fi} Nr star'towy. Koszt udziału W raj d'zie
ponoszą zawodnicy lub i'ch orgalnizac je macie'rzyste.



S 7,, Wpisovve.

"t

,7.L Wpisowe 'w pierwszym t-ęrminie {Y1osi 400 Zł., od z,gło'-

szone'j zaŁq$i, w drugim ter'mini.e 600 zł,. Wpis'owe na_

IeŻy wpłacaÓ na" konto Automobilklubu DołnośIąskiego
we. Wrocławiu NBP v o.M,,Nr konta t649-9-7618..

7.2. Wp,isowe od ,zg\oszolnetgo zespołu wynosi 500 zł,

?.3., Wpisowe nie rpodłega zw' oto'wi. l

$ 8. obowi ązki zawodnik w w czasie trwania rajdu.

B.1. Przez podpisanie zgł,o,sze'nia do rajdu, zdłogi' zob'owiązują
się do całkowitego podpo,rz4dkołWorlli& się przepisom ni_

, niejszego regulaminu, oraz instrukciom i dodatkowym
zarząd'zeniom wydawanym przez kierownictwo rajdu.
Je'd'nocześnie zobowiązu'ją się Z tytułu poniesionych strat
Iub wyrządzonych szk d oso'bom trzecin, nie rościć Żad-

nych pretensji finansowych W stosunku do org anizatora.

8.2. Z'awodini.cy mają Ólbowiązek stosować się ŚciśIe do obo_

wiąz,uiących w Po'Isce przepis w o ruchu .fI& drogach
pub1icznych i odpowiadają osobiście za ich przekroczernie.

B.3. Zawodnicy zobo,.wiązani Są pod rygorem'wykluczenia
z rajdu do wykonania wszystkich pr b sportowych, otaz
odcinkw specjalnych, wYffiienionych w $3A niniej-
Szelgo regu|aminu, w he'łmach ochronnych i zapiętymi

. pasami bezpieczerlstwa.
8.4. Zawodnik ,obowi Ązar;r! jest po,d, rygore'm wykluczelfiia

z rajdu do pi,rz'ejec,harnia całej ]trasy ż po,braniem wiz na

wszystkich PKC i PKP w po'danej 'przez organizatora
koilejności i kierunku oraz obowiązany jest do kolejnego
o,dbycia wszystkich pr b przewidzianych regulaminem.

Trasa Rajdu nie 
' 
będzie wskazywana.

Miarodajny jest kilometraŻ w karcie drogowej.
Zmylenie lub zjechanie z trasy z jakichkqlwiek PtzY-

przedmiotem składania protes'tu wzgl, zrnian zapis w
czasu.
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B.5. Po przybyciu na rrtetę,' zawodniry 'Są ' obowiązani 'WY-

pełnić i podpisać deklarację ,stwierdzaj4c4, czy mieli wy-
padek na trasie do'tyc zący os 'b trzectch. l

8.6. Kazdy Samoch d biorący udztał w raj dzte, musi być wy-
' po, azony W 1poidrę czną apteczkę, gaśnicę, kaski ochron'Ile

i pasy bezpiecze stwa dla całej zaŁogi oraz fartuchy
gumowe na tyJ'ne koła, SzerSZe od opon o minimum 4 cm
i odległe o mak'si'rnum B cm ord p'oziomu jez'dni. Organi-
zatot ,ze,zi,,waLa na zao,patrzenie samochodu w 2 kompletrne
koła Zapasowe, nieograniczo,n'ą iIoŚć dętek, D0 uŻycte Spe-

cjalnych urząd:zen słuŻących 'do pomiaru czasu jak:

speed-pilot w, dodatkowych stoper w, chronometr w,
oraz inn;rch urządzen (radio, doda'tkowe wycieraczki itp.)
nie mających wpływu na właściwoŚci trakcyjne sam'o-
chodu. I1ość punkt w świetInych na przodzte Samochodu
musi być parzysta z dd o
gowym. Za,brania się posiadania punkt w świetlnych na
dachu samochordu

B.7. Do porus'zania się samo,cho'du na trasie, sŁuzyć rno,że wy-
Łącznie siła napędolwa SatrTl'o,Chodu 'Iub siła z,ało'gt Wy-
j ątek stanowi ponroc przy ewentualnym wprowadzeniu
Samochodu z poWfote'm na jezrdnię.

B.B. Zakazu:je się katego'rycznie po,stępowa nielojalnie w sto-
sunku do innych zawo,d,nikow biorących udziaŁ w za-wo-

dach szcze,g l'no,Ści niedopuszczalne jest przeszkadza-
nie luib utrudnianie wypr'ze'dzania własne'go poj azdu przez
poj azd innego zawodnika . KaŻdy stwier d'zonY fakt tego
typu przekroczenia, rnoze Spowiodować dyskwalifikację
zawodnika.

S 9. Ubezpieczenia.

9.1. obowiązkowe u'bezpieczenie od Nw i
nieŻ ryzyko raj'fl6*..

9.2. Zaleca się zawodniko,m dobrow'olne
(łajdowe).

OC obejmuje r w-

ubez,pieczenie AC



s 10. odpowiedzialność organizatort,

organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedziałności
z'a szkody i stra,ty tak w stosunku do zaŁ g, ich sprzętu
jak i za spowodowane przez nich poŚrednio lub bez-
pośrednio szkody i straty w stosunku do os b trzecich
i ich mienia.

$ 11. Paliwo.

11.1. Do napędu samochod w w czaśie trwania rajdu, może
słuŻyć jedynie paliwo handlowe' sprze,doWorIl prze'z sta-
cję CPN.

tI.z. Stoso,wanie jakichkoLwiek do'datk w lub mieszanek, słu-
żących do podniesienia Liczby oktanowej paliwa jest
wzbr,oni,one pod r/gorre'm wykluczenia z rajdu.

S 12. Tablice i numery startovve. 
\

I2.I. Każdy Samoch d musi posiadać po obu stronach nad-
wozia oraz z przodu na masce namalowany numer star-
to,wy w kotlorze kontrastowytrr, o wymiarach cyfr 35 cm
wysokości i 7 c]m grubości. Numery startowe będą przy-

' dzielane w dro'dze 1o'so'warnia. Ponadto kaŻ'dy samoch d
winie,n być Z,ao1ptrzo,rly w dwie nalepki rajdowe oiraz
nalepki z Nr startowyrm, umocowane w spos b widoczny
z przodu i z tyłu SolTlo'Chodu. Nalepki dostarczy orga_
nizator.

I2.2. Numery startowe z:ostaną przydzielone zawo'dnikom
w drodze lo's'owania. O przydzielo'nych numerach starto-
wych za\Modnicy zostaną powiadomieni wraz z potwier-
dzeniem przyjęcia,zlgŁo,szenia.

$ 13. Park samochodowy.

13.1. 'W czasie trwania rajłflu, ,obowiązuje zasada parku zam-
kniętego. Samochody porZorS,tawiolne w parku zamkniętym,
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znajd,ują się pord opielką organizatora. Zawo'dnik ma Pra-
wo wstępu na 15 rninut przed re,gulaminowym cza]sem

startu. 'W parku zamkniętym nie wolno dokonywaÓ Żad-
nych napraw, lub do'lewa benzyoQ, otej it'p. pod rygorem
wykluczenia z rajdu. wyjątkiem moze byÓ wymiana ze-
ps,utego koła za zgo,dą Ko'maoldof&.

I3.2. Pierwszy park zarnknięty zotga,niz,owany będzie przed
startem w parkingu przy ul. Świerczewskiego we Wro-
cławiu, gdzie Samochody po,Zo'stawać będą od momentu
przyjęcia przez KomisjQ Techniczną, do regulaminowego
czas'u startru danego zawodnika.

13.3. Drugi park zamknięty Zorganizowany będzie na mecie,
rajdu, r wnieŻ 'z parkingu przy ul. Świerczewskiego,
gdzie' samochody poZoStawać będą do czasu ogło''szenia

Iikwidacji parku zarrrkniętego. Likwidacja parku zam-
knięte'go w przypadku braku protest w nastąpi w IŻa
minut po pr'zyjeŻ,dzi,e ostatniego z,awodnika na' metę raj-
du. W przYpa,dku złoŻe'nia protestu na jakikolwiek samo-
ch ,d, kierownik palrku zwallnia po upływie I20 minut ołd

ptzyja:zdu ostatniego zawodnika na metę pozostałe samo-
chody, zattzYrrruj ąc wyłąc znie w ozy za'protestowane.

I3.4. Załogi zo'bowiązane są 'dlo orddania SolTlorChod w do parku
w ciągu 20 mi'nut po wyko'naniu pr by Sz.

13.5. Wstęp do parku do'zlwołony jest członko,lTl Zespołu Komi-
sarzy, Kierownictwu rajdu oraz funkcjonariuszom parku.

$ 14. Badania technicz,tte.

t4.7. Samo,chody z,g'ło,szro'I1 do rajdu, muszą być ptzez zawod-
nik w przedstawio,ne do badania technicznego, kt re
przeprowad,ziKo,misja Techniczna w dniu 23 maja 1969 r.
w go,dz. I7-20-tej przed wjazdem do parku zamkniętego.

I4.2. Przedstawione do Bt samochody, muszą być wyposażone
zgod,nie z wlzmorgami S B p. 6'niniejszego regulaminu.

14.3. Ko,misja Technic'zrla przeprowadzi identyfikację Samo-
chod w o,raz Sprawdzi ich stan techniczny. Na Żądanie
zawodnika Kornisja Techn|ę7no, spisze te istniejące us'zko-

11



' dzenia Samochodu,. kt re Spowodowałyby obciązenie
punktami karnymi przy badaniu korlcowym.

I4.4. Samochody zostaną poddane pornoWnemu ba,daniu tech-
nicznemu po zakonczeniu rajdu, bezpośrednio po przy-
1eździe na metę rajdu. Nie zgŁo,s,z,enie Samochodu do 'ba-

dania po rajdzie, pociągnie za sobą wykluczenie zaŁogi
z rajdu.

I4.5. Za powstałe po,dczas trwania zawod w uszkoidzenia, Zd-

łoga otrzyrna następujące pUnk'ty' karne:
1. Za brak tłumika lub uszkodzenie powodu_

jące jego wyraŹne niesprawne dztałanie 20

2. Za brak Iub niezgodnoŚ świateł z Kodeks;
Dro,g. Z,a kaŻdy punkt świetllny . . po 5

3. Za 'b'r'ak działającego sygnału dŹwięikow. 20

4. Za brak nalepek rajrd6'67ych lub tablicy po 20

5. Za nie dz;,'iałanie wyci'erac'zki . . . . p'o 2;,0

6. Za brlak fartucha 'za tylnym kołem . . po 20

7. Za br;ak obo viąz;;ująceg'o wyposazenia raj-
dowegowg$8P.6., .wYkluczenie

14.6. Kierownictwo rajdu moze zatządzić o'g|ędziny tech'nicz-
ne samochodu biorącego udział w rajdzie otaz ptzepto-

' wadzić identyfikację załćlg i samochod w w każdym
mieijscu i czasie podczas trwa,nia rajdu.

14.?. Komisja Techniczrta rnoże oznakować poszczeg lne ele_

menty samo'chodu przed startem, 'a następnie sprawdzić
je na mecie. Brak oznakowania spowoduje wykluczenie
załogi z rajdu.

14.8 Nie przedstawienie samo'chod w do Bt lub odmowa prze'
prowadzenia d'okładnej ide'ntyfikacji :samochodu, spowo-
duje wykluczenie zało'gi z raj'du.

$ 15. Jazda długodystansowa (okrężna) So.

]'5.1. Trasa jazdy okrężnej w;znosi 9B7 km. Zawodnik pod ry-
gorern_ wykluczerria z rajdu, obowiązany jest przejechać
całą trasę jazdy okrężnej we właściwym kierunku 'i cza-
sie, pobierając wizy z każdego kolejnego punktu kontroli.
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75.z. Maksymalne sp źnienie w stosunku do czasu,,reguIami-
nowego na jednym.odcinku '1azidy 'oknęznej moize wynosić
30 minut. Suma spoŻ;nie na wszy'stkich odcinkach nie
moze prze,kraczać 60 minut . Przekroczenie tych czasow
spowoduje wykluc'ze'nie z rajiflq.

15.3. Na poszczeg lnych odcinkach będą obowiązywały. w Za-

sa,dzie czasy o'dpowiadające szy,bkoś'ciom przeciętny'm
w granicach od 60 do 85 km. rll. t 1 go'd'2.

75.4. SzczegÓły kiIo'metrazu poszczeg łnych odcink w i czasy
przej azdu podane Są w s 4 nirniejszego regulaminu.

15.5. D].a kIas do B50 cm3 o,bowiązywać będzie prędkoŚÓ o oko-
ło B'0/o I'Izsza (grupa A) ,r'iz d:Ia klas wyzs'Zych (grupa B).

15.6. 'W przypadka,ch, gdy trasa w jakimŚ punkcie okalzała się
nieprz ejeŻdŻalna, ZaWo'dnicy są obowiązani wr cić na dal-
szy ciąg trasy najkr tlszą drogą . Czas wyznaczony na
przejechanie te'go odcinka (między dwoma ko'Iejnymi
PKC) nie będzie zmieniony. od chwili startu, zawodnicy
nie będą mogli powoływa się na jakikoLwiek przypa-
dek siły wyzszej.

1'5.7. Start do jaztdy okręznej ro'zpoczraue się wg czasÓw poda-
n;rch W ka:rtach d1or$owych W o,dstęP a'cŁl 2 minutowych.
Sp Źnienie się na start do 10 minut nie b,ędzie karane,
jednak czas pierwsz'elgo oidcinka jazldy okręznej będzie
ohliczo'ny zgodnie z re'gulamir trr (a nie faktyc znyrn) cza-
se'm startu. Sp Źnienie na start ponad 10 minut' powo-
duje wyeJ.i,mino,wanie zaŁotgi z rajdu.

15.B. Trasa jarzdy okręznie|j ,nie będzie wskazywanla. Cbowią-
zuje kilometraz podany w karcie drogowej, obliczony wg
atlasu samoc'h'odowego Polski.

$ 16. Karta drogo\Ma.

16.1. W karcie drogowej bę'dzie podana Iokali zacja po'szczeg l-
nych punkt w kontrołnych, jak r w,niez czas w minu-
tach od PKC do PKC, w kt rych przejazd zawo'dnika p'o-

winien być stwier dz,ony. Na kazdym punkcie .kontrolnym
karta drogowa musi być wizowana i os,te,mplowana piP-
czątką punktu, kt rego zadaniem jest przeprowad'zenie
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kontroli. Notatki w karcie drogowej nie mogą posiadać
zadnych dopisk w, a sprolstowania będą uznane tylko
wtedy, gdy będą fo'rmalnie potwierdzo,ne prz,ez jednego
z sędzi w kont,ro'li. Za,deln protest dotyc zący godzin star-
tu lub prze'ja'zdt) ZdrĄ,o,towany w karcie drogowej nie bę-
dzie uzrtany. Zaw'odnik jerst odpo'wiedziahy za przeds,ta-
wienie karty dro'gowej rr r wszystkich punktach kontro'li.
Wszystkie osoby wchodzące 'w skład załogi Samochodu,
muszą byĆ wymienio'ne w karcie drogowej, gdzie będą
umieszczorTe r wniez ich aktualne foto'grafie o wymi arze
4 X 6 cm. rezygnacja je,dnego z cz:łomk w załogi z dal_
szego udziału w rajrfl2ig' pociągnie 'za sobą wykluczenie
z rajdu. obo,wiązkiem zawodnika jest przedstawiÓ kartę
,drogową sędziom p'unktu w ustalonym czasie, zawodnik
jerst odpowiedziahy za wpisanie godzin. Zawodnicy, kt -
tzy 'nie będą mogli pr;zedstawić prawidłowo wypełnionej
karty drogowej na mecie, będą wykluczeni z rajdu. Za-
wordnicy obowiĄzaini są dopilnować pod rygorem wy-
kluczenia z rajdu aby przej azd ich był zanotowany
w kartach drogowych we wszJxstkich punktach kontrol-
nych, wyffiieni'onych w kartach drogowych i we wska-
zane'j kolejności.

S 17. Punkty kontroli czasu (PKC).

I'l J. Na trasie rajdu znajdować się będą PKC oznaczone ,Po
obu stronach drogi cho'rągiewkami: białą w od,ległości
ok. 200 m. przed PKc, Ż łtą w o,dległości ok. 20 m.
przed PKC.

I7.2. PKc 'ozr)aczo'I\e będą tablica,mi ,,PKc NR...''. obowiązu-
jący czas rajdowy po'dawany będzie na odpowiednich ta-
blicach, o7naczających bieżącą go'dzinę i zakonczoną peł-
ną minutę. ZaŁo,ga W pełnym składzie 'z'głoszonym do
rajdu, ,o,bowiązana jest z,głosić się na PKc wraz z sam'o-
chodem i podać kartę drogową w regulaminowym czasie.
Do karty drorgowej wpisana będzie gordzina i 'pełne uko,r1-
czone minuty. Mome,nt wrę'czenia karty drogo,wej na
PKC jest mome'ntem przybvcia na punkt kontroli czaslr
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i cząs ten zostaje wpisany do karty drogowej zaŁogi. Czas
ten jest r wnocześnie startem do następnego odcinka jaz-

dy długodYlstans'oW j .

1?.3. Wpisrane do karty drogowei 'e'z,a,sy na po'szczeg lnych PKC
nie pod|egają proterst,om. w tazie wcześniejSZe$'o prz|-
byc,ia na PKc zawodn'ik powinien oczekiwać na sw j

regulamiłnorwy czas p,tzybycia pr'zed Żołtą cho'rągiewką.

Zawodnik obovri ązary jes;t do opUrSZczenia PKc wra:z

z samocho'derm nie p źniej, niŻ w ciągu 30 sekund po

ukoriczeniu czynności związanych z wpis,anie'm eza,Su do

karty drogowei.
1?.5. oczekiwanie na sw j regula,min,o,wy czas w strefie mię-

dzy Żołtą chorągiewką a PKc oraz przedłuzenie czasu

opusz czenia PKC pourad 30 sekund jest niedopus'zezal-
ne i będzie kara'ne za kazd'e z tych przewinierl po 50

punkt w karny'ch.

Punktacja.

Za każd'ą minutę wcześniejszego lu'b p źniejszego ptzy-
bycia na PKC w stosunku do czasu przej azdu odcinka
podanego w karcie drogowej , zaŁoga o,trzymuje 20 punk-
t w karnych.

' Dopusz,c,zalne maksyfiloll,fle sp Źnielnie na PKc wynosi 30
' minut. W przypad'ku, gdy zawordnik będ,zie miał op źnie-

nie na PKc, będ,zie m gł odrobić to opaŹnienie (w całości
lub w części) w CZ]&lSie następnych etap w"'tylko w przy-
padku, gdy będzie zn w ukarany tyte tazy po 20 punkt w
karnyh, ile odro,bi minut w stosunku do wizttla,czonego

' czasu. Suma op Źnieri do czais:u wynikającego z karty dro-
gowej na wszystkich PKc w całym rajd;zie nie mo'Że

przekraczaÓ 60 minut. Ptzekro,czelnie tych czas w powo_

duje wykluczenie z,ało'gi z rajdu.
Uwaga: Dozwol,orne jest w,cześniej sz,e przybycie na mętę

rajdu.
S 18. Punkty kontroli przejazdu (PKP).

1B.1. Cele,m kontroli przejazdu całej trasy przi,e'z zawodnik w
na trasie złokalizowane będą punkty kontroli przejazdu

/fpxp) po'dane w kar'cie drogowei.
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I8.2. Punkty ko,nt:roli prz,ejazdu oznakowane będą ok. 200 m.

jezdni, a PKP - tablicą z enapsem ,,PKP Nr....''.
1B.3 . Zawodni}e pord rygorern wykluc'zenia z rajdu, obowi ązany

jesrt po'bra wuzy we właściwej kołejności z kaz,dego ko-
lejnego PKP, uwidocznionego w karcie drogowej.

' TJwaga: Przyjazd za,wrordniik w na jakikolwiek punkt kon"-
' troli CZaiŚU lub punkt kont,roli przejaz.du z innego k'ie-

' ruinku niż wyniika z opisu trasy, bĘclz'ie stanowić dow d,
Że zarvVrordnik niie przejechał całej trasy i Spowoduje to
wyklucrZ ri,ie z rajdu

S 19. Odcinki specjalne ,,Os".

19.1. Pr ba Os po'lega na przejechaniu w najkr tszym czasie
wyznaczone,g,o o,d,cinka. Start z linii startu z silnikiem
uruchomionym. Na mecie zatrzymania samochodu koło
stolika Z aparaturą pomiarową.

Ig.2. Na trasie raj'du będzie zlokalizoivane 6,odcink w specjal-
nych. Dokładna lokatizacja jest po'daną W opisie .trasy.
Kilome'tra',2 odcink w specjalnych jest wliczon-y w o,g l-
ny kilometraż jazdy okyęŻnej.

19.3. Trasa odcink w specjalnych będzie w zasad'zie zamknię-
ra dta ruchu pojazd w.

L9.4. Początek ' odcinka 'bęrdzie oz'naczolYlY t;arblicą z napisem
,,oS Nr... Start'', a na 100 m. przed po,czątkiem odcinka
bęrdzie umiesZ,ClZ,o,'Yla' ta'bilica ,,o'S Nr... 100 m Start'' a na
100 rn przed metą będzie umi Q$llft:|;Qf|Ą tablrica ostrze-
gawtcza ;rOs Nr,.. 100 m me,ta".

19.5. Czas o'dcin'kow specjalnych będzie mietzony z dokład-
nością do 1 sekundy.

19.6 - Zalnrodnik dla doko,nania wpisu czasu, jest obowi ązany
po'daÓ Ko'misarzowi punktu kartę Os. Zawodnik nie ma
obo'tł'i ązku wysia da,nja z Samochodu ptzy wręczaniu kar-
ty Os.

L9.7. R" przy'byciu na metę ,,oS'' naty'chmiast po wpisaniu
cż5su, zawo'dinik rna o'bowi ązek o,djechania z punktu. Za-
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,, trzymanie się dozwo}one za zie'Io,ną chorągiewką, kt ra
' ' , bę d'zie' usytuowana' ok. 200 'm Za metą ,,os'n.
19.8. Cofanie.Iu'b' jazda w o,dwrotnym kierunku na trasie ,,Os"

jak i na odcinku międz5ł metą ,,os'' a zie,loną chorągiew-
ką jest niedopuszczal'ne pod rygore'm zaliczernia 50 pkt.
karn5łCh, a w przypadku dras'ty cznyrn, zawo,dnik rno'że

by decyzją Ko'misarza wyk1uC:Z,oYL| Z rajdu.

l.9.9. Zawodnic;r odlbywają pr bę ,,oS'
przlbyli na star't do ,,oS'' co 1 minutę.

19.1 O.'Jezeli' o,czekiwanie na start do pro'by (np. z powodu zata-
rasowania trasy lub innej siły wyŻszej) bę'dzie dłuzsze niŻ
ttzy minuty, organizato,r na s,tarcie danej proby wpisze
zawodnikowi do karty drogowej oraz w karcie kontrol-

'nej danej pr by, Czas 'przybycia i c'zas startu . R Żnica
czasu tzw. neutralizacja C:ZASIJ będzie do'dana zawodniko-
wi w całoŚci do czasu przeja'z,,du odcinka między PKc.

Punktacja.

' ,Za kazdą pełną i ukq,,n"roru sekundę trwania przeJazdu
odcinka specjalne'go, zawo'dnik ,otrzyrnuje 1 pkt. pomno-

, Zorl$ przez wsp łcz}rnnik wyr wDaWCZ}; ,,R", ustaIon5r
'prze,z, G.K.S.S. dal poszczeg lnych marek samocho'd w.
Maksymalna ilo'śĆ punkt w w;rnoisi l250la najlepszego za-
wo'dnika w klasie, obilicz,one'z dokładnoŚcią do '0,01 pkt.',

kt ra r wniez zalicziona będzie w przypadku nie ukoncze-
nia pr by.

$ 20. Pr ba szybkości g' rskej (Sg).

Na trasie jazldy długodystansowej między PKC będzie się
znajdowała pr ,ba Sg na orccinku o długości ok. 6 km.
między Ku'dową a K,arło;welT1. Start z miejscą Z silnikiem
uruchomio,nym przednimi kołami Samochocu przed linią
startu. Meta lotna. Zało,gi startują 'w ,kolejnolŚci przyby7
cia na start bez 'neutr alizacji czasu. 100 m prze,d rnie j-
scem startu, będzie umieszczo'n:a tablica z napisem ,,Sg
100 m" a na starcie drtiga tablica z napisem' ,,Sg - start".
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Na 100 m przed miejscem mety, będzie r wniez umiesz-
czorla tablica z napiserm ,,Meta Sg 100 m" a na samej
linii mety tablica z napisem ,,SB meta". Start do Sg
będzie r wnoc:ześnie startem do OsZ.
Punktacja.
Za kaŻdą pełną uko,ric zoną sekundę czasu trwania pr ,by,

za'ło,ga o,trzymuje 1 punkt karny pom|nozony przez wsp ł-
czynnik ,,R'' je,dnak nie więcej ntŻ t25'0lo punkt w uzys_
kanych przez najlepszego. zawo,dnika w klasie, obli czone
z d'ok'ładnością do 0,01 z zaoktąglenie,m na korzyś za-
wodnika (załogi).

s 21. Pr ba przyśpieszenia (Sp 1) i szybkości płaskiej (Sp 2)

zl.L. Pr ba przyśpieszenia od,będzie się na autostradzie pod
Wrocławiem, D& trasie o długości 400 m. Zadanie,m załogi
jest przejechanie tego odcinka w jak najkr tszym czasie.
Czals trwainia proby liczy się o'd chwili istartu (start Z,li-
nii startu z silnikiem uruchomio,nym) do chwili przekro-
czenia przednimi kołami mety l ioZTlaczo'nej dwiema chorą_
giewkami (meta lotna).
Punktacjaz Za kazde 0,2 sekundy czasu trwani.a pr by,
załoga o,tr'zymuje 0,1 pkt. jednak nie więcej niŻ lLlalo
pkt. najlepszej załogi w kla,sie.

2I.2. Pr ba prędkośc,i płas'kiei Sp 2.
Pr ,ba Sp 1 jest r'ozbięietm d'o pr by Sp 2 . Zadan'iem 'z,a-

wo'dnika jest przejechanie trasy pr by o długości ok.
600 m w jak najkr tszym czasie. Start i meta lotna. Czas
trwania pr by liczy się o,d chwili przebiegnięcia przed_
nich k ł Sa]lTlioChotdu przez linię startu, kt ra jest r wno-
cześnie lirnią mety pr rby Sp I, ozt1aczo,ną dwiema chorą._
giewkami, do chwili prze,biegnięcia k ł przednich przez
linię imetY S'p 2.

Punktacja jak przy pr bie Sp 1.

$ 22. Pr ba zwtatności (Sz).

Rysunek pr 'by zwr,o'tności dołrylzony jeist'do regulaminu.
Za:wodnik obowi ązany jest d6 przejechania trasY pr by
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w jak najkr tszym g2,ą,sie. Start z linii startu z silnikiem
Uruchomionyffi, meta z z,attz;,ymtaniem samocho'du na li-
nii mety tak, aby linia 'mety zttaj'dowała się między osia-
mi samocho,du. Niełvłaściwe zatrzymanie samochodu Z,d-

wo,dnik poprawia kosztem ,CZa,SU. Na wykonanie pr by

Wzrrac,za się Irimit czasu 60 sekund.
Punktacja: Za kazde 0,2 sekundy c'zosu trwania proby
z^alicza s(ę 0,1 pkt . Za przew,r cenie kazdego słupka c:ZY

chorągiewki ogTanic'zającej trasę zawo'dnik otrzymuje
po 1 pkt. Razem nie więcej n:,iz 1500/o 

- pkt. uzyskanych
przez najlep,sz go zawrdnika w danej klasie. Za n,ie-

uko'rłczend'e pr by, błędne jej wykonanie lub przekrocze-
ni'e limitu crzasu zawodrnik o'trzymuje 1500i0 pkt. u,zys-

kan;zch p,tz,ez najlep'srzeg,o zaw'odnika w danej klasie.
Uwaga: Wykona,rri.e pr by jest o,bowiązk.ou'e. Wynilk pr -

by będzi.e uwzględniany tylko w przypadku r w-
n,ośc'i. puinkt w przy ust,aleniu mie jsca w klasie.

S 23. Obca pomoc.

Do poruszaniia s'ię na trasie służyć, moze wyłąc:znie siła
pędna własnego Samo'chodu z wyjątkie'm P'omocy przy
Sprawadzaniu samochodu z powro,tem na jezdnię, w f l-
z-Le zje,cha,niia z nie j.

Poj azdy Aut;o,mob,i1k1ub w towarzyszące ekipom w cha_

rakterze. pojazd w dla obsierwator w' muszą być przed
Iozp,gg2'ęctem ra jdu z$łoszou-I' organ,iz'a,totowi.

$ 24. Przepisy drogowe.

24.I. ZaŁogi uczestniczące w rajdzie, obowiązane są do ścisłego
przesttzegania ołbowiązujących w PRL przepis w ruchu
drogoW r$o' a w szczeg lności do olgraniczenia szybkości
w miejscach zaburdowanych.

24.2. Za stwierdzenie przekroczenia szybkości w miej,5gach za-
budowanych, zało,ga zostanie ukarana za pierwszy raz
20 pkt. , a za następne przekroczenie wykluczenie

' z rajdu.
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,$ 25. Dyscyplina sportowa,.

l.t

Ze'sp ł Kom'isarzy Sportowych moze ukarać' zawodnika
za bra,k dysic1łpl lny sportowelj.

25.1.z,aspŹn'ien.i.esięnastartdoprby.sp'ortowej
25.2. za n;iespr6,rt'o,we zacllowanie 9 ę lub nie Sto,so-

wanie się d,o uwag i zalecen Zespołu Komi-
sarzy lu,b kierownic,twa zawod w, b0 pkt.
a w przypadkach sz,cz,eg lnie drasty cznyc\t
wyklucz n tn z rajdu.

25.3. Za przekf o,CZe'rrie szybkoŚci w osiiedlach 1 raz 20 pkt.
a za następpę wykluczenie z rajdu.

25.4. Za nie stawienie si ęna start do pr by - wy-
klu,czenie z rajdu.

9 26. Klasyfikacja.

26.I. Klasyfikacja zaw,ordnik 'w zostanie przeprowad zona po
zakonczeniu zawo,d 'w.

26.2. Klas;rfikacją zlo]Staną objęci zawodnicy, ktorzy uzyskają
punktację za wszystkie pr by. Najmnięj sz,a suma punk_
t w karnych d'ecyduje o zwycięstwie. W razie r wno,ści
punkt w, decyduje wynik pr by Sz, a następnie Suma_
ryczny wynik pr b ,,oS'', W tazie dalszej r wności, de-
cyduje wynik pr by ,,Sg".

26.3. Kila,syfikacją zespoło\Mą Z,o,sta'ną objęte te zespoły, kt -
ry'ch co najmniej 3 za'Łogi zostaną sklasyfikowane w raj=
dzie. o zajęty miejscu prze,z zesp ł decyduje większa
ilpśe punkt 'w uzyskanych przez załogi do Mistrzostw
Polski, w klasyfikacji generaInej zgodnie z s Ż6 pkt. 2.
w razie r wnej ilości punkt w do M. P. decyduje naj-
naniej's,za ilorść punkt w karnych.

26.4. W przpadku zgłos,zenia się'do raj|du conajmniej S-ch
zał g korbiecYch, zostoflie przeprowa,dzona dodatkowa kla-
syfikacja indywidualna pa w konkurencji o ,,Fuchar
Par1tt.
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Ś 27. Klasyfikacja do Mistrzostw Polski.

27 .I. Zgadnie z regulamine,m Rajdovvych Mistrzo'stw Polski na

1969 r' za zajęte mie,j:srce w kIasie, zawodnikom 'ptzydzie-
1onezo'sta.nąpunktywg.pornizsze,jtabeIi:.

za Im. wklasieBPkt.
), II m. ,, 6 Pkt.

a, pkt.,, III m. ,, =

,, IV m. ,, 3 Pkt.
,, V m. ,, 2 Pkt'
), VI m. - ,, 1 Pkt.

2,I .2. Za zajęte miejsce w klasyfikacji gelneratrnej rajdu zo-

staną ,zaltczo,ne punkty do M.P. jak nizej:
, za I m. 15 Pkt.

,, II ilrli 14 ,,

)t III m. 13 ,,

,, VIII m. B ,7

)) IXm. 7 ,,

,., XV m' 1 ,,

27.3. Punkty do Mistrzostw Polski w iIoŚci wynikające'j Z zalę-
tego miejsca zostaną zaLiczolh l'

a) w przypa,,dku zaŁogt składalącelj się z rdw ch za,wodni-
k w posiadających licelncję klas5r ',,Senio'r R'' kaŻ'
demu z z'awo'dnik w;

b) w przypadku załogi składającej się z dw ch zawo'drli-

k w, z kt rych, jede'n lub obydwaj po,siadają licencję
klasy ,,Junior Rt' kazdemu z zawo'dnik w pod wa-
runkiem wykornania przez jednego z nich trzech spo-
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śr d sześciu os- w i jednej Sg wzgl. 3-ch os- w oraz
pr by Sp.

27.4. Stosownie do punktu 27 3 b zawodnik na starcie do
pr by winien zgłosić Komisarzowi pr rby na starcie na-
zwisko wykonującego pr 'bę. Brak wpisanego nazwiska,
$p'oWoduje niersklasyfikowanie załogi w raj dzie i nieuzys-
kanie punkt w 'do R.S.M.P.

Ż7.5. Wprowadzenie Kierownictwa Rajdu w błąd odnośnie oSo-
by prowadząceij Samoch d, Spowoduje wykluczenie Z raj-
du i wystąpienie do Gł.K.S.S. o' ukaranie.

27.6. Przy klasyfikacji zerspoł w, przyjmuje się większą Sumę
punkt w do Mistrzostw, w klasyfikacji generalnej zgodnie
z s 26 pkt. 2,, uzyskaną w da'n;rm rajdzie prze'z trzy naj-
lepsze zaŁo,gt 7:głoszlofl do zespołu. w przypadku zało,gi
składającej się z Z-ch zawo,dnik w, d,o obliczeri przyjmuje
się punkty tylko je,dnego zawo'dnika. W przypadku r w-
no'Ści punkt w decyduje mniej sza ilość punkt w kar-
nych.

$ 28. Protesty, zaża|enia i wyjaśnienia.

27.I. Prote,sty i zaza,Ienia mogą by składane przez zowoc-
nik w lub ich pełnomocnik w na piśmie, na ręce koman-
,d'o,ra rajdu lub wicekomandora naj p Źniej w ciągu 6{)

minut o'd czasu p,tzy'jazrdu na metę rajdu.
2B.2. Do prote'st w winno być dołączona kaucja w wysokości

500 zŁ zwrotna w rprz}pad,ku uznania protestu, gdy dla
' rozpatrzenia protestu 'niezbędlna jest rozbi rka silnika,
kaucja W}inroSi 1.500 zł.

2B.3. Po ogłoszeniu wynik w prowiz,otycznych, protesty mogą
dotyczYć wyłącznie' ewent., omyłek rachunkowych,
s,twie,rdzonych ,rla arkusizu z,biorc'zytrl wynik w.

2B.4. Reklamacje zbiorowe nie będą przyjrnowane.
28.5. Reklamacje dotyczące ostatecznej klasyfikacji mogą by"

składane do Gł wnej Komisji Sportowo_Samochodowej
z.GŁ.PZMot.
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$ 29. Nagrody.

Ustanawia się na;stępujące nagrody:
Ze'społowe:
Nagroda za I miejsce w konkurencji zespoł w klubowych.
Nagr,oda zelsPołołva będzie przyzflaflo, o ile będą się o nią
ubiega ptzynajm:niej 3 zespoły.
Indywidualne:
Puchar Pan dla najIepszej z,aŁogi kobiecej

1.500 zł' za zajęcie I rniejsca w klasie
1.000 ,, ,, ,, il ,, ,,

500,, ,, ,, III ,, ,,

W klasie zostaną ptzy'znane 3 nagrordy przy starcie 7 za-
ł g, dwie nagrody ,przy starcie conajmniej 6 zał g, 1 na-
groda przy starcie 5 zał g. Nieza1e'żnie o'd powyŻszych na-
gr d organL'zator rmoże przyznać dalsze nagrody honor'owe
i tzeezoW , indywidualne i zespołowe.
Wykaz dodatkowy'ch nagr d będzie ogłoszony w Biurze
Rajdu przed startem.

$ 30. Przepisy koricowe.

organ izator z,astrzega so'bie prawo do właściwe j interpreta-
cji, zrnian i uzupełnieri ni,niejszego regulaminu, wydanie
instrukcji dodatkowych i uzu,Pełniających, jak r wniez

' całkowitego odwołania zawod 'w.

Wszelkie e,went. zrniany dotyczą,ce wykonawstwa poszcze-
g l,nych pr b sportowy,ch lub o'dcink w jaz'dy długody-
stansowej itp., a ni edotyc'z,ące zrniany istoty regulaminu,
podawane będą do wiadomości przerd 'forZPoczęciem rajdu
lub w szez,eg lny,ch przypadkach przeid startem do danej
pr by, dro,gą ogłoszenia na miejscu startu.

Wrocław, dnia 25. marca 1969 r.

Sekretarz Rajdu
(-) Wilhelmina Korco\Ma

Komandor Rajdu
(-) inż. Bro,nisław orlir1ski

Zatwierdzon,o przez Gł. K9,*. SiPort. Samochod. PzM
Warszawa, dnia 11 . 04 1969 lr.
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Załącznik db reg,uIam,inu

TABELA wsPÓŁczYNNIKlw wYRÓwNAwCzYCIt,,R''
do obliczania wynik w, Dr b - szybkościowych o ' długości

ponad 1.000 m. ,'

Klasa I (pojemnoŚ do 600 em3)

1. Miikrus MR 300
2. Fiat 500F Gi'ardin'iera
3. Fiat 500D1500F
4. Steyr Puch 500D
5. Trabarnt 500
6. Traban,t Utnivers,Erl'6001601
7 . Trabant 6001601
8. Ho'nda N" 600

I(lasa II (pojemnoś do 850 cm3)

9. Fi,at 600
10. P-70 Z'wickau
11. Steyr Puch 700C
12. ,Syrerna 101, 10t2, 1 03
13. Syr:ena 104
14,. Zastava ?50
15. , Fiat 600D/600E
1,6,. Renbult pąurphilne
17. Steyr P;uch 6i5,0 T
18. Fiat Bi50 Normal
1r9. BMC Mini (850)

20. Fiat 8,50 Super
21, Fiat B'5,0 Sprecia'l (843 cm8)
2;2. Saab 9r6L
2^3. Steyr Puch 650 TR
24. Fiat 850 C:oiu'pe
25. I{o'n'da S. 800

Klasa III (pojemnośc do 1000 cmg)

26,. Zapgrgżeg g'615 A
2,7. Z,a,p,or'oże,c 966 B l:

28. Wartburg 311
2i9. Skod'a 100 MB
30. Hilłlmarn Imp
31. Skoda 1000 MB (mrod. 1pr67)
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0,2ł60

0.300

0.302

0.304
0.304
0.306
0.30i8

0.312

0.306
0.306

0.30I
0.310
0.316
0.318
0.320

0.326
0.326
0.32i8

0.330
0.3 32

0.334
0.3 34

0.338

0.340
0.352

0.31 6

0.320
0.325

0.330

0.332
0.332



tyPr".samochodu tilsp łezynnik

32.
, 33.

34.
3t.
36.

37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Wartburg .31211000
'Wartburg' 3513
'Simca 1000L/1000LS
Rena,ut Rr8

Sy,rena 102;5, 103S

Fiat 850 Special (903 cm3)

Sk'oda 1,000 MBG, 1000 MB
NSU 1,00 c
Fiat 850 C,oppe SuP. (903 cm3)

NSU 1OOOS

Hillman Imp Sport
BMC Cooper (1000)

Hillman Imp RallY
NSU TTS ' ].

Klasa Iv (pojemnoś, do 1800 cm3) ] l i

46. S,koda Octavia
47. Volksrvagen 1200

48. Volkswagen 1300

49. Skoda Octavia SuPer
50. M'orri's Aurstirn 1100

51. Skoda 1100MrB

53. Opel Kade'tt (L, LS) 1100

53. Foird Taru,nus 12M 1200

54. Fiat 1100R
55. Triumph Herrald 1200

56. Simca 1301LS,,GL
57. Potski Fiat 125-P/1300
58. Fo,rd Tau,nuis 1,2M 1300

59. Renault R,B, R10 (1100) 
:

60. -. Simca 1100

61. Tri,umlph 1300

62. F,or,d C,o'1t,itt" 1300

63. Peugeot 204\ 2t04 CouPe
6,4. Forf,d Tau,nus 12,M 1300S
6,5. Fiat 1300 (Zasbawa 1 300)

66. MG 1100

67. op,eł Kaldett (L. LS) 1ł1005

68. ..NSII 12,0,0, 1200C
69. Opel Kadett, Olirnpia (L, LS) 1100SR
70. Fiat 724
7il. La,ncia F'ulvia GT
72. Triumph 1300 GT

.,0.332,,

0.332
0.332
0.332,

. 0.332

0.3 36
' 0.336

0.'340
' 0.3412

. 0.3,42

0.34i4

0.344
0.348 '

0.356

0.32i8

0.330

0.3312

0.3 32

0.3 34

0.3 34

0.334
0.3 34

0'336
0.33i6

0.336
0.336
0.337

0.337
0.337
0.337

0.337

0.339

0.340

0.340

0.342
. 0.344
0.344

.0.348
0.348
0.348
0.348
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Lp. Marki i typy samochodu

73. GLas 1304, 1304!CL
74. Alfa R'orn o Giulia 1300
75. NSU TT
76. Alfa Romeo Gi'ulia 1300TI
77. AIfa Ro,rneo GT 1300 Junior
7,8. BMC C,oop'e'r S (127,5)

79. Abarth 1300f:L,24 C,oup'g
80. Renau,lt R8 Gondini 1300
81. Simca 1i200S C;oupe
82. Renault Alpine 1100
83. Lancia Fulvia Co,upe Rallye 1,3HF
M. Renault Alpirnre 1300
85. Renault Ailpine 1300 Super
8'6. Lancia Fulvia C'o,urp Rallye 1.3HFS

Klasa v (pojemnoś do 1600 cm3)

87. Moskwircz 403, 40,7

88. Moskwi'cz 408
89. Opel Rekord 150'0

90. Volkswage,n 1600A
91. Volkswagen Varian't 1600A

' 92. Volkswagen 1500
9ts. M,o'skwicz 312
94. Vo,lkswagen Canmen Ghia 1500
95. Morskwicz 42tE

96. Ford Contina Super
97. Fiat LŻ5 P/1500
98. Forrd Taunu,s 15M 1,500

q9. Foird Taun,us I7 M 1500
100. Vorlkswagen Variant 16,0'0L

101. Volk'swagern 1600rTL
70,2. Troyota Cror,o,rr t

103. Saab 9,6 V-4 (Ford)
104. Renault R. 16
105. Fiat 150,0L
106. Lancia F1avia 1,5
107. Ford Taun,us 15MiTS 15005
108. Simc'a 1501GL, GLS
110. Ftoird Cortiin:a GT
110. Datsun Sport's
111. Fiat 1500C
ILz. AIfa Romeo Giul a TI (1600 cmB)
u3. BMW 1600
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Wsp łczynnik Uwagi

0.3:50

0.350
0.350
0.352

0.355
0.355
0.356
0.3,58

0.358
0.358
0.360
0.360

0.36,4

0.362

0.329

0.330

0.332
0.334
0.3 34

0.335
0.335
0.338
0.3 38

0.340
0.340
0.342
0.342
0.342
0.342
0.343
0.3;44

0.344
0.34,4

0.345
0.347
0.348

0.352
0.352
0.3ą2
0.352
0.354



Lp. Marki i typy samochodu \Msp łczynnik Uwagi

114. Re,nault R16S
115. Fi'at I2,4 Sport Gołu;pe
11,6. Arlfa Rorne,o Sprirnt GT
tL7. P'orrsche 9tZ
118. F,orrd C,ortinra Lot,us
119. BMW 1600TI
LZ}. AIfa Rrorneo Giulia Super
LZl. AIfa Romero D'uetto S,pi,der 1600

L22. BMW 1i600 GT
123. Alfa Romeo Gran Sport Quattro'ute
12,4. AIfa Ro,meo Gi,utria GTA
I(lasa vI (pojemnoś ponad 1600 cm3) 

]

t2;l. Warszawa 20L, 204, 2?A
126. Warszawa 20',2, 203,, 22,3

L2:7. Wołga GAZ=ŁLC
Iz8. Wołga GAZ-ŻŻG
L2t9. Opel Rekord 1700

130. Mercedes Benz 200D
131. Peuge'o't 40,4, 404C
132. BMC AustinfMorri's 1800

133. OpeI Rek,ord lLlL700S
134. Fro;rd Corsair V-4 ,de Luxo
135. Fiat 18008
1316. Volvo LZI
137. Vo:lvo 124
1 38. Citroen ID 19

139. RoV r 2000tSC
140. Tatra 2-603
l4l. Audi/Au,di L
L4:2. Tri'umph 2000

14,3. Opol Rerkord lLl 1900,5

1,44. F'o'rd Taunus 20rM 2000

745. Citroen D,Si19

14,6. F ord Mustang T-l5,f 327'7 I
747. MGB GT
148. Opel Rekord lLl 22A0
149. Opel C'onnmo'dore 2,200

150. Opel C'ornmo'd,one C'o'upe 220A
151" Ford Taunus 15M/TS 1?005
1.5Ł Frord Taunus 20'M 20005
153. Mercedes Benz 200

1.54. Glas 1,700

0.3 56

0.356
0.357
0.357

0.358
0.35 B

0.358
0.369

0.359

0.360

0:364

0.3,24

0.330
0.3 3,2

0.334
0.338
0.3 38

0.342
0.34+
0.344
0..,34i5

0.3'46

0.346
0.346
0.346

0.348
0.350
0.350

0'sąo
0.350

0.350
0.351

0.35r2

0.352
0.352
0.352
0.352
0.352
0.352
0"352

0.352
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Lp. Marki i' typy santochodu Wsp łczynnik Uwagi

155. Ailfa Rome,o 2'600

156. Lancia Flavia 1.8 C'ołupe
157. Fiat 2300 Luxurs
1518. Citro'en DSi21
159. Audi 80L
160. BMW 2000cA
161. MGB
76|2. Ford Corsair r -ł 2000i, 2000E
163. Ro,voir 2000TC
L64. Vołlvo 12,25.

i 65. Volvo 142, 1,445

16,6. BIVIW 1800

167. Audi Super 90

16i8'. Fiat 125
169. Opel Cornmodore CouPe 2500S

1?0. Me,r'ceders Benz 230

171. Mr rrcode's Benz 2305
L7,2. BMW 2000

173. Triumph GT6
L74. Triumph TR4A
17'5. Volvo 12r3GT
176. Merced,es Be'nz 2505
I77: F,o'rd Taunus 2i0M/TS 23005

1?8. Ford Mrust'ane! T-'514736/200KM
I79. Me'rcedes Benz 250 SE
180. Mrerc ,des Betnz 300rSE, SEL
1S1. BMW 2000CiS, 200,0rTI, 2000 tilux
182. Fiat 2r30'0rS Ciou{pe

183. Alfa Rome,o 2i600 SPrirnt
184. GlaslBMW 2600 V-8
1E5. BMW 20012

186. La'ncia F'lamin,a Su,persport
187. Vo1vo 1rB00S

18,8. OpeI Commod'one GS 2500HL
1819. Opel C,o'mmordore GS Croupre 2500HL
190. GlasfBM,W 3000 V-B
191. Po'rsche 9117
7,9,2. AIfa Ro'me'o ',2'6'005l,2

1,93. Fo,rd Mu:stang T-516391/

194. BMW 20,02 TJ
195. Porsche glrlf,
196. Porsche '9r11S
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0.35 3

0.35 3

0.35 3

0.3 53

0.35 3

0.354
0.354
0.354
0.354
0.354
0.354
0.355
0.355
0.356
0.356
0.356
0.356

0.356
0.356
0.356
0.35 6

0.357

0.358
0.35,8

0.3s8
0.359
0.3 59

0.359

0.359

0.360
0.360
0.36 1

0.361

0.362
0.362
0.36 3

0.36 3

0.36 3

0.364
0.36,3

0.365
0.368



Uwagi:

1.

2.

3.

D,o R.S.M.P. w latach 19619170, dopu:,szcz'a srię sam,o'chody wypr'o'du-
,kowane po rioku 1963. D'o in'nyeh rarjd w, wB UZp'Et1iE Komisa,za
Technicznego zawod w.

w przypadku zgło'szenia do zawod w samochod w nie objętych
niniejszą tabelą, Gł.K.S.S. _ PZ.IDr!I po zawia,domieniu jej, obliczy od-
powiedni wsp łczyrnnik i pnzekaiŻe zairnteriesoM/a,nym do wiadornoś,ci.
Wszystkie SalTro'Chołdy stalrtujące w rojdlach, Po'd względem bud,orwY
muszą odpowiad;ać prze,pisolm K,odeksu Dr,o$o'wegp, a doko'nane, pir|ze-
r bki nile mogą przek,rd'CZd,ć zakresu ujętrego w Załą.c,zniku ,,J" do
Mrięd;zynaro,d,owego Ko'deksu Spo,rtowego FIA aktualneg|o na dan)'
rok.

Gł wna Kornirsja Sp,ortow'a Samochodowa PzIlA
zatwierdza dnia 26 lutego 11969 roku.
Jedn,orczeŚnie a:nuluje się tabelę wsp łczynłnik w
wyr wn|awczych-R, wydarną w marcu 196,8 r.
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