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MIĘDZYNARODOWY
XVn RAJD DOLNOSLĄSKI

pod protektoratem

Członka Komitetu Centralnego PZPF", Posła na Sejm PRL
I Sekretatza l(omitetu Wojewódzkiego Polskiej
Zjdnoczonej Partii Robotnicze! we Wrocławiu

Tow. LI]DWIKA DB,DŻDŻA

organl'zowany przez

AUTOMOBILKLUB DOLNOŚLĄSKI WE WROCŁAWIU

jako

ELIMINACJA RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH
MISTRZoSTW PoLsKI 1973

18. 05. 20. 05. 1973

w R o C Ł A W



KOMITET HOI OROWY
r.\msr Janusz Siezieniewski Sekretarz Propagandy Komitetu

Wojewódzkiego PZPP. we Wroc-
ławiu

2. inż. Zbigniew Nadratowski Przewodniczący Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej we
wrocławiu

3. dr Stefan Czuliński Przewodniczący Prezydium Rady
Narodowej m. Wrocławia

4. dr inż. Tadeusz Zastawnik Naczelny Dyrektor Kombinatu
Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lu-
binie

5. mgr inż. Adam Urbańczyk Naczelny Dyrektor Zakładów
Elektrotechniki Mototyzacyjnej
,,ElITIot" Świdnica

6. mgr inż. Adam pytkowski Naczelny Dyrektor Zakładów Mo-
toryzacyjnych ,,Polmo" Dusz-
niki

7. gen. brygady Zieliński Z-ca Dowódcy Śląskiego Okręgu
Wojskowego

B. płk mgr Biernaczyk Komendant Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej we Wrocławiu

9. płk tngr Zbigniew Wińkowski Komendant Milicji Obywatelskiej
we wroc,ławiu

10. mgr inż. Jan trzelbicki Naczelny Dyrektor JeLczańskich
Zakładów Samocho dowych

11. mgr Zen'an Kucia Przewodniczący Wojewódzkiego
I(omitetu Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki

12. mgr Andrzej Wybieratski Przewodniczący Wrocławskiego
I{omitetu Kultury Ftzycznej i Tu-
r;'styki

13. inż. Konstanty Pietkiewitz Prezes Zarządu Okręgu Polskiego
Zlviązku Motorowego we Wrocła-
\lrlu

t4. irrżL Bronisław Orliński - V-Prezes Rady Głównej Automo-
bilklubów Polski - Warszawa

15. mgT TVitold Duński - Naczelny Redaktor Tygodnika
,,Sportowiec" - Watszawa
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16.

17.

18.

19.

20.

2L.

mgr Zilzislaw Balicki

mgr Zygm;unt PaBrotny

dr tani law Gorzkowicz
\
m8E Mieczyslaw Zawadowski

mgr tózef Bodak

inŁ L ch Eembieliński

- Naczelny Redaktor ,rGazeĘ Ro
botniczej" we'W'rocławiu

- Naczelny Redaktor ,,Słowa Pol-
skiego" we Wrocławiu

- Naczelny Redaktor Wrocławskiój
Rozgłośni Polskiego Radia we
wrocławiu

- Naczelny Redaktor Ośrodka Tele-
wizyjnego we Wrocławiu

- Dyrektor Oddziału Wojewódzkie-
go Państwowego Zakladu Ubez-
pieczeń Społecznych

- Kierownik Wydziału Komunikacji
Prezydium'W'ojewódzkiej Rady
Narodowej we'Wrocławiu

- Kierownik \Mydziału l{,omunikacji
Preydium Rady Narodowej nL
'Wroeławia

- Dyrelrtor \Mojewódzkiego Zarząd:a
Dróg Publieznych we Wrocławiu
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l. ZawoćIy i organizaeja

1.1. >tVtr Rajd Dolnośląski ma charakter otwartych zawodów między-
narodowych dla zawodników licencjonowanych startujących na sa-
mochodach grupy I i II otaz III i I,V. XVII Rajd Dolnośląski stanowi
II Eliminację Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w 1973

roku.
L.2. Organizatorem XVII Rajdu Dolnośląskiego jest AUTOMOBILKLUB

Dolnośląski we Wrocławiu wtaz z Delegaturami w Kłodzku, Jeleniej
Gótze i Świdnicy, na zlecenie Głównej Komisji Sportowej Samocho-
dowego Polskiego n,wiązku Motorowego.
Polskiego Związku Motorowego.

1.3. Rajd odbędzie się w dniach 18-20 maja 1973 roku. Bazą Rajdu jest
Wrocław. Biuro Rajdu znajduje się przy ul. Świerczewskiego 95,

50-016 WROCŁAW telefon 345-4L,

L.4, XVII Rajd Dolnośląski organizowany jest na podstawie Międzyna-
rodowego Kodeksu Sportowego FIA, Kodeksu Sportowego Polskiego
Związku Motorowego (ACN) oraz niniejszego Regulaminu Szczegóło-
Wego.

2. Włądze Rajdu

2.L. Jury:

2.2. Kierownictwo zawodów:
Komandor Tadeusz Płaszczyński
V-Komandor d/s sporto,wych Zbigniew Malinowski
V-Komandor d/s otganizacyjnych Zdzisław Kapko
V-Komandor d/s komisarzy sporto-
wych Adam Pepłowski
Sekretarz - Małgorzata Kujawińska

Przewodniczący
Członek
członek-komandor

Kierownik Finansowy
I(ierownik Komisji Obliczeń
I(ierownik Komisji Technicznej
kierownik chronometrazu
Kierownik Prób Sportowych
I(ierownik Zabezpieczenia Trasy
I(ierownik Propagandy

Adam Wędrychowski
Adam Skomra

- Tadeusz Płaszezyński

- Teresa Wielgosz

- Kazimierz Rydel

- Tadeusz Pokorny
Zygmunt Niewolny

- Andtzei Walczak

- kazimierz szezetbowski
Mariusz Jeliński



I{ierownik Parku Maszyn Edward Dragan
Lekatz zawodów - kazirnietz Nowosad
I{ierownik Odcinka Kłodzkiego - Ryszard żuezkiewicz
I(ierownik Odcinka Jeleniogórskiego Ksawery Mikucki"
Asystent Komandora - Andtzej Postawka

Ę - Wojciech Pepłowski

3. Program Rajdu

A. Rajd składa się z:
3.1. Badania technicznego samochodów rajdowych przed startem (BT-1)

i po zawodach (BT-2).
3.2. Jazdy długodystansowej o długości ok. 1153 km (So).

3.3. L2 odcinków specjalnych (Os) o łącznej długości około 170 km.
3.4. Próby szybkości górskiej o długości około 4 km (Sg).

3.5. Próby zwrotności (Sz).

B. Prograrn zawodów

04. r05. 1973 piątek zamknięcie listy zgłoszeń I termin
0B. 05. 1973 wtorek zamknięcie listy zgłos;zeft - II termin
L,7. 05. 1973 czwattek - ostateczny termin zmiany II zawodnika i osta-

teczny termin zgłoszenta uszkodzonego sarno-
chodu

Piątek 18. 05. 1973

godz. 10.00-14.00 załatwianie formalności w Biurze Rajdu. Malowa-
nie numerów startowych na parkingu nr 2 przy ul.
Świerczewskiego

godz. 13.00-16.00 - Badanie techniczne samochodów (BT-1) i wjazd do
parku zamkniętego przy Dworcu Głównym PKP wg
nizej podanego harmonogramu:

Eodz. 13.00-13.30 Nr. Nr. startowe od 1-10
,, 13.30-14.00 ,, ,, 2, od LI-20
,, 14.00-14.30 ,, ,, ,, od 21-30
)) 1,4.30-15.00 ), ,, ,, od 3140
,, 15.00-15.30 ,, ,, ,, od 4I-50
,, 15.30-16.00 ,, ,, ,, od 51{0
,, 16.00-16.30 -.: ,, ,, ), powyzej 60

godz. 17.00-18.00 odprawa zawodników w lokalu Automobilklubu
i ostat eczny termin zgłoszenia zespołu
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godz. 19.00-

Sobota 19. i05. 1973

godz. 11.50-13.00

r-

sodz. 12.00-13.10

godz. I2.1,5-L3.25

stań, l-go zawodnika do jazdy długodyŃansowej
z parkingu.

Bruyjazd t-go zawodnika na metę \ilr,e \Mrocławiu
plac \Molności

- począt;ek próby zwrotności (Sz)

- wjazd do parku zamkniętego po BT-2 (na plzg}Ęzd
z próby Sz i powrót do parku zamkniętego *y_"..11_,

cza się 15 minut).

1!973

- prowizoryczne ogłoszenie wynitOw
mobilklubu

..- zamknięcie Przyjg*ornrania ewent-aŁny". l ĘT.9t-ę:*óx
oficialne. ogłoszenie wlrników, rozdanie nagród iŻ;:
keńgćnie rajdu \łr gmachu Dyrekcji PI(P, uI. Jcia-ili-
tów 13.

Wieczór wolny

Niedziela 20. 05.

godz. 11.00

godz. 11.30

godz. 13.00
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4. Trasa Rajdu Dolnośląskiego 1973
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Młoty
I.asówl<a
zieleniec
Ludowe
Łężyee
Łężno
I(a.rłów

- start

- meta 23
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Ratno Dolne
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Nielestno
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Łężno
Łężyce
Ludowe start
Zielenie,c
Lasówka
Młoty - meta
Wójtowice
Nowa Bystrzyca
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Węgry
S,tary śleszów
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Łęg
Ratowice
Czernica

\ Jeszkowice
I(amieniec wrocławslri

MHIA wRo,cŁAW, -_ pl. \ilolnoścd L4 n 1153 11,30

wĘo,cŁAw -pl. Wolności 11,40

WJazd na parhing nr 2 11,56

5. Pojazdy dopusr.czone do Bajilu

5.1. Do udziału w XVII Międzynarodowym Rajdzie Dolnośląskim dopusz-
czone będą samochody wyprodukowane po dniu 31. L2 1968 roku,
homologo\Mane przed 1. 5. 1973 r. odpowiadające przepisom załączni-
ka ,,J" Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 1973 roku, podzielone
na grupy:
grupa I samochody turystyczne seryjne
grupa II samochody turystycztle specjalne
grupa III samochody wielkiej tlrrystyki
grupa IV samochody wielkiej turystyki

5.2. W grupie I otajz L[ samochody podzielone
pojemności skokowej 5ilnike ;

1. klasa 1^_2 - do 600 ccm
2. klasa H - od 600 ccm do B50 ccm
3. klasa 5{ - od 8_50 ccm do 1150 ccm
Ł klasa 7 - od 1500 ccm do 1300 ccm
5. klasa 8 - od 1300 ccm do 1600 ccm
6. klasa 9-13 - powyzej 1'600 ccm

5.3. W połąezonych grupach III i IV samochody
klasy według pojemności skokovrej silnika:
1. klasa 1- 8 do 16fi) eem
2. klasa 9-13 ponad 1600 ccm.

5.4. Organizatot zastrznga sobie prawo łączenia
gdy IM danej klasie stawi się na punkcie

pdzielone będą na dwie

(pięc) samochQdów..Niepełne klasy 9-13
vlyĄcznie w klasyfikacji generalnej.

mogą tirać urdzial W Rajdzie

3

3

4

1

4

5000 egz.
1000 egz.

- ,1000 egz.
500 egz.

będą na 6 klas według

w.w. klas w przypbdku,
startowym mniej niż 5



5.5. Wszystkie samochody biorące udział w Raj dzie muszą być wypo-
sazone w podręczną apteczkę, gaśnicę o pojemności 1i k , kaski
ochronne i pasy bezpieczeństwa dla całej załogi oraz fartuchy gu-
mowe za tyLnymi kołami.
Organizatot zezwala na zaopatrzenie samochodu w dwa kompletne
Ęoła zapasov/e, nieogra niczoną iłość dętek, na użycie specjalnych
utządzen słuzących do pomiaru czasLl itp. nie mających wpływu na
właściwości trakcyjne samochodu. I1ość punktów świetlnych w ptzo-
dzte sarnochodu musi być parzysta (zgodnie z Polskim Kodeksem
Drogowym) i zgodna z kartą homologacyjną.

5.6. Na mocy ptzepisu art. 6 1. Międzynarodowego Kodeksu Sportowego
zez:wala się na stosowanie osłon karterów otaz innych zabezpteczen
podwozia.
Zabtania się montowania reflektorów na dachach samochodów.

5.7. Zawodnicy są zobowiązani przy zgłaszaniu samochodu złożyć spec-
jalne oświadczenie na karcie zgłoszenia, stwierdzające grupę i klasę
samochodu wg 5. Regulaminu oraz ptzy samochodach seryjnych
wymienić wszystkie ewentualnie dokonane zrnlany. W przypadku
ujawnienia przy pierwszym względnie drugim badaniu technicznyn
niezgodności stanu faktycznego samochodu ze z$łoszeniem, nastąpi
wykluczenie załogi z rajdu i ewentualne da,lsze konsekwencje orga-
nizacyjne.

6. Zgloszenie i ich forma

6.1. Do udziału w Rajdzie będą dopuszczeni zawodnicy:
zagtaniczni posiadający międzynarodową licencję sportową sa-
mochodową FIA wazną na 1973 rok,
krajowi posiadający licencję rajdową kJ.asy I ,,R". Zawodnicy
z Iicencją II ,,R" mogą brać udział w Raj dzie tylko jako piloci.
W kazdym samochodzie muszą znajdować się dwaj zawodnicy,
któtzy upowaznieni są do prowadzenia samochodu w czasie trwa-
nia Rajdu. Zgłoszenia zawodników zagranicznych muszą być po-
twierdzone przez ACN.
Samochody zgłoszone do Rajdu muszą posiadać dokumenty upo-
wazniające do poruszania się po drogach publicznych.

6.2. Zgłoszenie na formulatzu musi być przesłane w I terminie do dnia
4 maja 1973 roku lub w II terminie do dnia B maja 19?3 roku.
Obowiązuje czytelne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pozycji
formulatza pod rygorem nie przyjęcie zgłoszenia (załącznik nr 1.)

6.3. Zgłoszenie musi być podpisane przez obydwu zgłoszonych zawodni-
ków oraz potwierdzone przez lilub macierzysty i AcN.

16



6.4. Zaułodnicy zobowiązani są przesłać wtaz ze zgłoszeniem po dwie
fotografie o wym. 4X0 cm z podaniem na odwrocie swojego nazwiska.

6.5. Dopuszcza się zmianę Crugiego zawodnika jak równiez zmianę
,q,*zsłoszeniu samochodu pod warunkiem zachowania grupy i klasy
do dnia L7. 05. 1973.

6.6. Do konkurencji zespołowej dopuszczone będą następujące zespoły:
Narodowe - w konkurencji międzynarodowej złożone z 3-5 za-
łós. Podstawą obliczeń są wyniki trzech najlepszych załóg zgodnie
z pkt. 25.t. Każda Federacja moze zgłosić tylko jeden zespół.

I{lubowe złożone z 3-5 załóg. Podstawą obliczeń są wyniki
trzech naj:lepszych załóg zgodnie z pkt. 25.L. Każdy Klub za pośred-
nictwem swojej Federacji moze zgłosić dowolną ilość zespołów.
Fabryczne złożone z 3-5 załóg. Podstawą obliczeń są wy-
niki 3 najlepszych załóg zgodnie z pkt. 25.I:. Kazda fabryka za po-
średnictwem swojej Federacji moze zgŁostć po jednym zespole, skła-
dającym się z 3-5 załóg w kazdej klasie i grupie.
Zgłoszenia zespołów muszą być składane na specjalnym formularzu,
(załącznik nr 2) podpisanym ptzez Organizację zgłaszającą i Fede-
rację Narodo\Mą. Jedna załoga może być zgłoszona tylko do dwóch
z ,w.,w. konkurencji zespołowych, pod warunkiem, że jednym z nich
jest zespół narodowy.

6.7. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą ptzez Organizatota w I ter-
minie zgłoszeń do dnia 8 maja 1973 roku i w II terminie zgło-
szeń do dnia 18 maja 1973 roku po badaniu technicznym (BT-1) do
godz. 17.00. /

6.8. Zgodnie z 74 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Organizatot
zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyn odmowy.

6.9. Celem przyspieszenia uzyskania wiz wjazdowych do Polski, zgłasza-
jąey proszeni są o podanie przy zgłoszeniu dla kazdej osoby na do-
datkowym formularzu (załącznik nr 3):
1. Nazwisko i imię
2. Dokładny adres
3. Data i miejsce urodzenia
4. Imię ojca i matki
5. Zaułód.

6.10. Zawodnicy obowiązani są przedstawić na ządanie Organizatota od-
pisu karty homologacyjnej samochodu.
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7. Wpisowe

7.I. Wpisowe za zgłoszenie 1 załogi dla zawodników krajowych wynosi:
w I terminie 400,- zŁotych
w II terminie B00,- złotych*a dla zawodników zagtantcznych 25 $ wzgiędnie ich równowar-
tość w walucie swojego kraju.

7.2. Wpisowe za zgłoszente 1 zespołu wynosi dla zespołów krajowych;
w I terminie 500,- złotych
w II terminie B00,- złotych
a dla zespołów zagtanicznych 30 $ względnie ich równowartość
w walucie swojego kraju.

7.3. Dowód wpłaty wpisowego naLeży dołączyć do zgłoszenia.

7.4. Wpisowe za zgłoszenie załóg i zespołórv zagrantcznych naiezy wpła-
cać w dolarach USA względnie ich równorvartość w innych walu-
tach wg obowiązującego kursu bankowego na konto:

Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych
,,SPORT ToURIST',

Bank Handlowy SA - Warszawa
Nr L64-40700

dla strefy rublowej :

Nr 164-40800

dla XVII Rajdu Dolnośląskiego
Wpisowe za zgłoszenie załog i zespołów krajowych na}ezy wpłacać
na konto:

AUTOMOtsILKLUts DOLNOŚLĄSKI - WROCŁAW
NBP V O/M WROCŁAW

Nr 1649-9-7618

7.5. W tazie nie przyjęcia zgłoszenia wpisowe zostanie zwrócone w ca-
łości.
W przypadku tezygnacji zŃagi z udziału w Raj dzie zgłoszonej na
piśmie lub telefonicznie do dnia B maja 19?3 roku Organizator zwróci
opłatę wpisowego w całości. Przy rezygnacji ze zgłoszenia po tym
terminie wpisowe nie podlega zrvrotowi.

7.6. Załogl zgloszone i przyjęte otrzymują dwie plakietki XI/II Rajdu
Dolnośląskiego
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7.7. Organizatot zatezetwuje noclegi we Wrocławiu w zasadzie tylko tym
zawodnikom, którzy ptzyśLą zarnówienia do Organizatora w terminie
do dnia 8 maja 1973 roku na okres od t7 do 20 maja 1973 roku. Na
inne dni Organizatot poczyni starania o zabezpieczenie noclegów poza

._ Wrocławiem. W zamówieniu należy podać ilość osób, dni i daty obej-
mujące rezerwację miejsc hotelowych. l

8. Obowiązki zawodników w czasie trwania zawodów

B.1. Ptzez podpisanie zgłoszenia do Rajdu załogi zobowiązują się do cał-
kowitego podporządkowania się przepisom niniejszego Regulaminu,
instrukcjom, dodatkowym zarządzeniom oraz zobowiązują się nie do-
chodzić swoich ewentualnych pretensji w stosunku do organizatora.

B.2. Zawodnicy powinni stosować się ściśle do obowiązujących przepi-
sów na drogach publicznych w PRL i odpowiadają osobiście za ich
przekroczenie.

B.3. Załogi obowiązane są wykonać próby sportowe w kaskach ochron-
nych i pasach bezpieczeństwa.

8.4. Załoga obowiązana jest pod rygorem wykluczenua z Rajdu do ptze-
jechania całej trasy z pobraniem wiz na wszystkie PKC i PKP w po_
danej ptzez Organizatota kolejności i kierunku otaz obowiązalaa jest
do kolejnego odbycia wszystkich prób przewidzianych w Regulami-
nie. Trasa Rajdu nie będzie wskazywana. Miarodajny jest kilomettaż
podany w Karcie Drogowej zalł,odnika. Zrny,-lenie 1ub zjechanie z tra-
sy z jakichkolrviek przycTp i lvynikające z tego konsekwencje nie
mogą bl,ć przedmiotem składania protestów lub zmian wpisów czasu
rv Karcie Drogorvej.

8.5. Obaj zawodnicy powinnt znajdować się w samochodzie na całej tra-
sie Rajdu. Rezygnacja jednego z członków załogi z dalszego udziału
w Rajdzie pociąga za sobą wykl.uczenie jej z Rajdu.

8.6. Do poruszania się samochodu na trasie Rajdu służyć moze wyłącznie
siła napędorva samoehodu lub siła mięśni załogl. Wyjątek stanowi
pomoc przy ewentualnym wprowadzeniu samochodu z powrotem na
jezdnię.

8.7. Zakazuje się kategorl,cznie postępować nie lojalnie w stosunku do
innych zawodników biorących udział w Raj dzie. W szczególności
niedopuszczalne jest przeszkadzanie lub utrudnianie wyprzedzatia
własnego pojazdu ptzez innego zawodnika, I{azdy stwierdzony fakt
tego typu przekroczenia może ,spowodować ukaranie załogi zgodnie
z pkt 24.2. niniejszego Regulaminu.
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8.8. Przed oddaniem samochodu do parku zamkniętego na mecie za-
wodnicy są zobowiązani wypełnić i podpisać deklarację o ewentual-
nym wypadku na trasie Rajdu dotyczącym osób trzecich. Deklarację
powyŻszą oddaje się Kierownikowi Parku Maszyn z Kartą Drogową

..i kartami Os.

9. Ubezpieczenie

Wszyscy zawodnicy obowiązani są ubezpi eczyć się od odpowiedziaI-
noŚci cywilnej. Zaleca się równiez posiadanie ubezpieczenia typu ,,Auto-
Casco". Za:wodnicy zagraniczni muszą obowiązkowo posiadać Między-
narodową Kartę Ubezpieczeniową jako niezbędny warunek uczestnictwa
w Raj dzie. Powyższe dokumenty muszą być przedstawione ptzy pierw-
szyln badaniu technicznym (BT-1).

10. Paliwo

10.1. Do napędu samochodu dopuszczonego do Rajdu moze
nie paliwo sprzedawane przez stacje benzynowe CPN.

L0.2. Stosowanie jakichko].wiek domieszek Iub mieszanek
podniesienia Liczby oktanowej paliwa jest zabtonione
wykluczenia z Rajdu.

służyć jedy-

słuzących do
pod rygorem

t

11. Odpowiedzialność Organizatota

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty
w stosunku do załóg, ich sprzętu jak i za spowodowane przez nich
pośrednio Iub bezpośrednio szkody i straĘ w stosunku do osób trzecich
i ich mienia.

l?. Tablice i numery startowe

Lz.L. Organizatot dostarczy przed odbiorem technicznym tablice z napi-
sem ,,Rajd Dolnośląski" i nurnery startowe. Tablice muszą być
umieszczone trwale z przodu i z tyłu samochodu ptzez cały czas
trwania Rajdu.

t2.2. Na samochodzie musi być wymalowany numer startowy po obu
bokach (mozliwie na przednich drzwiach) otaz na m,asce kolorem
kontrastującym z barwą nadwozia (wymiary cyfr: rpysokość 35 cffi,
szerokość kreski 7 cm).
Organizator udostępni szablon i farbę lub ulymaluje uczestnikom
numery o których mowa przed badaniem technicznyrn (BT-1).
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L2.3. Zaulodnicy, którzy ukoitczą Rajd muszą
tablice przed opuszczeniem parku (meta
jący z dalszego udziału w Rajdzie lub
zani są do natychmiastowego usunięcia
umiesz czonych na samochodzie.

zdląć numery startowe oraz
Rajdu). Zawodnicy rezygnu-
z niego wykluczenl obowią-
numerów startowych i tablic

13. Park samochodowy

W czasie trwania Rajdu obowiązuje zasada parków zamkniętych,
gdzie samochody pozostają pod opieką Organizatora. Samochody odebra-
ne przez Komisję Techniczną muszą pozostawać w parku zamkniętym.
Wstęp do Parku dozwolony jest członkom Jury, Kierownictwu Rajdu
oraz funkcjonariuszom Parku.
Załoga ma pra\^Io wstępu do parku dla pobrania swego samochodu na
15 minut przed wyznaczonym w Karcie Drogowej czasem startu.

-.#
13.1 . Załogi obowiązane są do oddania samochodu w dniu 19. 05. 1973 ro-

ku do parku zamkniętego w ciągu 15 minut od czasu wykonania
próby Sz.

13.2. Opoźntenie terminów podanych w punkcie 13.1. spowoduje zaliczerue
punktów karnych w ilości 60 za kazdą minutę opóźnienia.

13.3. Wykonywanie jakichkolwiek prac przy samochodzie na terenie par-
ku zamkniętego spowoduje wykluczenie załogt z Rajdu.

t4. Badanie techniczne (BT) i identyfikacja samochodu.

l4.I. Samochody zgłoszone do Rajdu muszą być przedstawione do Bada-
nia Technicznego, które przeprowadzi Komisja Techniczna w dniu
18 maja 1973 roku od godz. 13.00 do godz, 16.00 według kolejności
numeróg, startowych. Załoga samochodu obowiązana jest asysto-
rvać przy czynnościach kontrolnych. Komisja Techniczna zbada
zgodność numerów silnika i podwozia w samochodzie i w Karcie
Drogourej, zidentyfikuje członków załogi, zgodnie ze zgłosze-
niem oraz sprarr.dzi ewentualnie ich karty homologacyjne. Po od-
biorze samochodu Komisja Techniczna wręczy Karty Drogowe za-
łogom. Spóźńenie na BT-1 będzie karane jak na PKC.

L4.2. Kierownictwo Rajdu moze zatządztć oględziny techniczne samocho-
du biorącego udział w Rajdzie oraz przeprowadzić identyfikację
załóg także w czasie trwania Rajdu. Strvierdzenie jakichkolwiek
zmian mających wpływ na dopuszczenie samochodu do Rajdu Iub
zaliczenie go do danej klasy lub grupy w stosunku do stanu stwier-
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dzonego w czasie badania ptzez Komisję Techniczną Przed Raj-
dem - spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu.

14.3. Komisja Techniczna moze oznakowaĆ poszezególne elementY samo-

chodu przed startem a następnie sprawdziĆ je na mecie Rajdu.

Bllalś oznakowania jest równoznacznyrn z wymianą danego elementu
i spowoduje wykluczenie załogt z Rajdu.

L4.4. Samochody zostaną poddane ponownemu badaniu technicznemu Po
zakoilczeniu Rajdu i po zakończeniu próby Sz (PtzY wjeŹdzie do

parku). Nie zgłoszenie się samochodu do badania po Rajdzie Pociąg-
nie za sobą wykluczenie załogi z Rajdu,

L4.5. Za powstałe podczas trwania zawodów uszkodzemia załoga otrzYma

następujące punkty karne:
1. za brak tłumika ilub uszkodzenie powodującego

jego niesprawne działanie 20 pkt

2. za brak tub niezgodność świateł z przepisami
kodeksu drogowego, za każdy punkt oświetlenio-
wy rów nież dla świateł stop 5 pkt

3. za brak działającego sygnału dńriękowego 20 pkt

4. za brak tablicy rajdowej po 20 Pkt
5. za brak oznakowanego elementu samochodu _ wykluczenie

z Rajdu

6. za nie dziŃająee wycier aczki po 20 pkt

7. zabtak osłony Zafylnym kołem _ Zakażde koło 20 pkt

8. za brak wyposa żenia według pkt. 5,6. - wykluczenie
z Rajdu

15. JazćIa długodystansowa

Start do jazdy długodystansowej rozpoczyna się we Wrocławiu w dniu
18 maja 1973 roku. Dokładne czasy startów załóg zostaną podane w Kar-
tach Drogowych zawodników.
Trasa Rajdu o dłwości około 1153 km prowadż drogami Dolnego Śląska.
Nie jest wskazywana, miarodajny jest wyłącznie kilomettaż podany 7.a-

łogom w Kartach Drogowych. Na poszczegóInych odcinkach iazdy dłu-
godystansowej obowląTywać Ędą czasy odpowiadające przeciętnym szyb-
kościom w granicach 65-85 km/h. Przeciętna szybkość jazdy długody-
stansowej wynosić będzie około 69 km/h.
Zadaniem załogi jest przejechanie przez wszystkie PKC i PKP w poda-
nei ptzez Organizatota kolejności i kierunku w czasie podanym w Kar-
cie Drogowej załogi.
Zawodnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów doficzących ogra-
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niczefi szybkości w miejscowościach zabudowanych (pkt Z4.L.). 'W' ptzy-
padku gdyby trasa w jakimś punkcie okazała się nieprzejezdzal.na, za-
wodnicy obowiązani są wrócić na dalszy ciąg trasy najkrótszą drogą.
Czas wyznaczony na przejechanie tego etapu (między dwoma kolejnymi
PKC) nie będzie zmieniony.
W Frzypadku kiedy żadna załoga nie zmieści się w wyznaczonym Iimicie
spóźnień na kolejnym PKC czas przej azdu najlepszego zawodnika Rajdu
stanowić będzie regulaminowy czas przejazdu tego odcinka.
Od chwili startu zawodnicy nie będą mogli powoływać się na jakikol-
wiek ptzypadek ,,siły wyższej".

16. Karta drogowa

W karcie drogowej podana jest Iokalizacja poszczególnych punktów kon-
trolnych jak równiez czas w minutach od PKC do PKC, w których
przejazd załogt powinien być stwierdzony. Na kazdym punkcie kontrol-
nym Karta Drogowa musi być wizowana i ostemplowana pieczątką
punktu, którego zadaniem jest przeprowadzenie kontroli.
Zapisy czasu w Karcie Drogowej nie mogą posiadać zadnych dopisów
a sprostowania będą uznane tylko wtedy, gdy będą formalnie potwier-
dzone w protokóle ptzez Komis atzy Sportowych. Żaden protest doty-
'cząey czasu startu Iub przejazdu zanotowany w Karcie Drogowej nie
będzie vznarry. Załoga jest odpowiedzialna za przedstawienie Karty Dro-
gowej na wszystkich punktach kontrolnych. Wszystkie osoby wchodzące
w skład załogi muszą być wymienione w Karcie Drogowej, gdzie będą
umieszczone równiez ich aktualne fotografie a X 0 cm oraz podpisy.
Rezygnacja jednego z cżonków zało$i z dalszego udziału w Rajdzie po-
ciągnie za sobą wykluczenie załogi z Rajdu. Karty Drogowe nalezy zułtó-
cić ptzy wjeździe do parkr.l_

Zgubienie karty Drogowej spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu.

t7. PunkĘ Kontroli Czasu (PKC), START, META

Na trasie Rajdu będą znajdować się punkty kontroli czasu (PI(C) azna-
czol:.e po obu stronach drogi chorągiewkami:
białymi - w odleglości 100 m przed PKC
żółtymi - w odleglości 10 m przed PKC.
Punkty kontroli czasu oznaczone będą tablicami PKC Nr ..... Obowią-
zujący czas radiowy podawany będzie na odpowiednich tabliqąch ozna-
czających bieżącą godzinę i zakończoną pełną minuĘ.
Załoga obowiązana jest zgłosić się na PKC wtaz z samochodem w regu-
laminowyrTr czasie. Zez:wala się na wcześniejsze plzJrniesienie Karty Dro_
gowej do stolika Komisatza Sportowego (PKC) Er7zez jednego z członków
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załogi. Moment przekroczenia żółtej chorągiewki na PKC jest momen-
tem przybycia na punkt kontroli czasu l czas ten w godzinach i minutach
zostaje wpisany do Karty Drogowej załogt. Czas ten jest równocześnie
czasem startu do następnego odcinka jazdy długodystansowej. Wpisane
do Karty Drogowej czasy na poszczególnych PKC nie podlegają pro-
teslqp. w razle wcześniejszego przybycia na pkc, załoga powinna ocze-
kiwać na swój regulaminowy czas przybycia przed żołtymi chorągiew-
kami. Załoga obowiązana jest do opuszczenia PKC wraz z samochodem
nie później niż w ciągu 30 sekund po zakończeniu czynności związanych
z wpisaniem czasu do Karty Drogowej, pod rygorem kar wymienionych
w pkt. 24.L.
Przekroczenie żołtej chorągiewki a następnie wycofanie się ,w ,,strefę
oczekiwania" (pomiędzy białą a żołtą chorągiewką) traktuje się zgodnie
z pkt. niniejszym jako moment przybycia na PKC i ten czas zostanie
wpisany do Karty Drogowej.
Nie opuszczenie PKC w ciągu 20 sekund lub zatrzymanie się w odległości
blizszej ntż 100 m od opuszczonego PKC spowoduje zaltczenie za kazde
z tych przewinień po 60 pkt karnych. Start do 1azdy długodystansowej
rozpocznue się według czasów podanych w Kartach Drogowych zawodni-
ków, w odstępach jednominutowych. Spóźnienie na start do 20 minut
nie będzie karane, jednak czas przejazdu do pierwszego PKC obliczony
będzie zgodnie z regulaminowym czasem startu danego zawodnika. Spóź-
nienie na start ponad 20 minut spowoduje wykluczenie z Rajdu. Zez:wala
się na wcześniejszy przyjazd na metę Ęąjdu--

""-
L7.1. Punktacja

Za każdą minutę wcześniejszego lub późntejszego przyjazdu na PKC
w stosunku do czasu przejazdu odcinka podanego w Karcie Drogo-
wej załoga otrzymuje 60 punktów karnych. Dopuszczalne maksy-
malne spóźnienie na PKC wynosi 30 minut. Suma spóźnień w całym
Rajdzie wynosi dla klas do 1150 ccm pojemności skokowej silnika-
90 minut, a dla klas pozostałl,ch 60 minut. Przekroczenie tych
czasów spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu. W Rajdzie obowią-
zuje oficjalny czas Polskiego Radia.

Uwaga:
Dopuszczalny limit spóźnień na trasie Rajdu określa sumę spoźnień za-
wodnika na poszczegól.nych PKC. Ewentualne wcześniejsze przl,bycia na
PKC (,,odrabianie") nie wpływają na zmniejszenie się limitu spóźnień.

18. Punkty Kontroli PruejazćIa (PKP)

W celu kontroli przejazdu trasy we właściwym kierunku i właściwymi
drogarni załoga obowiązana jest pobrać rviąv kontroli przejazdu kolejno
na wszystkich PKP oznaczonych na Karcie Drogorvej. Czas przejazdu
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ptzez PKP nie będzie wpisywany. Brak wlzy ptzejazdowej PKP w Kar-
cie Drogowej spowoduje wykluczenie załogi z Rajdu. PKP oznaczone
będą niebieskimi chorągiewkami ustawionymi po obu stronach drogi
w odległości 200 m przed PKP. Punkty Kontroli Przejazdu będą ozlaaczo-
ne tablicami PKP Nr

{r-

19. Odcinki specjalne (Os)

19.1. Na trasie Rajdu będą rozrnleszczone tzw. ,,odcinki specjalne" w iloścl
t2 o łącznej długości około 17.1 km. Klilomettaż wszystkich Os wli-
czony jest w etapy jazdy długodystansowej porniędzy odpowiednimi
PKC.
Os-1 Jodłownik-Woltbórz
Os-2 Michałkowa-Walim
Os-3 Złoty Stok-Lądek Zdrój
Os-4 Sienna-Międzygótze
Os-5 Gniewoszów-Nowa Bystrzyca
Os-6 Młoty-Ludowe
Os-7 Jarkowtce-Przełęcz Kowarska
Os-B Ludowe-Młoty
Os-9 Nowa Bystrzyca-Gniewoszów
Os-l0 Międzygórze-Sienna
Os-11 Lądek Zdroj-Złoty Stok
Os-l2 Rościszów-Walim

R A ZE]N.[ 171,0 km

t9.2. Trasy odcinków specjałnych będą w zasadzte zamknięte dla nor-
malnego ruchu pojazdów.

19.3. Początek i koniec Os oznaczony będzie tablicą z napisem ,,Os
Nr start" i ,,Os Nr . . meta". Jezeli start do Os nie będzie
usytuowany bezpośrednio za PKC wtedy na około 100 m przed
startem do niego (przed tablicą z napisem ,,Os Nr start") umie-
szczona będzie tablica z napisem ,;Os Nr start 100 m". W od-
ległości około 100 m przed metą Os (przed tablicą z napisem ,,Os
Nr meta") umieszczona będzie tablica z napisem ,,Os Nr
meta 100 metrów".

79.4. Czasy przejazdu odcinków specjalnych mierzone Ędą z dokładnoś-
cią do jednej sekundy aparatami ,,Prontogines" znajdującymi się
po prawej stronie drogi na mecie Os. W razie defektu aparatury
,,Prontogines" wybijającej czas, zostanie on odnotowany ręcznie
zgodnie z dublującymi aparaturę stoperami. Załogi otrzymują na
starcie do jazdy okręznej karty kontroli czasów przjazdu odcinków

2ó

B,5 km
6,0 km

L1,0 km
7,0 km

24,0 km
23,0 km
6,0 km

23,0 km
24,0 km
7,0 km

L7,0 km
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specjalnych (Karty Os), które zwracają tazem z Kartą Drogową na
mecie Rajdu.

19.5. Opis próby.
Załoga zgłasza się na start do próby. Komisarz startu wpisuje do

\, karty os i do arkusza zbtotczego czas startu i dokładnie o tym
czasie wystartuje załogę. Start do Os-u odbywa się w zasadzie
w odstępach jednominutowych. Na mecie załoga zattzyrnuje się
przy stoliku, który znajduje się po prawej stronie drogi. .Ieden
z członków załogi oborn iązany jest wręczyć l(artę Os Komisarzowi
nie wysiadając z samochodu. Odbywa się to wówczas, gdy samo-
chód zostanie zattzyrnany przy aparatutze celem odbicia czasu
przejazdu. Czas zatrzyrnania się nie moze przekroczyć 10 sekund,
załoga musi odjechać z mety Os conajmniej poza białą chorągiew-
kę umieszczoną w odległości około 200 m za metą Os. Zwraca się
uwagę zawoCnikom, że ostemplowanie kart kontroli przejazdu Os
na aparatach,,Prontogines" dokonuje w;;łącznie obsługa punktu
według kolejności przyb_vcia załog na metę odcinka specjalnego.
U w a g a:
W wypadku ptzejechania wozem poza stolik Komjsarzy Sporto-
wych, jeden z członków załogt PIESZO dostarcza Kartę Os Ko-
misarzowi mety, któr;z wtedy dopiero ostempluje kartę w aparatu-
tze ,,Prontogines". W razie defektu Iub wypadku na trasie próby
Os, należy bezwzględnie usunąć sanrochód jak najdalej na poboczne
drogi. Dotyczy to równiez przestrzeni pomiędzy aparatem ,,Pronto-
gines" a białą chorągiewką za metą Os. W czasie w.w. próby za-
wodnicy w zadnym wypadku nie mogą jechać trasą w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pod rygorem wykluczenia z Rajdu.
Cofanie samochodu na mecie Os spowoduje wykluczenie załogi
z Rajdu. Za ezas przejazdu odcinka specjalnego przyjęta będzie
różnica zapisów ezasu uwidocznionych w Karcie Os tj. czasu startu
i meĘ.

19.6. Zgubienie Karty Os spowoduje naliczenie 100 punktów karnych.

L9.7. Punktacja
Czas przejazdu odcinka specjalnego będzie mierzony z dokładnością
do pełnej sekundy. Kazda sekunda czasu trwania przejazdu odcinka
specjalnego jest punktem karnym. Mat<symalna ilość punktów kar-
nl,ch wynosi t?lolo punktów karnych najlepszego zarł,odnika w kla-
sie, który ukoilczył rajd.

19.8. W razie oczekiwania na start do Os ponad 2 minuĘ załoga otrzyrna
wpis Komisarza startu do KarĘ Drogowej. Wpis ten będzie sta-
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nowił iłość minut faktycznego czasu oczekiwania pomniejszony o 2

minuty. Załoga taka obowiązana jest kontynuować Rajd w nowo-
ustalonym czasie (powiększonym o ilość zneutralizowanych minut).

2(L. Próba szybkości górskiej (Ss)

Na trasie Rajdu przeprowadzona zostanie próba szybkości górskiej Sg-t
Piechowice - Michałowice około 3 km.
Trasa próby będzie w zasadzte zamknięta dla normalnego ruchu pojaz-
ciów. Czas wykonywania będzie rnierzony ptzy pomocy stoperów z do-
kładnością do 0,1 sekundy.
Czas mierzony jest od chwili znaku danego ptzez startera (linii startu)
do momentu przejazdu samochodu przez linię pomiarową mety.
Start do próby Sg następuje na znak startera meta lotna. Ze względu
na bezpieczeństwo załóg, po minięciu linii mety lotnej samochód moze
się zatrzyrnać dopiero 200 fil za metą. Wyniki prób szybkości górskiej nie
będą wpisywane do l(arty Drogowej. Na trasie próby szybkości gór-
skiej obowiązu:ą zawodników przepisy bezpieczeństwa tak jak na pró-
bach odcinków specjalnych.

20.L. Punktacja
Czas rvykonywania próby Sg mierzony będzie z dokładnością
0,1 sekundy. Kazda 0,1 sekundy czasu trwania próby Sg równa
0,1 punkta.

2l. Próba zwrotności (Sz)

Rysunek próby zwrotności dołączony jest do Regulaminu. Zavrodnik
obowiązany jest do przejechania trasy próby w najkrótszym czasie. Start
z linii startu z silnikiem uruchomionym, meta z zattzymaniem samo-
chodu na ,linii mety tak, aby linia mety znajdowała się między osiami
samochodu. Niewłaściwe zattzymanie samochodu zawodnik poprawia
kosztem czasu wykonania próby.

2I.I. Punktacja
Za kazde 0,2 sekundy czasu trwania próby zalicz.a się 0,2 punktu
karnego, za przewrócenie kazdego słupka czy chorągiewki ograni-
czającej trasę zawodŃk otrzymuje po 5 pkt karnych. W sumie
jednak nie więcej ńż 1500/o punktów uzyskanych przez najlepsze$o
zawodnika w danej klasie, który ukończył Rajd. Za nieukończenie
próby lub błędne jej wykonanie zawodnik otrzymuje równiez
1500/o punktów uzyskanych ptzez najlepszego zawodnika w klasie,
ktory ukończył Rajd.
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Uwaga:
Wykonanie próby jest obowiązkowe. Wynik próby będzie uwzględ-
niony tylko w przypadku równości punktów ptzy ustalaniu miej-
sca w klasie.
Nie zgłoszenie się na start do próby powoduje wykluczenie załogi\ z Rajdu.

2?. Poiazdy obserwatorów

Poj azdy obserwatorów, kierowników ekip, prasy, radia i obsługi muszą
posiadać odpowiednie tablice dostarczotle przez organizatora, który wyda
je odpłatnie. Koszt tablicy na 1 samochód w wysokości 2O0, złatych
płatny przy odbiorze tablic. Tablice należy zarnówić do dnia 5. 05. 1973
roku. Do tych tablic obowiązuje równiez przepis usunięcia ich w chwili
przybycta na metę Rajdu.
Tablice te nie upoważniają do wjazdu na trasy prób Os i Sg. Miejsce
parkowań tych pojazdów będzie wskazane przez Organizatora.

?3. Przepisy drogowe

23.L. Załogt uczestnlczące w Rajdzie obowiązane są do ścisłego przesirze-
gania obowiązujących w PRL przepisów ruchu drogow 8o,
a w szczegÓlnoŚci do ograniczenia szybkoŚci w miejscowoŚciach za-
budowanych o ile odcinek trasy nie został zamknięty dla ruchu
drogowego.

23.2. Za stwierdzenie przekroczenia szybkości w miejscach zabudo-
wanych

- za drugie przekroczenie 2_40 pkt karnych

23.3. Po przybyciu na metę zawodnicy, którzy mieli wypadek na trasie
doĘczący osób trzecich i ich mienia zobowiązani są złożyć odpo-
wiednie oświadczenie podpisane przez obydwu członków załogi.

24,. Dyscyplina sportowa

Zespół Komisatzy Sportowych moze ukarać zawodnika za brak dyscy-
pliny sportowej.

24.L. Za spóźnienie się na start do próby sportowej lub BT do 60 pun-
któw karnych

24.2. Za niesportowe zachowanie się lub nie stosowanie się do uwag
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i zaleceń Zespołu Komisatzy J.u]o Kierownictwa Rajdu do 50 punktów
karnych, a w przypadkach drastycznych wykluczenie z Rajdu.

24.3. Za nie stawienie się na start do próby wykluczenei z Rajdu.
t

25. Klasyfikacja

Klasyfikacja w XVII Raj dzte Do].nośląskim zostanie przeprowadzona
zgodnie z Regulaminem FIA i będzie zawierać:

klasyfikację generalną
klasyfikację narodową
klasyfikację w klasach

- klasyfikację Pucharu Pań
klasyfikację Zespołów Klubowych
klasyfikacj ę Zespołów Fabrycznych
klasyfikację Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Klasyfikacją objęte zostaną załogi, które uzyskają punktację za wszy-
stkie próby sportowe. Do sumy punktów uzyskanych za próby sportowe
zostaną dodane punkty za wszystkie przekroczenia oraz punkty nałozone
ptzez Komisję Techniczną. Najmniejsza ilość punktów decyduje o zwy-
cięztwie i zajęciu miejsea zarówno w klasyfikacji narodowej jak i w kla-
syfikacji w poszczególnych klasaeh i zespołach.

25.L. Klasyfikacją narodową, klubową i fabryczną zostaną objęte te ze-
społy, których ttzy zgłoszone załogi ukończą rajd i zostaną sklasy-
fikowane indywidualnie.
Ptzy klasyfikacji zespołów jako podstawę do obliczeń przyjmuje
się większą sumę punktów w klasyfikacji generalnej uzyskaną
przez trzy najlepsze załogt danego zespołu. 'W' ptzypadku równości
punktów decyduje mniejsza suma punktów karnych uzyskanych
ptzez te ftzy załogi. Punkty w kłasyfikacji generalnej będące pod-
stawą obliczeń w klasyfikacji zespołowej przydziela się jak na-
stępuje:

mreJsce
_

punktów
,,

,,

20
15

12

10
8

6
4
3

2

1

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10
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25.2. Klasyfikacja o Puchar Pań nastąpi o ile na starcie znajdą się ptzy-
najmniej 3 załogi kobiece.

25.3. Wyniki do Mistrzostw Polski indywidualne w klasach i zespołowe
wyliczone będą zgodnie z obowiązującymi w t973 roku przepisami

.łrl Regulaminie RSMP.

25.4. Wyniki prowizotyczne zostaną wywieszone w miejscu podanym
ptzez Organizatota w dniu 20. 05. 1973 o Eodz. 11.00.

25.5. W tazie równej ilości punktów karnych o miejscu decydują lepsze
wyniki prób sportowych według kolejności:

próby zwrotności - SZ

- jazda okręzna długodystansowa - So
sumaryczny wynik odcinków. specjalnych - Os

W tazie dalszej równości wyniki liczy się ex aequo z zachowaniem
pełnej kolejności.

26. Protesty, zażalenia i wyjaśnienia

26.L. Poza weryfikacjami dokonanymi po ptzyjeźdzle na metę Komisatze
Techniczni będą uprawnieni do przeprowadzenia wszelkich badań
technicznyclt, które uznają za potrzebne. Pierwsze trzy samochody
sklasyfikowane otaz samochody ,,zwycięzkie" z poszczególnych klas
i grup pozostaną do dyspozycji Komisji Technicznej, aby być ewen_
tualnym przedmiotem bardziej szczegółowych weryfikacji o ile
zostanie to uznane za potrzebne. To sarno dotyczy samochodów,
których osiągnięte wyniki będą budziły wątpliwości, biorąc pod
uwagę dane zamieszezone w Karcie zgloszenia.
Wyznaezone załogi będą obowiązane odstawić swoje samoehody do
garaży wskazanych ptzez Organizatota, gdzie dokonana będzie nie-
zbędna kompletna weryfikacja. Prace te zostaną wykonane na
koszt organizatota jezeli chodzi o robociznę, ale pod odpowie-' dzialnością załóg, które muszą zaopattzyć się we wszystkie po-
trzebne do wykonania ,w.,w. prac części. Załogi, które nie przed-
stawią swoich samochodów do w.,w. weryfikacji zostaną wyklu-
czotr.e z Rajdu. Samochody nie wyznaczone do weryfikacji mogą
być zabrane z parku maszyn po ogloszeniu wyników. organizator
nie przyjmuje zadnej odpowiedzialności za samoehody pozostawione,
w parku zamkniętym, który zostanie zlikwidowany w dniu 20. 05.
1973 roku o godz. 14.00.

26.2. Kazdy protest musi być złożnny na piśmie i oddany 7a, pokwito-
waniem w Biurze Rajdu wyłącznie ptzez l(ierownika Ekipy Klu-
bowej. Do protestów musi być dołączona kaucja w wysokości

30

L



t

500,- złotych. Kwota ta zostanie z,wtóeona jedynie w przypadku,
gdy protest zostanie uznany za słuszny. Jezeli na skutek protestu
trzeba będzie rozmontować mechanicznie jeden lub kilka samo-
chodów, będzie wyznaczona dodatkowa opłata na pokrycie spowo-
dowanych tym kosztów.

*.

26.3. Protesty składane w imieniu załóg, które nie ukończyły
w zadnym wypadku nie mogą dotyczyć innych konkurentów
jątkiem pkt B. 7. niniejszego Regulaminu.

26.4. Terminy składania protestów:
a. w sprawie wykroczeń regulaminowych w ciągu godziny po

ptzybyciu na metę
b. w sprawie przyjęcia kierowcy lub samochodu do zawodów jak

równiez zak,walifikowania samochodu do grupy lub klasy -w ciągu godziny po BT-1.
c. w sprawie kar wyznaczonyeh przez Komisarzy Sportowych

natychmiast po podjęciu decyzji
d. protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji, za wyjątkiem błę-

dów rachunkowych ujawnionych w ciągu 30 minut od ogłosze-
nia wyników prowizorycznych nie będą ptzyjmowane.

26.5. Protesty lub reklamacje zbiorowe nie będą przyjmowane.

26.6. Protesty lub reklamacje dotyczące ostatecznej klasyfikacji mogą być
składane do GKSS PZN.[ na piśmie w terminie do 3 dni od daty
zakończenua imprezy.

27, Nagrody

Ustanawia się następujące nagrody:
a. zespołowe

1. puchar kryształowy za I miejsce w konkurencji międzynarodowej

Rajdu,
Za wy-

Nagrody zespołowe ad 2. i 3. będą
będą ptzynajmniej 3 zespoły.

b. indywidualne
puchary kryształowe dla miejsc od
(generalnej)
Puchar Pań - dla najlepszej załogi kobiecej

w konkurencji zespołów klu-

w konkurencji zespołów fabtycz-

przyznane o ile o nie ubiegać się

1 do 6 w klasyfikacji ogólnej

31

2. puchar kryształowy
bowych

3. puchar kryształowy
nych.

za I miejsce

za I miejsce
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r,:uchary za miejsca od 1 do 3 w klasach.
Niezaleznie od powyższyeh nagród Organizator przyzna dalsze nagrody
honorowe i tzeczower indywidualne i zespołowe, a wykaz Ęch nagród
o łoszony będzie w Biurze Rajdu przed startem do zawodów.

\'
28. Ptzypisy końcowe

Or anizator zasttzega sobie prawo do właściwej interpretacji zrniant
i uzupełnień niniejszego Regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych
i uzupełniających, jak równiez całkowitego odwołania zawodów. Wszel:
kie ewentualne zrniany dotycząc wykonania poszczególnych prób spor-
towych il.ub odcinków specjalnych i jazdy długodystansowej itp., a nie
dotyczące zmiany istoty regulaminu, podawane będą do wiadomości
przed tozpoezęciem rajdu lub w poszczegóInych ptzypadkach przed star-
tem do danej próby - drogą ogłoszenia na miejscu startu.
lM Erzypadkach spornych tylko polski tekst Regulaminu jest miarodajny-

Za Zcxipół Organizaeyjny Rajdu

Małgorzata Kujawińska
Sekretarz Raidu

Wrocław, luty 1973 roku

Komandgr Rajdu
Tadeusz Płaszczyński

Zatułierdzono rrzez Główną Komisję Spońową Samochodową PZM
Warszawa dnia 19 marca 1973 roku.

(Jabłoński) .
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EHRENKOMITTEE

1. rngr Janusz Siezieniewski Propaganda-Sekret5r des Woi-
wodschaftskomittes der vpAp in
Wrocław

2. rng. Zbigniew Nadratowski Vorsitzender des Pr,iisidiums des
woiwodschaftsrats in wrocław

3. Dr stefan czuliński vorsitzender des priisidiums des
Rates der stadt wrocław

4. Dr.-Ing. Tadeusz Zastawnik Generaldirektor des l(upfer-Berg-
bau und Htittenkombinats in Lu-
bin

5. Dipl.-Ing. Adam Urbańczyk Generaldirektor der Betriebe fi.ir
Motorisierungs -Elektrotechnik
,,Elmot" in Świdnica

6. I)ir.-rng. Adam Spytkowski Generaldirektor der Motorisie-
rungs-Betriebe ,rPolmo" in Dusz-
niki

7. Brig.-General Zieliński Stellv. Kommandeur des Militiir-
bezirks Śtąsk

8. Oberst MgT Biernacryk - \Moiwodschaftskommandant der
volksmiliz in wroeław

9. Oberst Mgr Zbigniew Wińskowski- I(ommandant der Volksmiliz der
stadt wrocław

10. Dipl.-rng. Jan Strzelbicki Generaldirektor der Automobil-
werke Je\cz

11. Mgr Zenon Kucia Vorsitzender des Woiwodschafts-
komitees frir Kórperkultur und
Turistik in wrocław

12. Mgr Andrzej Wybieralski Vorsitzender des Komitees fi.ir
Kórperkultur und Turistik der
stadt wrocław

13. Ing. Konstanty Pietkiewicz Prdsident des Bezirksvorstandes
des polnischen Motorverbandes in
Wrocław
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14. Ing. Bronisław Orliński - V.-Pr, sident des Zentralrats der
Automobilklubs von Polen -Warszawa

15. Mgr Witold Duńslri - Chefredakteur der Wochenschrift
,,Sportowiec" - Warszawa

16)-Msr Zdzisław Balicki - Chefredakteur der ,,Gazeta Robot-
Tticza" in Wrocław

17. Mgr Zygmunt Paprotny Chefredakteur des ,,Słowo PoI-
skie" in wrocław

18. Mgr tanisław Gorzkowicz Chefredakteur der Funkstation
Wrocław des Polnischen Rund-
funks in wrocław

19. Mgr Mieczyslaw Zawad,owski Chefredakteur des Fernsehzen-
trums in wrocław

20. Mgr Józef Rodak Direktor der 'Woi.lrodschaftszweig-

stelle der Staatlichen Versiche-
rungsanstalt in Wrocław

2l. Mgr. Lech Rernbieliński Leiter der Verkehrsabteilung des
pr sidiums des woiwodchafts-
rats in wrocław

22. Ing. Kazirnietz Ociepko Leiter der Verkehrsabteilung des
prHsidiums des Rates der stadt
Wrccłarv

23. Ing. Wacłarv Gawenda Direktor der Woiwodschaftsver-
waltung der óff entlichen Strassen
in wrocław
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1. wettbewerbe und veranstalter

1.1. Der XVII. Rajd Dolnośląski hat den Charakter eines internationalen
offenen Wettbewerbes ftir lizenzieńe Fahrer, die auf Kraftwagen der
Gruppen I und II sowie III und IV starten. Der XVII. Rajd Dolno-
śląski ist die II. Elimination ftir die Automobiłrallye-Meisterschaften
von Polen im Jahre 1973.

1.2. Veranstalter des XVII. B,ajd Dolnośląski ist der Automobilklub Dol-
nośląski in Wrocław mit seinen Delegaturen in Kłodzko, Jelenia Góra
und Świdnica auJ Anordnung der Haupt-Automobilsportkommission
des Polnischen Motosportverbandes.

1.3. Die Rallye wird in der Ze7t vom 18. bis 20. Mai 1973 stattfinden.
Basis der Rallye ist Wrocław. Das Rallye-Biiro befindet sich auf der
Ulica Świerczewskiego 95, 50-016 WROCŁAW, Fernspr; 345-41,

1.4. Der XVII. Rajd Dolnośląski wird auf der Grundlage des Internatio-
len Sportkodex FIA, des Sportkodex des Polnischen Motosportver-
bandes (ACN) sowie der vorliegenden ausfiihrlichen Ausschreibung
durchgeftihrt.

2. Ballye-Leitung

2.1. Jury:
Vorsitzender - Adam Wędrychowski
Mitelied - Adam Skomra
Mitgłied (Fahrtleiter) - Tadeusz Płaszczyński

2.2. Leitung der Wettbewerbe:
Fahrtleiter - Tadeusz Płaszczyński
Organisations-Stellvertreter _ Zdzisła,w Kapko
Sport-Stellvertreter _ Zbigniew Malinowski
Sport-Stellvertreter _ Adam Pepłowski
Sekretdr _ Małgotzata Kujawińska
Finanzchef _ Teresa WieĘosz
Leiter der Berechnungskommission - Kazimierz Rydel
Leiter der Technischen Kommission - Tadeusz Pokorny
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Chrono-Leiter Zygmunt Niewolny
Leiter der Sportprtifungen Andrzej Walczak
Leiter der Streckensicherung - Kazimierz Szezetbowski
Propagandachef - Mariusz Jeliński
Leiter des Wagenparks Edward Dragan\Rallye-Atzt Kazinrierz Nowosad
Leiter des Abschnitts ,,Kłodzko" Ryszard Żuczkiewicz
Leiter des Aschnitts ,,Jelenia Góra" - Ksawery Mikucki
Assistent des Fahrtleiters Andrzej Postawka

Wojciech Pepłowski

3. Frogramm des Rallye:

A. Die Veranstaltung umfasst:

3.1. Technische Prufung der teilnehmenden Wagen vor dem Start (BT-1)
und nach den Wettbewerben (BT-2).

3.2. Langstreckenfahrt - 1173 km (So}.

3.3. 12 Sonderabschnitte (Os) (Gesamtl5nge etwa t74 krn).

3.4. Bergsprintprilfung auf einer Gesamtstrecke von etwa 4 km (Sg) -

3.5. Wendigkeitsprtifung (Sz).

B. Genaues Stundenprogramrn:

04. 05. 1973 Freitag Schliessung der Nennungslisten I. Termin
0B. 05. 1973 Dienstag Schliessung der Nennungslisten II. Termin
L7. 05" 19?3 Donnerstag endgtiltiger Termin der Anderung des II. Fah-

rers und engłiltiger Termin der Meldung eines
besch digten Wagens.

Freitag 18. 05. 19?3

Uhr 10.00-14.00 Erdigung der Formalitóten im Rallye-Biiro. Malen
der Startnummern auf Parkplatz Nr. 2 ul. Świer-
czewskiego.

Uhr 13.00-16.00 Technische Prtifung der Kraftwagen (BT-1) und Ein-
fahrt in den geschlossenen Parkplatz beim Haupt-
bahnhof der Polnischen Staatsbahnen nach folgen-
dem Harmonogramm:

Uhr 13.00-13.30 Startnulnmern von 1 bis 10

,? 13.30-14.00 ,, von 11 bis 20

,, 14.00-14.30 ), von 2L bis 30
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), 14.30-15.00 ,, von 31 bis 40

,, 15.00-15.30 ,, von 4L bis 50

), 15.30J1,6.00 - ,, VOn 51 biS 60

,, t6.00-16.30 ,, tiber 60

Uhr .t7-.00-1B.00 - Abfertigung der Teilnehmer im Lokal des Automobil-
klubs und und endgtiltiger Termin der Nennung der
Mannschaften

Uhr 19.00 Start des 1. Fahrers zut Langstreckenfahrt aus dem
Parkplatz

Sonnabend 19. 05. 1973

Uhr 11.50-13.00 - Ankunft des 1. Fahrers am ZieI in Wrocław Plac
Wolności

Uhr 12.00-13.10 Beginn der Wendigkeitspr0fung (Sz).
Uhr L2.L5-13.25 - Einfahrt in den geschlossenen Parkplatz (Parc Fer-

mó) naeh der BT-2 (fiir die Fahń von der Prtifung
Sz zl7m geschlossenen Parkplatz werden 15 Minuten
festgesetń).

Abend frei

Sonntag 20. 05. 1973

Uhr !1.00 Provisorische Bekanntgabe der Ergebnisse im Lokal
des Automobilklubs

Uhr 11.30 - Schluss der Entgegennahme eventueller Proteste
Uhr 13.00 - Offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse, Verteilung der

Preise und Aschlu.ss des Rallye im Geb ude der
Eisenbahndirektion in \Mrocław, lil. Joanitów 13.
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4. Fahrtstrecke des XVII. Rajd Dolnośląski 1973

I

ortschaft und
Lokalisierung
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>+J

t{ęc0
Hg

,y in

--D

Tag

START -I{amieniec
Jeszkowiee
Czernica
Ratowice
Łęg

PKC-{ Jelcz

Wrocław
wrocławski

0
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4

1

4

3

3

19.00 18.05
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Stary O,tok
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GaJ Oławski
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piskorzów
Nowy śleszów
Stary śleszów
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6

3

5

1

2

3

4

2

3

3

4 20.15

Borec,zek
Borek strzeliński
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Grodziszowice
Wawrzyńcice

PKP-I Wiązów
Wyszonowice
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Cierpice

PKC-3 Sarby

4

ą

2
,3

2

6

5

9

2

4

5
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Konary
Boznowice
Jasienica
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Henyrków
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Zakrzów

1
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4

3

2

2

4

5

3
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P,odlesie
piława Górna
Ow,iesno
I{i.etlrce

pńei-4 ost;roszowiee

2

6

8

1

2 żL,23

Os-l Jodłownik
Wolibórz
Dzikowiec
Słupiec
ści,rrawka
Wło,d,ołłrice
świerki,
Głwzypa
Ol,szyniec
Jugowice
zaEórze

Os-2 Michałkowa
WaLim
Iiościszów
pieąrce
Bielawa
Myślis,zów
Kietlice

PKC-5 Ostlroszowice

- Start 2

- ZieI 8,5
3

4

6

5

8

8

3

2

2

- Start 3
_ zlńel- 6

10

4

4

4

4

2

8,5
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Gr,ądziszcze
Ru,dnica
Jemna
Btzeźttica
Potworów
Przyłęk
Dzbanów
ożary
Mąkolno

Os-3 Złoty Stok - Start
Orłowiec
Lądek ,z,d,rót - ZieL
,Stojków
s.trachocin
Stronie Sląpkie

PKC-6 S,ienna

2

3

2

8

2
3

3

3

5

4

17

ł
2

2

5 23,30

Os-4

Os-5

PI<c_?

Sienna
Międ,zyg6tze
Domaszków
Gniewoszów
Nowa ,Bystrzyca
Wóltowice

- S,tart
_ Ziel

- Start

- ZieL

2
7
6

2
A

Ąo0 19.05J3
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Os-6 Młoty
Lasówka
Zieleniect+ Ludo,we
Łężyce
Łężno

PKC-B l{arłów

- Start

- Zie], 23

6

3

2 0rfr

PKP-2 Batorów
Choeiesz6w
Wam,bierzsrce
Ęatno Dolne
ścinawka
\lvłodowice
świerki
Gtuszyca
tlnisław

P,K,C--9 Mierolszów

7

8

5

2

4

5

8

B

10

B ar&

,Kochanów
Krzeszów
Lubawka
Mieszkowice

Os-? Jarkowice - Start
Przełęcz l(ow. - ZiĆr
,I{owary

Wojków
Gruszków
trużniea

Karpniki
Trzecińsko
Janowńce
Miedzianka
ciectranowice

PK,C-10 Małciszów

Ą

8

T

6
2

6

9
1

4

2

2

2
3

2

5
1 2rN

ciechanowice
Swidnik
I{aczorów
Woje,ieszów
P,od8órki
Chr,ośnica
Janówek
Ęząśnik

PKC-ll Bełczyna

1

2

4

5

7

B

4

3

6 3ź 3,02
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Wlen 6

Nielestno 3

pilichowice 3
\r ' Maciej owice 3

PKP_3 Wojciechów 4
pasiecznik 3

Bareinek 3

I(,romnów 5

Piastów 4

I>KC-12 Piechowice 6 3,35

S8=1 Piechowie e
Michałowice
Jagniątków
Pod8órzyn
Sosnówka
IWiłków
ścię8ny
I(.rzac.z;rna
I(owary
Wojnów
Grtlszków
struźniea
Ka,r,pniki
Trzcińsk,o
Janowice
Miedzianka
cie,chanowice

PKC-13 Marci, zów

- Start 0

- Ziel 3,5

3

8

4

3

2

3

2
1

1
2

2

2

3

2

5

151

Sędzisław
Jaczków
Witków ś1.
Czarny Bór
Grzędy
I(ochanów
Rózana

PKC-14 Mieroszów

7

2
5

3
8

7

4

2 4,43

Uni.sław
Głuszyca
świerki
włodowice
ścinawka sredn.
Ratno Dolne
Wambierzyce
chocies zów

8

l0
8

8

5

4
3,

5
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P,KP-4 Batorów
PKC-ł15 l(arłów 65 5,ffi

\' Łężno 2

Łążyce 3

os_8 Ludowe - Start 6

zieleniec
Lasówka 3

Mło,ty - ZieI 23

Wójtowice 7

PKC-16 Nowa Bystrzyca 7 6,14

Os-9 ,N,owa Bystrzyca - Start 0

Gniew.oszów - Zi,eL 24

Domas,zków 2

os-10 Międzygfitze - Start 6

Sienna - ZLel 7

Sienna 2

,Stronie Śląskie 5

Strachoc,in 2

Stojków 2

PKC-17 Lą,dek Zdrój 4

Os-,,trl Lądek Zdt6i Start 0

Orłowiec
Złoty Stok - ZieL t7
Mąkolno 4

Ożaty 5

Dzbanów 3

P,rzyłęk 3

Potworów 3

Jemna 8

Bu,dnica 2

Grodzis z,cze 3

Różana 3

I{ietlice 4

PKC--18 Ostroszowice 2 53 7,52

Jodłownik
W,olibórz
Ptzygjrze
Jugów

PKP-5 Sokolec
Pieszyce

PKC-19 Rościszów

2

8

4

5

6

13

5 8,24

Rościrszów - Start 3

Wa,lim _ ziel 8,5
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Jugowl,ce
Byst,rzyca
Bo j anice

i\ Lutomia
strachowice
piskorzów
Pieslzyce
Bielawa
Myśliszów

F,KC-20 I{ietlice

7

B

5

3

3

1
D.)

4
o
.)

2 50 1000 9/0

Owiesno
piława Górna
Podlesie
Zakrzów
Ciepłowody
S,tary Henryków
IIenryków
Skalice
Jasienica
Bożnowice
I{onary
Stan,ica

pKc-21 Sanby

8

6

2

3

5

4

2

2

4
11

1 Ę 1042

Cierpice
I{rzywińa
Jegłowa
Wyszonowice

PKP-6 Wiązów
Wawrzyńcice
Grodziszowice
I{ojęcin
Itorek Strzeliński
-Bmeczek

PKC-22 Brzoza

5

4
q

9

5

6

2

3

2

4

4 46 1088 10,15

Wę8ry
Stary śleszów
Nowy ś,leszów
piskorzów
Wj.erzlbno
Marszowice
Gaj Oławskri
Nowy Otok
Oława (CpN)
Stary Otok

PKC-23 Jelcz i

2

3

3

2
lł

3

1

1

3

3
6 ffi 1,124 10,ł5
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Ratowi,ce
\ Czern,ica 4

Jeszkowice 1

kamieniec wrocławski 4

ZIEL WROCŁAW -Pl. WolnoŚci t4 29 1153 45 11,30

Sz WROCŁAW -Pl.WolnoŚci 0 0 0 10 11,41,0

BT-2 Einfahrt in den
Parkplatznr 0 0 0 15 11,55

5. Ztullrn Rallye zagelassene Fahrzeuge

5.1. Zur Teilnahme and dem ,,XVII RAJD DOLNOŚLĄSKI L973" werden
nur diejenigen Fahrzeuge zugelassen, die nach dem 31. L2. 1968 her-
geste$t und vor dem 1,. 5. 1973 homologiert wurden, sowie den Vor-
schriften des Anhangs ,,J" des Internationalen " Sportkodex 1973:

entsprechen. Sie werden in 4 Gruppen geteilt:

Gruppe I Serien-Torrrenwagen (5000 Exemplare)
Gruppe II Spezial-Tourenwagen (1000 Exemplare)
Gruppe III Serien-GT-Wagen (1000 Exemplare)

, Gruppe IV Spezial-GT-Wagen (500 Exemplare)

5.2. In den Gruppen I und II werden die Kraftwagen je nach dem Hu-
braum des Motors in 6 Klassen eingeteilt werden:
1) Klasse L-2 bis 600 ccm
2) Klasse H 600 ccm bis 850 ccm
3) Klasse 5-6 850 ccm bis 1150 ccm
4) Klasse T 1150 ccm bis 1800 ccm
5) Klasse 8 1300 ccm bis 1600 ccm ,

6) Klasse 9-13 - tiber 1600 ccm

5.3. In den vereinigten Gruppen III und IV werden die Wagen je, naclr
dem Hubraum des Motors in zwei Klassen eingeteilt werden:
1) Klasse 1- 8 bis 1600 cem
2) Klasse 9-13 - iiber 1600 ccm.

5"4.. Der Veranstalter beh It sich das Recht vor, obige Klassen zlJ ver--
einigen im Fal,le, dass sich in der gegebenen Klasse am Startpunkt
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weniger als 5 (fi.inf) Fahrzeuge melden. Nicht vollstdndige Klassen
9-13 kónnen in der Rallye ausschliesslich in der allgemeinen Klas-
sifizierung teilnehmen.

5.5. Alle an der Ral].ye teilnehmenden Fahrzeuge miissen mit Verband-
kasten, Feuerlóscher mit einem Rauminhalt von 1 k8, Sturzhelmen
ha Sicherheitsgurten ftir die gesamte Mannschaft sowie mit Gum-
mischi.irzen an den Hinterrddern ausgeri.istet sein.
Der Veranstalter gestattet, zwei komplette Reserver,5der, eine un-
begrenzte ZahL von Schl uchen und zusatzliche Apparate zut Teit-
messung u.s.w. mitzufiihren, die jedoch keinen Einfluss auf die
Zugeigenschaften des Fahrzeugs haben dtirfen. Die ZahL der Lampen
am Vorderteil des Wagens muss gerade sein (den polnischen Stras-
senverkehrsanordunugen gemóss) und der ZahI nach dem Homo-
logationsblatt entsprechen.

5.6. Auf Grund der Vorschrift aus 6 1 des Internationalen Sportkodex
wird die Anbringung eines Unterbodenschutzes (Kurbelkastenschutz)
und anderer Absicherungen des Fahrgestells gestattet. Verboten ist
jedoch der Gebrauch von Dachscheinwerfern.

5.7. Die Teilnehmer sind verpflichtet, bei der Meldung des Wagens auf
der Nennungskarte eirre besondere Erklórung abzulegefl, in der
Gruppe und Klasse des Fahrzeuges gemHss 5 der Ausschreibung
sowie, bei Serienfahtzeug D, alle eventuall durchgfrihrten Anderun-
gen angegeben werden. Im Falle, dass bei der ersten bezw. zweiten
technischen Prtifung festgestellt werden sollte, dass der tats chliche
Zustand des Fahrzeuges mit der Nennung nicht i.ibereinstinmffit,
erfolgt Ausschliessung der Mannschaft aus der Rallye, eventuell mit
weiteren organisatorischen Konsequenzen.

6. Nennungen und ihre Form

6.1. Zut Teilnahm an der Rallye sind zugelassen:

- Fahrer aus dem Ausland, die die fi.ir das Jahr 1973 gi.iltige in-
ternationale Autospottllzerlz FIA besitzen,
Fahrer aus dem Inland, dle die Rallye -Lizenz der l(lasse I ,,R"
besitzen.

Fahrer mit der Lizenz II ,,R" kónnen an der Rallye nur als Lotsen
teilnehmen. In jedem Fahrzeug mtissen sich z:wei Fahrer befinden,
die zur F[ihrung des Fahrzeuges wdhrend der Rallye berechtigt sind.
Die Nennungen auslHndischer Fahrer mtissen durch den ACN be-
stiitigt sein-
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Die zvr Rallye gemeldeten Fahrzeuge mtissen sżimtliche Dokumente
besitzen, die zum Verkehr auf óffentlichen Strassen berechtigen.

6.2. Die Nennungen mi.issen unter Benutzung der Nennungsformulare im
ersten Termin bis zum 4. Mai 1973 bezw. im zweiten Termin bis zlJrn

tE. Mai 1973 eingesandt werden. Leserliche und ausftihrl.iche Aus-
f i.illung sHmtlicher Positionen des Formulars ist unbedingt notwen-
dig; andernfalls kann dessen Annahme verweigert werden (Anlage.
Nr. 1.).

6.3. Die Nennung muss durch beide gemeldete Fahrer unterschrieben und_
durch den Heimatklub sowie den ACN bestdtigt sein.

6.4. Die Bewerber sind verpflichtet, zusammen mit der Nennung zwei
Lichtbilder vom Format 4 X 0 cm mit Angabe ihres Namens auf der
Riickseite einzusenden.

6.5. Der Austausch des zweiten Fahrers ist zul5ssing, ebenso eine Ande*
rung des gemeldeten Fahrzeugs unter der Bedingung der Beibe-
haltung der Gruppe und Klasse. Derartige Anderungen mi.issen spe-
testens bis zurn L7. Mai 1973 gemeldet werden.

6.6. Zurn Gruppenwettbewerb werden folgende Gruppen zugelassen:
L a n de s g r u p p e n im internationalen Wetbewerb, bestehend
aus 3-5 Besatzungen. Grundlage fi.ir die Berechnungen sind die
Ergebnisse der drei besten Besatzungen gem ss Pkt. 25.L. Jeder
Landesverband kann nur eine Gruppe anmelden.
Klubgruppen bestehend aus 3-5 Besatzungen. Grundlage,
der Berechnungen sind die Ergebnisse der drei besten Besatzungen
gemHss Pkt. 25.L. Jeder Klub kann durch Vermittlung seines Landes-
verbands eine beliebige Anzahl von Gruppen anmelden.
Fabrikgruppen bestehend aus 3-5 Besatzungen. Grundlage
der Berechnungen sind die Ergebnisse der drei besten Besatzungen
gem5ss Pkt. 25.I. Jede Fabrik kann durch Vermittlung ihres Landes-
verbandes je eine Gruppe, bestehend aus 3-5 Besatzungen in jeder
Klasse und Gruppe, anmelden.
Die Nennungen derańiger Gruppen mtissen auf einem besonderen
Formrrłąr (Anlage Nr. 2) erfolgen, das durch die nennende Organi-
sation und den Landesverband zu unterschreiben ist. Eine Besatzung'
kann nur zu hóchstens nrei der obenerw hnten Gruppenwettbewerbe,
angemeldet werden und unter der Bedingurrg, dass einer von ihnen
der Landesgruppen-Wettbewerb ist.

6.7. Die Nennungen von Gruppen werden durch den Veranstalter im
ersten Nennungstermin bis z|Im B. Mai 1973 und im zweiten Nen-
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nungstermin bis zum 18. Mai 1973 nach der technischen Priifung
(BT-1), d.h. bis 17.00 Uhr, entgegengenommen.

6.8. Gemdss § 74 des Internationalen Sportkodex behHlt sich der Ver-
€nstalter das Recht vor, die Annahme einer Nennung ohne Angabe
der Griinde der Absage abzulehnen.

6.9. Zwecks Beschleunigung des Erhalts der Einreisevisa nach Polen,
werden die Bewerber gebeten, bei der Nennung fiir jede Person auf \
einem zusAtzlichen Formular (Anhang Nr. 3) folgende Angaben zu
iiberweisen:
1. Zu- und Vorname
2, Genaue Anschrift
3, Geburtsdatum und -ort
4. Vornamen der Eltern
5. Beruf

6.1,0. Die Wettbewerber sind verpflichtet, auf Aufforderung des Ver-
anstalters eine Abschrift der Homologierungskarte ihres Fahrzeuges
vorzuweisen.

?. Anmeltlegebiihr

7.1. Die Anmeldegebiihr fiir 1 Besatzung betrdg fiir inlHndische Wettbe-
werber:
im I. Termin - 400,- Zloty
im II. Termin - 800,- ZloĘ
und fiir auslAndische Wettbewerber - 25 S bezw. deren Gegenweń
in der Landeswehrung der Bewerber.

7.2. Die Anmeldegebiihr ftir 1 Gruppe betrHgt fi.ir inl§ndische Gruppen:
im I. Termin - 500,- Zloty
im II. Termin - 800,- Zloty
und fi.ir auslAndische Gruppen - 30 S bezw. deren Gegenwert in der
Landesw§hrung der Bewerber.

7,3. Die Quittung iiber die Einzahlung der Anmeldegebińr ist der Nen-
nung beizufiigen.

?.4. Die Gebi.ihr ftir die Anmeldung auslendi§cher Besatzungen und
Gruppen ist in USA-Dollars bezw. deren Gegenweń in anderen WHh-

, rungen gemdss dem verbindlictren Bankkurs einzuzahlen auf fol-
gendes Konto:
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Przesiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych
,,SPORT - TOURIST"

Bank Handlowy S.A. Warszawa
Nr. 164-40700

ąund fi.ir die Rubel-Zone Nr. 164-40800
dla (ftir den) XVII Rajd Dolnośląski

Die Anmeldegebi.ihr ftir inl ndische Besatzungen und Gruppen ist
einzuzahlen auf das konto:

ĄUTOMOBILKLUB DOLNOŚLĄSKI - WROCŁAW
NBP V O/M WROCŁAW

Nr 1649-9-7618

7.5, Im Falle, dass eine Anmeldung nicht angenonunen werden sollte,
wird die Anmeldegebtihr zut G5nze rtickerstattet.
Im Fal,le, dass eine Anmeldung einer Besatzung zur Teilnahme an
der Rallye schriftlich oder fernmtindlich bis zum B. Mai 1973 zuriick-
gezogen wird, riickerstattet der Veranstalter die Anmeldegebi.ihr voll
und ganz. Bei einer Rtickziehung der Anmeldung nach obigem Ter-
min unterliegt die Anmeldegebuhr keiner Riickerstattung.

T.6. Angemeldete und angenolTunene Besatzungen erhalten 2 Plaquetten
des xvII RAJD DOLNOŚLĄSKI.

7.1. Der Veranstalter reserviert Ubernaehtungen in Wrocław grundsdtz-
licht nur denjenigen Wettbewerbern, die dem Veransta].ter im Ter-
min bis zum B. Mai 1973 eine entsprechende Bestellung zusenden, und
dies ftir die Zeit vom Lq. bis 20. Mai 1973. Fi.ir andere Tage wird er
sich bemtihen, Ubernachtungen ausserhalb der Stadt'Wrocław sieher-
zustellen. In der Bestellung ist die Anzahl der Personen und Tage
anzugeben, sowie die Daten, fi.ir die die Hotelzimmer reserviert wer-
den sollen.

8. pflichten der Teilnehmer wiihrend der Dauer der wettbewerbe

8.|1,. Durch Unterschreiben der Nennung zut Rallye verpflichten sich die
Besatzungeil, sich voll und ganz sHmtlichen Vorschriften der vor-
liegenden Ausschreibung, zusdtzLichen Anweisungen und Anordnun-
gen zu. unterwerfen ud eventuelle Anspriiche gegentiber dem Veran-
stalter nicht auf dem Rechtswege vorzubringen.

8.2. Die Wettbewerber sind verpflichtet, die in Polen geltenden Ver-
kehrsvorschriften strikt einzuhalten und sie haften persónlich ftir
jeden Verstoss.
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8.3. Die Besatzungen sind verpflichtet, die Sportprtifungerr in Schutz-
helmen und Sicherheitsgurten durchzufuhren.

B.4. Jede Besatzung ist, unter Androhung der Ausschliessung von der
R,alłye, verpflichtet, die ganze Strecke bei Entnahme von Sichtver-

Ę merken auf allen pkc und pkp in der durch den veranstalter
angegebenen Reihenfolge und Richtung zu, ciurchfahren sowie ver-
pflichtet alle in der Ausschreibung vorgesehenen Prtifungen der
Reihe nach abzu].egen.
Die Rallyestrecke wird nicht angezeigt. Massgebend ist die im Bord-
buch des Wettbewerbers angegeben Kilometerzahl. Das Verfehlen
oder Abweichen von der Strecke, gleichgiiltis aus -łrelchen Grunden,
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen kónnen nicht Gegen-
stand von Protesten oder Anderungen in den Zetteintragungen im
Bordlouch sein.

B.5. Beide Wettbewerber mi.rssen sich auf der ganzen Rallyestrecke irn
Wagen befinden. Der Verzicht eines Fahrers auf die weitere Teil-
nahme an der R allye zteht Ausschliessung der gesamten Besatzung
nach sich.

8.6. Zut Bewegung des Fahrzeuges auf der Rallyestrecke darf ausschliess-
lich die Motorkraft des Fahreuges oder die Nfuskelkraft der Besat-
zurrg dienen. Eine Ausnahme bildet Hilfeleistung bei eventuellem
Zutickbringen des Wagens auf die Fahrbahn.

B.7. Es ist kathegorisch untersagt, sich anderen Rall1-eteilnehmern ge-
gentiber unloyal zu verhalten. Insbesondere unzulóssing ist s, die
Uberho}.ung des eigenen Fahrzeuges durch einen anderen Wettbe-
werber zu verhindern oder zu erschweren.
Jeder festgestellte FalI eines Verstosses dieser Art kann Bestrafung
der Besaizung gemHss Pkt. 24.2 der vorliegenden Auschreibung zLlr
trolge haben.

B.B. Vor Abgabe des Fahrzeuges in den geschlossenen Park (parc fermó)
arn Zte\ sind die Fahrer verpflichtet eine Erkldrung i,iber einen even-
tuellen Unfall auf der Rallyestrecke, die dritte Personen betrafen,
auszuftillen und z|7 unterschreiben. Diese ErklHrung wird dem Park-
leiter zusammen mit dem Bordbuch und den os-karten uberreicht.

9. Versicherung

A]]e Wettbewerber sind verplichtet die Haftpflichtversicherung zt; besit-
zen. Es wird auch empfohlen eine Versicherung des Typs ,,Autocasco"
zu besitzen. Die auslHndischen Teilnehmer miissen obligatorisch einen
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rnternationalen Versicherungsnachweis besitzen, als unentbehrliche Be-
.dingung der Teilnahme an der Rallye. Die obengenannten Dokumente
mtissen bei der ersten technischen Pri.ifung (BT-1) vorgelegt werden.

l0. Ęraftstoff

10.1. Zum Antrieb der z|tr Rallye zugelassenen Kraftwagen drirfen nur
durch die CPN-Tankstelłen verkaufte Treibstoffe verwendet werden.

].0.2. Die Anwendung irgendwelcher Beimischungen oder von Mischun-
8 il, die zlJt Erhóhung der Oktanzahl des Treibstoffes dienen, ist
unter Androhung des Ausschlusses aus der Rallye verboten.

11. Verantwortung des Veranstalters

Der Veranstalter i.ibernimmt keine Verantwortung ftir durch eine Be-
satzung erlittene Schóden und Verluste jeglicher Art sowie ftir durch
sie mittelbar oder unmittelbar dritten Personen und deren Eigentum
zugeftigte Sch den und Verluste.

72. childer und Startnurnmern

72.L. Der Veranstalter wird vor der technischen Abnahme Schilder mit
der Aufschrift ,,Rajd Dolnośląski" und StartnurTunern aushHndigen.
Die Schilder miissen w6,hrend der ganzen Zeit der Dauer der Rallye
fest an der Vorder- und Hinterseite des Fahrzeuges angebracht
seln.

l2.2. An beiden Seiten des Fahrzeuges (mógJ.ichst auf den Vorderttiren)
sowie auf der Motorhaube muss mit einer mit der Farbe der karos-
serie kontrastierenden Farbe die Startnummer aufgematt sein (Aus-
masse der Ziffern: Hóhe 35 cffi, Strichbreite 7 cm). Der Veranstalter
wird Schablone und Farbe z|tt Veri.igung stellen bezw. die besagten
Nummern vor der technischen Prtifung (BT-1) den Teilnehmern
aufmalen.

7,2.3. Die Teilnehmer, die die Rallye beenden, mi.issen die Startnummern
und Schilder vor Verlassen des Parkplatzes (Rallye-Ziel) abnehmen.
Teilnehmer, die auf die weitere Teilnahme an der Rallye verzichten
oder aus ihr ausgeschlossen werden, sind verpfl,ichtet, die auf dem
Fahrzeug angebrachten Startnummern und Schilder unverzi.iglich
zu entfernen.
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tr 3. Parkplatz

W hrend der Dauer der Raltrye ist der Grundsatz geschlossener Park-
p}iitze (parcs fermós) verbindlich. Auf diesen Parkpl tzen verbleiben die
Wagen unter der Obhut des Veranstalters. Nach der technischen Ab-
naŁrqne m{issen die Fahrzeuge im geschlossenen Parkplatz verbleiben.
Der Eintritt in den Parkplazt ist nur Mitgliedern der Jury, der Leitung
der Ralłye und dem Parkpersonal gestattet.
Die Besatzung hat das Recht zurn Eintritt in den Parkplatz zut Entnah-
me ihres Fahrzeuges 15 Minuten vor der im Bordbuch festgesetzten
Startzeit.

13.1. Die Besatzungen sind verpflichtet ihre Fahrzeuge am 19. Mai 1973
in den geschlossenenen Parkplatz im Laufe von 15 Minuten nach
Cer Durchftihrung der Wendigkeitsprlifung Sz einzufahren.

I3.2. Eine Verspótung in der Einhaltung des in Pkt. 13.1 angegebenen
Termins verursacht die Anrechnung von Strafpunkten (60 Sekunden
ftir jede Minute Verslńtung).

1,3.3. Die Ausfiihrung irgendwelcher Arbeiten ćrm Fahrzeuge auf dem
Gebiet des geschlossenen Parkplatzes verursacht Ausschliessung der
Besatzung aus der Rallye.

l4. Technische Priifung (BT) und ldentifizierung des Fahrzeuges

14.1. Die zllrn Rajd Dolnośląski angemeldeten Fahrzeuge mi.issen z1I
einer Technischen Prtifung vorgestellt werden, die aln 18. Mai 1973
von 13.00 bis 16.00 Uhr durch die Technische Kommission durch-
gefiihrt wird, und zwar in der Reihenfolge der Startnummern. Die
Besatzung ist verpflichter, bei den l(ontroutiitigkeiten zu assistie-
ren. Die Technische Kommission priift die Ubereinstimmung der
Fahrgestel].- und Motornummern im Fahrzeug und in der Bordkarte
und identiftzień die Mitgtieder der Besatzung gem5ss den Nennun-
8 il, prtift deren internationale Ltzenzen sowie, eventuell, deren
H om o1o gi erun ghb15 tt er.
Nach der Abnahme i.ibergibt die Technische Kommission den
zungen die Bordbticher.
Versp5tungen zut BT-1 werden bestraft wie Versp5tungen
PKC.

Besat-

ztl den

t4.2. Die Fahrtleitung kann aueh w hrend der Dauer der Rallye tech-
nische Uberprifungen an einem Teilnehmerfahrzeug vornehmen
und eine Identifizierung der Besatzungen durcMtihren. Bei Fest-
stellung irgendwelcher Anderungen, die Einflr-r.ss arrf die Zulassung
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des Fahrzeuges zut Rallye haben oder auf die Zurechnung zlJ der
gegebenen Klasse und Gruppe, im Ve,rgleich mit dem bei der
Abnahmeprtifung durch die Technische kommission vor der
Rallye, wird die betreffende Besatzung aus der Raltye ausge_
schlossen.\

L4.3. Die Technische Kommission kann einzelne Elemente des Fahrzeuges
vor dem start kennzeichnen und dieselben dann am ziel i,iber-
prtifen. Das Fehlen eines Kennzeichens ist gleichbedeutend mit
einem Auswechseln des betreffenden Elements und verursacht
Ausschluss der Besatzung aus der Ral.lye.

t4.4. Die Fahrzeuge werden nach Beendigung der Rallye und nach Be-
endigung der Sz-Priifung (bei Einfahrt in den Parkpl atz) erneut
einer technischen Priifung unterzogen. Das Nichterscheinen eines
Wagens zu der Prtifung nach der Rallye zieht Ausschluss der Be-
satzung aus der Rallye nach sich.

t4.5. F-i.ir w hrend der Rallyedauer an dem Wagen entstandene Beschd-
dingungen erhólt die Besatzung die folgenden Strafpunkte:
1. fiir Fehlen des Schalld5mpfers oder dessen Besch5digung, die

seine wirkung merkl.ich verschlechtert 20 pkt
2. ftir Fehlen von Leuchtpunkten oder deren

unstimrnigkeit mit den vorschriften der stras-
senverkehrs-Ordnung, ftir jeden Leuchtpunkt,
auch fi.ir das Stop-Licht

3. ftir Fehlen eines einsatzf higen Schallsignals
4. ftir Fehlen eines Rallyeschildes
5. fur Fehlen eines gekennzeichneten Elements

des Fahrzeuges

6. fi.ir Versagen der Scheibenwischer
7. ftir Fehlen des Kotfltigels hinter dem Hinter-

rad (fiir jedes Rad)
B. ftir Fehlen der Ausrtistung gem ss Pkt. 5.6.

5 Punkte
20 Punkte

- 20 Punkte

Ausschluss au
der Rallye

- 20 Punkte

20 Punkte

- Ausschluss aus
der Rallye

15. Langstrekenfahń

Der Start zut Langsfueckenfahrt erfolgt in Wrocław am 18. Mai 1973.
Die genauen Startzeiten der Besatzungen werden in Bordbiichern ange-
gen sein.
Die Strecke der Rallye von 1173 km LHnge fiihrt durch die Strassen von
Dolny Śląski und ist nicht angezeigt. Massgebend ist ausschliesslich die
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den Besatzungen in den Bordbtichern angegebene Kilometerzahl. Auf
den einzelnen Abschnitten der Langstreckenfahrt werden Zeiten ver-
bindlich sein, die durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 65 85
km/h entsprechen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Langstrek-
kenfahrt betrHgt ca. 69 km/h.
Aut abe der Besatzung ist s, alle Posten PCK und PKP in der durch
den Veranstalter angegebenen Reihenfolge und Richtung z|f durchfahren,
und dies in den in dem Bordbuch der Besatzung angegebenen Zeiten.
Die Fahrer sind verpflichtet, die beziiglich der Beschr5nkung der Ge-
schwindigkeit in bebauten Ortschaften geltenden Vorschriften (Pkt. 24. L)

einzuhalten. Falls sich die Strecke an irgendeiner Stelle als unbefahrbar
erweisen sollte, sind die Fahrer verpflichtet, auf dem ktirzesten Wege
auf den weiteren verlauf der strecke zuriickzukehren. Die frir die Durch-
fahrung dieses Abschnitts (zwischen zw-el aufeinander folgenden PKC)
lrestimmte Zeit wird nicht gedndert,
Im Falle, dass keine Besatzung in dem festges etzten Limit der Verspó-
tungen am ndchstfolgenden KPC Platz findet, wird die Zett des besten
Fahrers der Rallye als Regelzeit der Durchfahrung dieses Abschnitts
gelten.
Vom Augenblick des Starts an werden sich die Wettbewerber auf kei-
nerlei FalI ,,hóherer Gewalt" berufen kónnen.

16. Bordbuch

Im Bordbuch ist die Lokalisierung der einzelnen Kontrollstellen ange-
geben sowie auch die Zeit, in Minuten, von einer PKC-StelIe zLLr an-
deren,an denen die Durchfahrt der Besatzung bestżitigt werden muss. An
jedem Kontrol1punkt muss das Bordbuch visiert und mit dem Stempel
des Punktes versehen werden, dessen Aufgabe es ist, die Kontrolle durch-
zufuhren.
Die Eintragungen im Bordbuch di.irfen keine zusatzliche Bemerkungen,
besitzen und Korrekturen werden nur dann berilcksichtigt, wenn się
proiokollarisch durch die Sportkommissare bestdtigt werden. Bezi.iglich
der in das Bordbuch eingetragenen Start- und Durchfahrtzeiten werden
keinerlei Proteste entgegengenommen.
Die Besatzung ist fi.ir die Vorweisung des Bordbuches an allen Kontroll-
punkten verantwortlich. Im Bordbuch mtissen alle zur Besatzung gehó-
renden personen vermerkt sein. In ihm miissen sich auch deren aktuelle
Photos im Format 4X0 cm befinden sowie deren Unterschriften. Der
Verzicht eines Mitglieds der Besatzung auf die weitere Teilnahme an der
Rallye zieht den Ausschluss der ganzen Besatzung nach sich.
Verlust des Bordbuches verursacht Ausschluss der Besatzung aus der
Rallye.
Die Bordbi.icher sind bei der Einfahrt auf den Parkplatz abzugeben.

56



l7. Zeitkontrollstellen (PKC), START, ZIE.L

Auf der Rallyestrecke werden sich Zeitkontrol1stelten (PKC) befinden,
die auf 'beiden seiten der Fahrbahn mit Fdhnchen bezeichnet sind:

weiss 100 m vor der PKC-Stelle
.-qelb 10 m vor der PKC-Stelle

Die einzelnen Zeitkontrol1stellen werden durch Tafeln mit der Auf-
schrift ,,PKC Nr ....." gekennzeichnet sein. Die in der Ratlye obligatio-
rische Radiozeit wird auf entsprechenden Tafeln angezeigt, welche die
laufende Stunde und die volle abgelaufene Minute angeben. Die Besat-
zung ist verpflichtet, sich samt ihrem Fahrzeug zur vorgeschriebenen
Zett an der PKC-Stelle zu melden. Es wird gestattet, dass das Bordbuch
durch eines der Mitglieder der Besatzung friiher an den Tisch des Sport-
kommissars (PKC) gebracht wird. Der Augenblick des Uberschreitens
des gelben F5hnchens an der PKC-Stelle ist der Augenblick der Ankunft
an die zettkontrollstelle und diese zett in stunden und Minuten wird
in das Bordbuch eingetragen. Diese Zeit ist gleichzeitig die Zeit des
Starts zurr' nHchsten Abschnitt der Langstreckenfahrt. Die an den ein-
zelnen PKc-Stellen eingetragenen Zetten unterliegen keinem Protest-
Im Falle einer frtiheren Ankunft an der PKC-Stelle sollte die Besatzung
vor den gelben Fłhnchen auf ihre vorgeschriebene Zeit warten. Die
Besatzung ist verpflichtet, die PKC-Stelle mitsamt ihrem Wagen nicht
spdter als 30 Sekunden nach Beendigung der mit der Eintragung der
Zeit in das Bordbuch verbundenen TAtigkeiten unter Androhung der
in Pkt. 24.L erwóhnten Strafen zu verlassen.
Die Uberschreitung eines gelben F hnchens und darauf folgende Zuridtck._
ziehung des Wagens in die ,,'Wartezone" (zwischen weissem und gelbem
Fiihnchen) wird gemóss vorliegendem Punkt der Vorschriften als Augen-
blick der Ankunft an der pkc-stelle behandelt und diese zeit wird in
das Bordbuch eingetragen werden.
Nichtverlassen der PI(C-Stelle im Laufe von 20 Sekunden oder Stehen-
bleiben in einer Entfernung von weniger als t100 m von der verlassenen
PKC verursacht fi.ir jeden dieser Verstósse je 60 Strafpunkte.
Der Start TJr Langstreckenfahri beginnt gemHss den in den Bordbi.ichern
angegebenen Zeiten, irr Abst5nden vo je 1 Minute. Eine Versp tung z|llrt
Start bis z1I 20 Minuten wird nicht bestraft, jedoch wird die Zeit der
Fahrt bis zllrn ersten PKC nach der Regelstartzeit des gegebenen Fah-
rers berechnet werden. Eine Verspótung zum Stań tun mehr als 20 Mi-
nuten verursacht Aussehluss aus der Rallye.
Eine frlihere Ankunft am Ziel der Rallye ist erlaubt.

l7.1. Punktierung
Ftir jede Minute einer fri.iheren oder spóteren Ankunft an einer
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PKC-Stelle im Verhżiltnis zu der in das Bordbuch eingetragenen
Zeit der Durchfahrt des Abschnitts erhiilt die Besatzung 60 Straf-
punkte. Die zuliissige maximal.e Versp5tung an einer PKC-Stelle
betrHgt ftir die Klassen bis 1150 ccm 90 Minuten, fiir dib tiber-
igen Klassen 60 Minuten. Eine Uberschreitung dieser Versp5-

\> tungszeiten verursacht Ausschluss der Besatzung aus der Rallye.
Auf der Rallye ist off,izielle Zeit des ,,Polskie Radio" verbindlich. Zur
Beachtung:
Das zuldssige Limit der Verspótungen auf der Rallyestrecke bestimmt
die Summe der Versp5tungen auf den einzelnen PKC-Stellen. Ein even-
tuelles fr[heres Eintreffen an der PKC-Stelle (,,einholen") hat keinen
Einfluss auf das Verspdtungslimit.
18. Durchfahrt-Kontrollstellen (PKP)
Zur Kontrolle der Durchfahrt der Strecke in der richtigen Richtung and
auf den vorgeschriebenen Wegen ist die tsesatzung verpflichtet, im
Bordbuche die Kontroll-Sichtvermerke der im Bordbuch angegebenen
PKP:Stellen ,der Reihe nach eintragen z! lassen. Die Durchf ahrtzeit wird
auf der PKP-Stelle nicht eingetragen. Das Fehlen eines PKP- Durch-
fahrtsichtvermerks verursacht Ausschluss aus der Rallye. Die PKP-Stel-
Ien werden durch blaue F hnchen gekennzeichnet sein, die auf beiden
:Seiten der Fahrbahn in einer Entfernung von 200 m vor der PKP-Stelle
aufgestellt sein werden. Die Durchfahrt-I(ontrollstellen werden durch
Tafeln mit der Aufschrift ,,PI(P Nr ....1' kenntlich gemacht werden.

19. onderstrecken (Os)

19.1. Auf der Ryl.Iyestrecke werden sich L2 sog. ,,Sonderstreeken" befin-
den, mit einer Gesamtl nge von etwa L7L km. Die Kilometerzahl
aller ,,Os" ist in die Fahrtetappen der Langstreckenfahrt zwischen
den entsprechenden PKC-Stellen eingerechnet.
Os- 1 Jodłownik-WolIbórz
Os- 2 Michałkowa-Walim
Os- 3 Złoty Stok-Lądek Zdtój
Os- 4 Sienna-Międzygórze
Os- 5 Gniewoszów-Nowa Bystrzyca
Os- 6 Młoty-Ludowe
Os- 7 Jarkowice-Przełąez Kowarska (Kowary-Pass)
Os-. 8 Ludowe-Młoty
Os- 9 Nowa Bystrzyca-Gniewoszów

. Os-10 Międzygórze-Sienna
Os-11 Lądek Zdtój-Złoty Stok
Os-12 Rościszów-Walim
Os-12 Rościszów-Walim

insge amt

B,5 km
6,0 km

L1,0 km
7,0 km

24,0 km
23,0 km
6,0 km

23,0 km
24,0 km
7,0 km

L1,0 km
B,5 km
B,5 km

L7I,9 km
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lg.2. Die Strecken der Sonderabschnitte werden im Prinzip fiir den nor-
malen Verkehr geschlossen sein.

19.3. Anfang und Ende einer ,rOs" werden durch Tafeln mit den Auf-
schriften ,,OS Nr l . Start" bezw. ,rOs Nr . . . ZieL" gekennzei-

\> chnet sein. Wenn der Start z|t einer ,,Os" nicht unmittelbar hinter
einer PKC-Stelle gelegen sein wird, dann wird in einer Entfernung
von etwa 100 m zu dem Start eine Tafel mit der Aufschrift ,,Os
Nr . . . ? Start 100 m" angebracht sein. In einer Entfernung von
etwa100mvordemZieIder,,oS',(vorderTafeI,,oSNr
wird eine Tafel mit der Auschrift ,,Os Nr . l . ZieI 100 Meter" an-
gebracht sein.

19,.4. Die Zeiten der Durchfahrt der Sonderstrecken werden mit einer
Genauigkeit bis zlJ einer Sekunde mit Apparaten ,,Prontogines" ge-
messen werden, die sich auf der rechten Seite der Fahrbahn am
ZieL ,,Os" befinden. Im Falle eines Defekts der die Zett ausschla-
genden Apparatur ,,Prontogines" wird diese von Hand mit die
Apparatur doublierenden Stoppuhren aufgenommen werden. Die
Basatzungen erhalten beim Start zur Rundfahrt Zeitkontrallkarten
f tir die Durchfahrten der Sonderstrecken (Os-Karten), die sie zu-
zammen mit dem Bordbuch am ZieI der Rallye zurtickgeben.

19.5. Beschreibung der Priifung
Die Besatzung meldet sich zufil Start zur Pri.ifung. Der Startkom-
missar schreibt in die Os-Kańe und in den Sammelbogen die Zeit
des Starts ein und genau zu dieser Zeit startetet die Besatzung.
Der Start zurul ,,Os" findet im Prinzip in Abstd,nden von je 1 Mi-
nute statt. Am ZieL helt die Besatzung bei dem Tisch, der sich auf
der rechten Seite der Fahrbahn befindet, an. Eines der Mitglieder
der Besatzung ist verpflichtet, die Os-Karte dem Kornmissar ein-
zuhHndigen, ohne aus dem Kraftwagen auszusteigen. Dies geschieht
dann, wenn der Wagen bei der Apparatur angehalten wird, die die
Durchf ahrtzeit abstempelt. Die Hałtezeit darf 10 Sekunden nicht
tiberschreiten. Die Besatzung muss vorn ZteI ,,Os" mindestens bis
hinter das weisse F5hnchen abfahren, das in einer Entfernung von
etwa 200 m hinter dem ZteL ,,Os" angebracht ist. Die Fahrer wer-
den darauf aufmerksam gemacht, dass die Abstemplung der Kon-
trollkarten fi.ir eine Os-Durchfahrt auf den ,,Prontogines"-Appara-
ten ausschliesslich durch das Bedienungspersonal des Punktes ge-
m5ss der Reihenfolge der Ankunft der Besatzungen am ZteL der
Sonderstrecke durchgeftihrt wird. Zur Beachtung:
Im Falle des Durchfahrens eines Fahrzeuges bis iiber den Tisch der
Sportkomr,nissare hinaus, bringt eines der lVlitglieder der Besatzung
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ZU FUSS die Os-Karte zum Zielkommissar, der erst dann die Karte
in der ,,Prontogines"-Apparatur abstempelt. Im Falle einer Panne
oder eines Unfalls auf einer Pri.ifungsstrecke ,,Os" ist das Fahrzeug
unverzi.iglich so weit wie móglich auf den Strassenrand abzuschie-
ben. Dies betrifft auch den Raum zwischen dem ,,Prontogines"-* -Apparat und dem weissen Fżihnchen hinter dem ZieL ,,Os". We-
hrend der Dauer dieser Pri.ifung dtirfen die Wettbewerber unter
keinen Umstónden in der der Fahrtrichtung entgegengesetzten Rich-
tung auf der Strecke fahren. Ein Zurtickziehen des Wagens am ZieL

,,Os" zieht Ausschluss der Besatzrrng aus der Rallye nach sich. Als
Zeit der Durchfahrt des Sonderabschitts Os gilt der Unierschied der
Zeiteintragungen in der Os-Karte, d.h. zwischen den Zeiten von
start und ziel.

19.6. Verlust der Os-Karte verursacht Anrechung von 100 Strafpunkten.

19.7. Punktierung
Die zeit der Durchfahrt eines sonderabschnitts wird mit einer
Geanauigkeit bis zur vollen Sekunde gemessen werden. Jede Se-
kunde der Dauer der Durchfahrt der sonderstrecke ist ein straf-
punkt.
Die maximale ZahI von Strafpunkten betrógt t250lo der Straf-
punkte des besten Fahrers in der l(lasse, der die Rallye beeendigte.

19.B. Im Falle einer Wartezeit vor dem Start zl;rrn ,,Os" iiber 2 Minuten,
erh lt die Besatzung vom l{ommissar die Eintragung zlurll Start in
das Borduch. Diese Eintragung wird die ZahL der Minuten der
tats chlichen Zeit des Wartens, verringert um 2 Minuten, dar-
stellen. Eine solche Besatzung ist verpflichtet, die Rallye in der
neufestgesetzten Zeit zu kontinuieren (d.h. in einer um die Zahl
der neutralisierten Minuten verlóngerten Zeit).

20. Bergsprintprfifung (Ss)

Auf der Strecke der Rallye wird eine Betgsprintpriifung Ss-r auf dem
Abschnitt Piechowice-Michałowice (etwa 3 km) durchgefi.ńrt werden.
Die Prtifungsstrecke wird im Pńnap ftir den normalen Verkehr gasperrt
sein. Die Zeit der Ausftihrung der Prtifung wird mit Hilfe von Stopp-
uhren mit einer Genauigkeit bis zv 0,1 Sekunde gem sen werden.
Die Zeit wird vom Augenblick des durch den Starter (der Stańlinie)
gegebenen Zeichens bis zurn Augenblick der DurcMahrt des Fahrzeuges
durch die Messlinie des Ziels geme serl.
Der Stań z|)t Pri.ifung ,,S8" erfolgt auf Zeichen des Starters, das ZieL
ist fliegend. Mit Ri.icksicht auf die Sicherheit der Besatzungen darf sich
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das Fahrzeug erst 200 m hinter dem ZieI anhalten. Die Ergebnisse der
Bergsprintpri.ifung werden nicht in das Bordbuch eingetragen.
Auf der Strecke der Bergsprintprtifung gelten obligatoriseh die gleichen
Sicharheitsvorschriften wie bei den Prtifungen auf den Sonderstrecken.

20.1r*Punktierung
Die Zeichnung der Wendigkeitspri.ifung ist vorliegender Wettbewerbsor-

keit von 0,1 m gemessen. Jede 0,1 Sekunde der Dauer der Prtifung
Sg gilt als 0,1 Strafpunkt.

ż1. \ilendigkeitsprtifung (Sz)

Die Zeichnung der'W'endigkeitsprtifung ist vorliegender Wettbewerbsor-
dnung beigeftigt. Der '\Mettbewerber ist verpfliehtet, die Prtifungsstrecke
in móglichst kurzer Zeit zlJ durchfahren. Start aus der Startlinie mit
angelassenem Motor, Ziel mit Anhalten des 'Wagens auf die Weise, dass
sich die Ziellinie zwischen den Achsen des Wagens befindet. Uurichtiges
Anhalten korrigiert der Fahrer auf Kosten der Zeit.

zL.L. Punktierung
Fi.ir jede 0,2 Sekunde der Dauer der Priifung wird 0,2 Strafpunkt
angerechnet, fur das Umwerfen jeder Kolumne bezw. F5hnchens,
die die Strecke begrenzen erhilt der Wettbewerber 5 Strafpunkte.
Insgesamt kann jedoch die Summe der Strafpunkte in dieser Pro-
fung 1500/o der durch den besten Wettbewerber in der gegebenen
Klasse, der die RalJ.ye beendete, erzielten Strafpunkte nicht i.iber-
steigen. Ftir Nichtbeendigung der Prtifung oder ihre fehlerhafte
Ausftihrung erh lt der Wettbewerber ebenfalls 1500/o der durch den
besten Wettbewerber in der Klasse, ifl der er die Rallye lceendigte,
erzielten Strafpunkte.
Zur Beachtung:
Die Durchfrihrung dieser Pri.ifung ist obligatorisch. Das Ergebnis
der Prtifung wird nur im Falle einer Gleichzahl von Punkten bei
der Ermittlung der Plótze in der gegebenen Klasse beri.icksichtigt.
Nichterscheinen z|tm Start zu dieser Pri.ifung zieht Ausschluss der
Besatzung aus der Rallye nach sich.

2?. Fahrzeuge der Beobachter
Die Kraftwagen der Beobaehter, der Mannschafts!.eitungen, des Rund-
funks und der Presse sowie des Bedienungspersonals mtissen entspre-
chende Schilder besitzen, die durch den Veranstalter gegen Einzahlung
einer Gebi.ihr von 200 zL ausgehżindigt werden, jedoch nur in dem Falle,
dass diese bis zurr' 5. Mai 1973 bestellt werden. Fiir diese Schilder gilt
ebenfalls die Vorschrift ihrer Entfernung im Augenblick der Ankunft am
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Endziel der Rallye,
Diese Schilder berechtigen nicht zur Einfahrt auf die Pri.ifungsstrecken
Os und Sg,
Die Parkpl6tze dieser Fahrzeuge werden durch den Veranstalter ange-
._ Wiesen werden,

23. Verkehrsvorschriften

23.1. Die an der Rallye teilnehmenden Besatzungen sind zur strikten
Beachtung der in der Volksrepublik Polen geltenden Vorschriften
der Strassenverkehrsordnung verpflichtet, und insbesondere zur
Begrenzung der Geschwindigkeit in bebauten Ortschaften, insofern
der gegebene Streckenabschnitt nicht fiir den Verkehr gesperrt
wurde.

23.2. Fi.ir Feststellung der Uberschreitung der zugelassenen Geschwindig-
keit in bebauten Ortschaften, die durch die Organe der Volksmiliz
bezw. des veranstalters im Bordbuch bestótigt werden, wird die
Besatzung bestraft

- fiir den ersten Verstoss - 120 Strafpunkte

- fiir den zweiten Verstoss - 240 Strafpunkte

- fiir den dritten Verstoss - Ausschluss aus der Rallye.

23.3. Nach Ankunft am ZieL sind diejenigen Wettbewerber, die auf der
Strecke einen Unfall hatten, der dritte Personen betraf, verpflichtet,
eine entsprechende, durch beide Mitglieder der Besatzung unier-
schriebene, Erklórung abzulegen.

24. Sportdisziplin

Die Gruppe der Sportkommissare kann einen Wettbewerber fiir unsport-
liches verhalten bestrafen.

24.1. Fiir Verspdten zum Start zu einer Spońpriifung bis 60 Strafpunkte.

24.2. Fiir unsportliches Verhalten oder Nichtbeachtung der Anvreisungen
und Empfehlungen der Gruppe der Sportkommissare oder der RaI-
lyeleitung bis 50 Strafpunkte, und in drastischen !'A'l'lga - Aus-
schluss aus der Rallye.

24.3. Nichterscheinen am Start zieht Ausschluss aus der Rally nach sich,

25. Klassifikation

Die Klassifikation wird auf dem ,,xvII RAJD DoLNośLĄsKI'' gemess
Reglement der FIA durchgefiihrt werden und wird enthalten:

- Allgemeine (General-) Klassifikation

62



Landesklassifikation

- Klassifikation in Kl,assen
Klassifikation des Damenpokals
Klassifikation der Klubgruppen
IGłassifikation der Fabrikgruppen
Klassifikation ftir die Automobilrallye-Meisterschaften von Polen.

Der Klassifikation werden alle Besatzungen unterzogen, die in allen
Sportpri.ifungen Punkte erhielten. Zu der Summe der ftir die Sportprti-
fungen erzielten Punkte werden alle Strafpunkte frir Verstósse sowie die
durch die Technische Kommission auferlagten Strafpunkte hinzugerech-
net. Die geringste Anzahl von Punkten entscheidet i.iber den Sieg und
den eingenommenen Platz, sowohl in der Landesklassifikation, als auch
bei der Klassifikation in den einzelnen l(lassen und Gruppen.

25.L. Durch die Landes-, Klub- und Fabrikklassif,ikation werden die-
jenigen Gruppen erfasst, deren drei angemeldete Besatzungen die
RaIIye beendigen und individuell klassif izień werden. Bei der
Gruppenklassifikation wird als Grundlage fi.ir die Berechnungen
die gróssere Summe der Punkte au.s der Generalklassifikation ange-
nommen, die durch die drei besten Besatzungen der gegebenen
Gruppe erzielt wurden. Im Falle von Punktgleichheit entscheidet
die geringere ZahI von Strafpunkten, die durch diese drei Besat-
zungen erzielt wurde. Die Punkte in der Generalklassifikation, die die
Grundlage ftir die Berechnungen in der Gruppenklassifikation bil-
den, werden wie folgt zugeteilt:
1. Platz 20 Punkte
2. ,, 15 Punkte
3. ,, L2 Punkte
4. ,, 10 Punkte
5. ,, - BPunkte
6. ), 6 Punkte
7. )) 4 Punkte
8. ,, 3 Punkte
9. ,, 2, Punkte

10. ,, ,li Punkt

25.2. Eine Klassifikation ftir den Damenpokal wird dann stattfinden,
wenn sich mindestans 3 Damenbesatzungen tun Start melden.

25.3. Die Ergebnisse fi.ir die Meisterschaft von Poleą individue1l in Klas-
sen und Gruppenergebnisse, werden gemAss den im Jahre 1973
geltenden Vorschriften nach dem Reglement RSMP berechnet
werderr.
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25.4 Die provisorischen Ergebnisse werden an der durch den Veranstal-
ter angezeigten Stelle am 20. Mai 1973 um 11.00 Uhr ausgeh ngt
werden.

25.5. Im Falle einer gleichen ZahL von Strafpunkten entscheiden i.iber\- den eingenommenen Platz die besseren Ergebnisse der Sportprti-
fungen in der folgenden Reihenfolge:

- Wendigkeitspri.ifung - Sz
Langstrecken-Rundfahrt - So
summarisches Ergebnis der Sonderabschnitte Os

Im Falle weiterhin verbleibender Punktgleichheit wird ex aequo
gerechnet mit Einhaltung der volIstżindigen Reihenfolge.

?6. Proteste, Beschwerden und Erklórungen

26.L. Ausser der Verifikation, die nach Ankunft am ZteL erfolgt, werden
die Technischen Kommissare berechtigt sein, alle technischen Prti-
fungen durchzufiihren, die sie ftir notwendig erachten. Die drei
ersten gewerteten Fahrzeuge sowie auch die ,,Siegerfahtzeuge" aus
den einzelnen Klassen und Gruppen verbleiben zlJt Verfi.igung der
Technischen Kommission z1], einer ausfiihrlichen Verifikation, falls
man eine solche ftir notwendig befinden sollte. Das gleiche betrifft
Fahrzeuge, deren erzielte Ergebnisse bei Berlicksichtigung der An-
gaben aus der Nennung Zwetfel errvecken kónnen. Die bestimmten
Besatzungen rverden verpflichtet sein, ihre Fahrzeuge in die durch
den Veranstalter angewiesenen Garagen abzustellen, wo die not-
wendige volltjndige Verifikation durchgeftihrt werden wird. Diese
Arbeiten werden auf Kosten des Veranstalters durchgefi.ihrt so-
weit es sich um Arbeitslohn handelt, jedoch unter Verantwortung der
Besatzungen, dię sich mit allen zur Ausftihrung der obiegen Arbeiten
notwendigen TeiJ.e versehen mi.issen. Besatzungen, die ihre Fahr-
zeuge nicht zut obengenannten Verifikation vorftihren, werden aus
der Rallye ausgeschlossen. Fahrzeuge, die nicht zlJt Verifikation
bestimmt wurden kónnen aus dem Wagenpark entfernt werden
nach Veróffentlichung der Ergebnisse. Der Veranstalter i.ibernimmt
keine Verantwortung fur auf dem geschlossenen Parkplatz, der am
20. Mai 1973 lun 14.00 Uhr aufgelóst wird, verbleibende Fahrezeuge.

26.2. Jeder Protest muss schriftlich eingereicht und gegen Quittierung im
Rallyebtiro ausschliesslich durch den Leiter der Iilubmannschaft
abgegeben werden. Zum Protest muss eine Kaution in Hóhe von
500 Z\oty beigefiigt werden. Diese Summe wird nur dann zurtick-
erstattet, wenn der Protest als berechtigt anerkannt wird. Wenn es
auf Grund eines Protestes notwendig sein wird, ein Fahrzeug oder
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mehrere Fahrzeuge mechanisch demonfiert werden mi.issem, wird
eine zusdtzliche Gebtihr 

^Jt 
Deckung der verursachten Kosten be-

stimmt werden.

26.3. Proteste, die im Namen von Besatzungen eingebracht werden, die
die*fi,allye nieht beendigten, kónnen in keinem Falłe andere Wett-
bewerber. betreffen, als die oben in Pkt. B.? genannten. 

:

26.4. Termine fiir die Einreichung von Protesten:
a) beztiglich 

. 
Verstóssę gegen die 

, 
Ausschreibungsbestimmungen -im Laufe einer stunde nach Ankunft am ziel' 

b) beziiglich Zulassung eines Fahrers oder Fahrzeugs zurrl Ralllte
sowie beziiglich der Zurechnung des Fahrzeug zu einer, Gruppe
oder Klasse - im Laufe einer Stunde nach der BT-1

c) beziiglich durch die Sportkommissare auferlegter Strafen un-
verziglich nach Treffen der. Entscheidung
Proteste beztielich der endgiiltigen Klassifikation, mit Ausnahme
von Rechenfehlern, die im Laufe von 30 Minuten nach Veróf-
fentlichung der provisorischen Ergrbnisse festgestellt wurden,
werden nicht entgegeng nommen.

26.5. Sammelproteste oder -beschwerden werden nicht entgegengenom-
men.

26.6, Proteste oder Reklamationen, die die endgi.iltige Klassifikation be:
treffen, kónnen der Hauptsportkommission des Motorsportverbandes
(GKSS PZM.) schriftlich im Laufe von 3 Tagen vom Datum der
Beendigung der Rallye vorgelegt werden.

ż7. Preise

Es werden folgende Preise erteilt:
a) Gruppenpreise

1. Kristallpokal ftir den 1. Platz in der internationalen Konkurrenz
2. Kristallpokal ftir den 1. Platz in der Konkuttenz der Klubgruppen
3. Kristallpokal ftir den 1. Platz in der Konkutenz der Fabrikgruppen

Die Gruppenpreise ad 2 und 3 werden nur dann erteilt, wenn sich
mindestens drei Gruppen um sie bewefben.

b) individuelle Preise
Kristallpokale fi.ir die Pldtze 1 bis 6 in der allgemeinen (General-)
klassifikation
Damenpokal - ftir die beste Damenbesatzung,
Pokale ftir die Plótze 1 bis 3 in den Klassen.

Unabhiingig von obigen Preisen wird der Veranstalter weitere Ehren-
und Sachpreise erteilen, sowohl individuelle al auch ftir Gruppen, und
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ein Verzeiehnis dieser Preise wird im Rallyebiiro vor dem Start zum
Wettbewerb bekannt gegeben werden.

28. lchlussbestimmungen

Ds Veranstalter behdlt sich das Recht zut ńehtigen Interpretation , zu
Anderungen und Ergónzungen zum vorliegendern Aussehreiben vor, fer-
ner zvr Herausgabe von zuńtzLichen und ergenzenden Anweisungen sowie
auch das Recht, den wettbewerb g nzlich abzusagen. Jegliche eventuelle
Anderungen, die die Arrsftihrung der ei"nzelnen Spońprtifungen oder
sonderstrecken und der Langstreckenfahrt u.s.w. betreffen, aber keine
wesentliche Anderung der v-orliegenden Ausschreibung darstellen, wer-
den vor Beginn der Rallye oder in den e,inzelnen FHllen vor dem Start
zu der gegebenen Prtifung bekannt gęgeben werden durch Bekannt-
machung am Startplatz.
In Zweifelsf llen ist Iediglich der polnische Text dieser Ausschreibung
fi,rassgebend.

Rtir das Organisationskomitte der Rallye:

Sekret r der Rallye
Małgorzata Kujawińska

Wrocław, Februar 1973
Best tigt durch die Hauptkommission
Warszawfl, den 19. Mdtz 1973

Fahrleiter der Rallye
Tadeusz Płaszczyński

fiir Autosport des PZ.M..

(Jabłoński)
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