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w II E1. R.S.M.P. - 1972 r.

o Puehar Redakcji "Sportowca"

1. Wpisowe.
Wpisowedla zawodnik6wkrajowych, analogiczne jak podano
w regulaminie Hajdu Mifildzynarodowego§ 7.

2. I10se zalog w klasie /§ 5.4./
Wsi , do II El.MP w klasie ~ winno wystartowae minimum3 zalogi.
Wprzypadku mniejszej ilosci za16g, organizator wlCj,c~te za-
logi : - wariant 1. - do wyzszej klasy w danej grupie, wzgl~dnie
wariant 2. - w analogicznej klasie wyzszej grupie. ZaViodnicy
winni przy zgloszeniu podae wariant, wgkt6re@o zyczCj,bye
ewentualnie przyj~ci do rajdu. W razie nie podania wariantu,
organizator zaliczy wg swegouznania.

3. U'oezpieczenie "Auto-Casco" /§ 9./
Zaleca si~ ubezpieczenie "Allto-Casco" z ryzykiem rajdowymna
okres trwania rajdu. ZawodnicymuszCj,bye ubezpieczeni od
nieszcz~sliwych wypadk6w.Brak ub~zpieczenia spowoduje niedopusz-
czenie do rxtiK udzialu w rajdzie.

4. Zgloszenie grupY i klasy.
Zawodnicyzoboqiqzani sa do podania w zgloszeniu grup;y i klas;y
zgloszoneg6 pojazdu. Odpowiedzialnose za zgloszonCj,grup~ ciCj,Zy
na'zalodze, bez wzglfilduna wynik i-go badania komisji technicz-
nej. W przypadku dokonania przer6bek Iub zmian w samochodzie,
~aloga zobowiCj,z~ jest ponadto wymienie w zgloszeniu V1szystkie
dokonane zmiani.

5~ Maksyma!nai105e punkt6w za Os i Sg.
Wklasyi'ikacji mi~dzynarodowejjak w regulaminie za tak:tyCZD;1
caas , w ~as~ikacji do MP - 125 % czasu najlepszego zawodnika
w klasie, /sk1as~ikowanego w daD3lD-rajdzie/. W przypadku jl\.Zdy
jednego zawodnika, przyznaje si~ 125 % .czasu najIepszego
w klas1e niZszej. Dla klasy najni~szej natomiast wynik z klasy

_ 'qiazej.
6. Punkty kontroli czasu /§ 17./ - /wczesniejszy wjazd/.

Przekroczenie na PKCz61tej chorqg1ewk1przed regulam1neaym
czasem wjazdu na PKCb~dzie karane /za wczesniejszy wjazd po
60 sekund za kaZdq rozpocz~t~ minut~/.

7. start i meta pr6by Os i Sg.
Otrzymane'przed startem do rajdu -.karty odcink6w specjalnych .
obowiCj,zujCj,na calej trasie rajdu. .
Start do Os i Sg odbywaesi~ b~dzie _ pelnej minucie ~ -- .
Wprzypadku zgromadzenia si~ na starcie wifilcej niz 2 aamochody,
komisarz pr6by moze dokonae startu co 1'61minuty /30 sekund/.
~ed startem obsluga wpisuje do karty Os godzin~ iminut~

startu. W~czenie karty zalodze z zap1sanymczase~ jest
sygnalem startu' ". .
Na mecie zaloga winna zatrzy1ll8.6poj'ud tak , aby lima mety
znajdoViala si~ 'mi~dzy osiami. pojazdu.· Przy tak zatrzyman,y.m
pojezdzie obsluga Os odbierze kart~ Os od zalogi z'samochodu
/bez potrzeby wysiadania i-go z cz1oIlk6wzalogi. dla wr~czenia
karty/.
Wprzypadku zatrzymania pojazdu po przekroczeniu tyln;ym.i
kolami linii mety, jedeD z cZLoIlk6wzalogi winien W7si~s6
~ samochodui wrfilczyeosobiscie komisarzowi mety kart~ Os
przy stoliku. Momentwr~czenia karty obsludze mety jest
czasem przyjazdu ma met~; Cofanie pojazdu jest niedopuszcza1ne.
Za cofanie 0 'azdu ZalO a ostanie z skwalifikowana.
o wp~s~u czasu S z oga naty ast

odjechac.
Start do pr6by Sg odbywasi~ podobnie jak do pr6by Os z t;ym
tylko, ze nie wpisuje si~ czasu startu do karty drogowej;
a start' odbywasi~ 0:pelnej minucie na sygnal chorCj,giewkt\

_ startoW!\. Meta lotna.
8~ Neutralizacja czasu na OS'1 Sg.

Pr.z;r oczek:iw~u przez zalog~ na 'roz~cz~cie pr6b;1dluzej lllz
2 nun';lty, ko~sar~ sportowy,proby udz~eli n~utralizacji czasu
w wym;LarzellIJ.nut:LIe zawodnik /zaJ;.oga/ b~dz~e oczekiwac na
rozpocz~cie pr6by ponad 2 minuty.

9. Udzielenie pomocyofiarom wypadkudrogowegoi neutralizacja
czasu.
Wprzypadku zaistnienia na trasie rajdu wypadkudrogowego
z ofia.:-ami ~ Iu~iach zawodnik /zaloga/ zobowi~zany jest .:
do udz~eleIlJ.a p~erwszej pol:1o·cyposzkOdOwa.IlJlII..Nie spelDieD.ie"
tego humanitarnego obowi~ spowoduje, ze zaloga zostanie .

. zdyskwalifikowana.. . , '
., przypadku udzielenia /udolcumeDtowanejzapisem w karcie . ,
drogc;>wej/~omocyofiarom wypa~ - zostanie udzielona przez
zespol kOlllJ.sarzysportowych neutralizacja czasu z~odnie
z w/w zapisem w karcie drogowej. 0

10. Kiasyi'ikacj a zawodnik6w.
a/ W przypadku zgloszenia chociaZ 1 zalogi zagranicznej

w klasie, kla~ikacja miejsc w klasie i nagrody d1a danej
klasy b~dq przyznane wg regulaminu mi~dzynarodowego. .

b/ Wprzypadku zgloszenia tylko zawodnik6wkrajowych,
klas~ikacja miejsc, nagrody oraz pUDktydo MPb~dzie
dokonana wg wytyczn;ychdo MP- 1972 r. /bez na.gr6d
w klas~ikacji mifildzynarodowej/.. . .'

c/ Niezaldnie od klasyfikacji w rajdzie mi~dzynaFOdO~
wszyscy zawodnicy krajowi zost~ skl~syfikowani dodatkowo
do MPz przyznaniem:punkt6w do MPza miejsca od 1 do 6 .
t.j. 9, 6J 4, 3J' 2, 1 punkt6w, a Poz.ostale' miejsca"O" pkt

. oraz nagrOd gotowkowychdla zalogi .: .



za I miejsce
"II n
n III 'ft

1.500
1.000

500
zl.

n

"
!loM nagr6d 'it' klasach- ;

przy 7 i vli~cej startujqcych
" 5-6 st~~jqcychponizej 5 _ n -

11. Klagyf~kacja zespol6w.

- 3 nagrody
- 2 "1 nagroda

Klasyfikacja'krajowych zespol6w klubowych b~dzie dokonana
W oparciu 0 uzyskane pu.nkty do MP.

12. Dodatkowe nagrod,y honorowe i rzeczowe. 'j

!1iezalezn:1.eod nagr6d regulaminowych~ organizator przyzna
dalsze nagrody honorowe Idyplomyl oraz ewentualne dalsze
nagrody rzeczowe, fundowane.
Przy rozdziale nagrod rzeczowych przyjmuje si~ jako zasad~,
ze zal06a moze otrzymac tylko 1-nq nagrod~ w rajdzie mimo
posiadania warunk6w do otrzymania VTi~kszej 1105ci nagr6d"
a nagrody te b~dq przydzie1ane w ko1ejnosci uzyskanych
miejsc nast~pny.m zalogom.

13. Udzial za'Rodnik6w kra,jO\'TiChw rajdzie.
Zeodnie z § 6 Regulaminu XVI Rajdu 'Dolnoslqskiego, w rajdzie
mog,! brae udzial tylko zawodnicy posiadajqcy 1icehcj~
wZGl~dnie'upr~wnienia do licencji klasy I R. Zawodnicy
z licencjq klasy II R mogq brae udzial tylko jako p11oci.
Piloci b~z licencji nie mog,,!brae udzialu w rajdzie.
W z~dqzku z v~rowadzonq zmianq licencji~ komisje sportowe
klubow zglaszajqcych zalogi proszone Sq 0 bezVlzgl~dne
sprawdzenie aktualnosci ksiqzek zdrowia oraz k1asy licencji
oraz 0 e'llentualnewystawienie w porozumieniu z Gl.K.S.S.
licencji zast~pczych.
Bez'aktualnych 1icencji i ksiqzek zdrowia~ zawodnicy nie
bt;dq dopuszczeni do udzialu w"rajdzie.

Wroclaw, marzec 1972 r.
Za Zesp6l OrganizacyjnyXVI Rajdu Dolnoslqskiego

, I-I Jerzy Zaluska /-/inz.B.Or1iflsld

Zatwierdzono przez Gl.K.S.S. PZM

dnia 13 kwietnia 1972 r.


