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inz. Bronislaw Orliriski
kol. Ryszard Maczka
kol. J erzy Zaluska
kol. Teresa Wielgosz '
inz. Leslaw Przewirski
kol, Edward Dragan
mgr. pplk. Kazimierz Szczerbowski
inz. Kazimierz Rydel
prof. dr. Kazirnierz Nowosad
Inz. Adam Peplowski

§ 1. Zawody i organizator

Regulamin Zawod6w.

1.1. XV Rajd Dolnoslaski ma charakter otwartyoh zawodow dla samo-
chodow grupy II z I i IV z III.
XV Rajd Dolnoslaski jest II Elimsnacja Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski.

1.2. Organizatorem, XV Rajdu Dolnoslaskiego jest Automobilklub Dolno-
slaski wraz z Delegaturami w Jeleniej Gorze, Klodzku, Walbrzychu
i Legnicy - na zlecenie Polskiego Zwiazku Motorowego,

1.3. Rajd odbedzie sie w dniach 14-16 maja hr. Baza Rajdu jest Auto-
rnobilklub Dolnoslaski. we Wroctawiu ul, Swierczewskiego 95 telef.
345-41.

1.4. XV Rajd Dolnoslaski organizowany jest na podstawie Miedzynaro-
dowego Kodeksu Sportowego FIA, Kodeksu Sportowego Polskiego
Zwiazku Motorowego (ACN), oraz niniejszego Regulaminu Szczego-
lowego.

§ 2. Wladze Rajdu

2.1. Jury (Zespol Komisarzy Sportowyeh)

Przewodniczacy
Cztonek Zespolu
Czlonek Zespolu

inz. Wladyslaw Engel
mgr. Wladyslaw Rudnicki

(Komandor) - iriz, Bronislaw Orlmski

2.2. Kierownictwo Zawod6w:

Komandor
Wicekomandor
Kierowruk Sekretariatu
Kierownik Finansowy
Kier. Komisji 'I'echriiczne]
Kier. Panku Maszyn
Kier. Bezpieczeristwa 'l'rasy
Kier. Komisji Obliczeri
Lekarz Zawod6w
Kier. Pr6b Sportowych
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§ 3. Program Zawodow

A. Rajd sklada si~ z:

3.1. Badanie techrnczne samochod6w rajdowych przed startem po za-
wodach (Bt)

3.2. Jazda dlugodystansowa 0 dlugosci ok. 1026 krn. (So)

3.3. 12 odCJink6w specjalnych 0 lqcznej dlugosci ok. 146 km (Os) tj.
Os 1 - Zloty Stok - Ladek Zdr6j - 16 km.
Os 2 - Las6wka przez Zieleniec do drogi Duszniki-s-Kudowa

14 krn
Os 3 - Kudowa - Radk6w - 18 km.
Os 4 - Wolib6rz - Jodtownik - 13 krn.
Os 5 - Rosciszow - Walin - 9 km.
Os 6 - Wlodowice -' 8wierkii - 8 km.
Os 7 - Przelecz Kowarska - Jarkowice - 8 km.
Os 8 - Swierki - Wlodowice - 8 km.
Os 9 - Walim ~ Bosciszow - 9 km.
Os 10 - Jodlownik - Wolib6rz - 13 km.
Os 11 - Dusznjki-c-Kudowa na Zieleniec-Las6wka - 15 km.

, Os 12 - Ladek Zdr6j - Zloty Stak - 16 km.

3.4.2 pr6by szybkosci gorskie] 0 tacznej dlugosci ok. 10 km (Sg) tj.
Sg 1 - Kudowa - Karl6w - 7 km,
Sg 2 - Piechowice - Michalowice - 3 km.

).5. Pr6ba zwrotnosci (Sz)

.
B. Szczegolowy program godzinowy.

Sobota. - 8.v.71 r.

Wtorek - l1.V.71 r.

Zamkrrlecie listy zgtoszen - I termin,

Zamkniecie Iisty zgloszen - II termin.

Piatek - 14. V. 71 r.

godz, 10.00-14.00 Zabatwianie formalnosoi w biur.ze rajdu Wro-
claw - ul. Swierczewskiego 95,
Malowanie numer6w startowych w parkingu
Nr 2 przy ul. Swderczewskiego,
Badanie techniczne samochod6w Ii wjazd do
pankirigu zamknietego przy dworcu glownym
PKP, wg nizej pcdanego harmonogramu:

godz. 10.00-14.00

godz. 13.00-16.30 <
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godz. od 13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00

" 15.00-15.30
" 15.30-16.00

16.00-16.30
godz. 16.30
godz. 17.30

"

godz. 21.00

Sobota 15 maja 71 r.

godz, 12.20

godz. 12.30

godz. 12.30

Niedziela 16 maja 71 r .

godz. 11.00

godz. 11.30
godz, 13.00

Nr. Nr. start. od 1 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
od 31 do 40

" od 41 do 50
od 51 do 60

" powy:i:ej 60

Odprawa zawodnikow w lokalu Automobilklubu
Wyjazd zbiorowy z parku przez miasto na PI:
Kosciuszkt oj cmentarz Zolnierzy Radzieckich _
zbozenis kwiat6w 5.powrot do parku,
Start I-go zawodnika do jazdy dlugodystanso-
wej z parku.

Przyjazd I-g.o zawodnika na mete we Wrocla-
wiu pl. Wolnosci,
Poczatek proby zwrotnosci "Sz" na pl. Wolnosci
i powrot do parku zamknletego. (Na przejazd
z pr6by do parku wyznacza sie 15 minut).
Badanie techniczne po rajdzie, przed wjazdem
do parku.
Wiecz6r wolny.

Pro wlzoryczne ogtoszenie wynik6w w lokalu
Automobi1k:lubu we Wroclawiu,
Zamlrnlecie przyjmowania ewent. protestow.
Ofdcjabne ogloszenie wyriikow, rozdanie nagrod
i zakonczenie rajdu w gmachu Dyrekcji PKP
ul. Joanit6w 13.
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§ 4. Trasa XV Rajdu Dulneslaskiegn 2 6 8
36
37
38
39
40

as 8 start
as 8 meta
as 9 start
as 9 meta
PKC 11

Swierki
Wtodowice
Walim
Rosciszo\v
Jodlownik

o
8

16
9

15

Dlug. k~. Czas godz.
od l egf . odcin- star- reg~l. r-go Uwagi

ka tu w rmn, zaw.

Punkto-
wana
pr6ba

MiejscOwo~c
Lokalizacja

L. p.

48 788 45 8.47
7894 52 as 10 start

as 10 meta
PKC 12

41
42
43

Jodlownik
Wol ibo rz
x Duszniki-
Kudowa na Ziel.

o
13

21.00 14.V.7lWroclaw 0 0
Rosci sl aw ice 33
zrmgrod 29 62

o1 Start
2 PKP 1
3 pKC 1 53 21.5362 32 45 833 42 9.29

Milicz 30
Sycow 48
Bier utow 25 103

4 PKP 2
5 PKP 3
6 PKC 2

44
45
46

47
48
49

as 11 start
as 11 meta
PKC 13

Droga na Ziel.
Lasowka
Lqdek Zdr.

o
14
37

88 23.21165
51 884 44

Kamieniec Zqbko- 100
wicki 100

7 PKC 3 as 12 start
as 12 meta
PKC 14

Lqdek Zdr.
Zloty Stok
Dzterzornow

o
16
41

86 0.47 15.V.7l

Zloty Stok 10as 1·
start
as 1
meta

10 PKC 4

57 941 49 11.02

50
51

PKP 8
PKC 15

Sobotka
Autostrada k.
Kostomloty

~5~2--~P~K~C~1~6------~A~u~t~o~s~tr~a~d~a~~k-.----------------------------------------

Wroclawia

27
Lqdek Zdr6J 16

21 48 989 11.4341328 58 1.45Las6wka 37 63

11 as 2
start

12 as 2

meta
13 PKC 5

14 sg 1 i as
3 start

15 ss 1 meta Kar!6w 7
16 as 3 meta Radk6w 11
17 as 4 start Wolib6rz 20
18 as 4 meta Jodlownik 13
19 PKC 6 Rosciszow 15 66

~20~~0~s--5~-st~a~r~t----~R~O~S=Cl~'S=Z~o~w 0

21 as 5 meta Walim 9
22 as 6 start Wlodowice 16
23 as 6 meta Swierki 8
24 PKP 4 Mierosz6w 27
25 PKC 7 Miszkowice

na Kam. G6r~ 28 88

22 28 1017 19 12.02
Las6wka na Zielen.
X droga Kudowa-
Duszniki 14
Kudowa Zdr6j 21 25

Kudowa zar.,

53 Meta wr octaw -
pl. Wolriosci 1026 12.2018

23 2.08353

§ 5. Pojazdy dopuszczone do Rajdu.

Do udzialu W XV Raj.dzie Dolnoslaskim dopuszczone beda samochody
I+II i III +W grupy wyprodukowane po dniu 31.XII. 1965 r. homologo-
wane przed 30. IV 1971 r. i odpowiadajace przepisom zalaczrnka "J" M.i~-
zdynarodowego Kodeksu Sportowego w ukeadzie podzialu na klasy wg
pojemnosci skokowej silnika, ustalonym na I El.R.S.M. Polski w 197J r.

Klasa 1 do 600 ems
Klasa 2 'do .850 em>
KLasa 3 do 1150 om3

Klasa 4 do 1300 oms
Klasa 5 do 1600 em>
Klalsa 6 ponad 1600 em!

z zastosowaniem wsp6lczynnik6w wyr6wnawczych "R" przy pr6bach
szybkoseiowych 0 dbugosci ponad 1.000m.
Xv. Rajd Dolnoslaski jest II Eliminacja Rajdowych Samochodowyc.h
Misbrzstwo Polski.
Orgarsizatorzy zasbrzegaja sobie prawo Iaczenia w/w klas w przypadku,
gdy w danej klaeie stawi si~ na punkcie startowyrn mniej rniz 3 (trzy)
samochody.

61 3.09419

82 4.31507

62 5.33Gryfow 72 72 57926 PKC 8

Lesna 12
Piechowice 42
Michalowice 3
Bierutowice 24
Przetecz Kow.
x na Jarkow. 16 97

27 PKP 5
28 SG 2 start
29 Sg 2 meta
30 PKP 6
31 PKC 9

90 7.03676

Przel~cz na drodze
do Jark. 0
Jarkowice 8
Mierosz6w 29
Swierki 27 64

32 as 7 start

33 as 7 meta
34 PKP 7
35 PKC 10 740 59 8.02
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Na mocy przepisu art. 6 § 1 Miedzynarodowego Kodeksu Sportowego
zezwala sie na stosowame oslon karter6w, oraz innych zabezpieczeri
podwozia. Zabranda si~ uzytkowarua reflektor6w zamontowanych na
dachach samochodow. Obowiazkowo samochody mUSZq posiadac oslony
na tylnych kolach.
5.1. Kazdy samoch6d bioracy udzial w Rajdzie, musi bye wyposazony

w podreczna apteczke, gasnice, kaski ochronne, pasy bezpieczeri-
stwa dla calej zatogi, oraz oslony tylnych k6l.
Organtzator zezwala na zaopatrzenie sarnochodu w 2 kompletne
kola zapasowe, nieograniczona ilosc detek, na uzycie specjalnych
urzadzeri sluzacych do ipomiaru czasu ibp, nie majqcych wplywu
na wlasciwosci tirakcyjne samochodu, Hose punkt6w swietlnych na
iPrzodzie samochodu musi bye parzysta (zgodnie z Polskim Kodek-
sem Drogowyrn) i zgodna z karta homologacyjna.

§ 6. Zgloszenia i ich forma.

Do udziatu w Rajdzie dopuszczeru beda zawodmcy krajowi, posiadajacy
licencje rajdowa klasy I wagl, II. W ikazdym samochodzie musza znaj-
dowac si~ 2- zawodnicy, ktorzy upowaznieni sa do prow ad zenia sarno-
chodu w czasie trwania rajdu, wzglednie zawodnik z pilotem. Sarno-
chody zgloszone do rajdu, mUSZq posiadac dokurnenty upowazniajace
do poruszania sie po drogach publicznych.
6.1. Zgboszenie na formularzu (zalqmmJik Nr 1) musi bye przeslane

w I-sz:ym terrninie do dnia 8.V.71 r. lub w Il-gim termirne do
do dnia l1.V.71 r. do organizatora (§ 1.2 i 1.3).
Obowiazuje czytelne i szczegolowe wypelnienie formularza wszyst-
stkich pozycji, pod rygorem nie przyj~cia zgloszenia.

6.2. Zgloszenie rnusi bye podpisane przez obydwu zgloszonych zawod-
nilk6w, oraz potwierdzone przez Klub macierzysty.

6.3. Zawodnicy i piloci zobowiazam sa przeslac wraz ze zgtoszeniem
po dwie fotogra 0 wyrniarze 4X6 em z podaniem na odwrocie
swego nazwiska.

6.4. Dopuszcza sie zmiany w z-g~oszeniu samochodu pod warunkiern
zachoweraa grupy i klasy, jak rowruez dopuszcza sie zrniane dru-
giego zawodnika, kt6re to zmiany moga bye dokonane najpozniej
do dnia 11.V.71 r.

6.5. Do konkurencji zespoeowej dopuszczone beda .zespoly : Klubowe
ztozone z 3 do 4 zalog, podstawq obliczen sa wynski 3 najlepszych
zalog. Kazdy Khib maze zglosie dowolna Hose zatog.
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6.6. Zgloszenia zespolow przyjmowane beda przez organrzatora w 1-
-szyrn termiriie do dnia 8.V.71 r. i w 2-gLm terminia do dnia
,14.V.71 r. pnzed badaniern technicznyrn.

6.7. W dniu l1.V.71 r, organizator wysle zawiadomiema 0 przyjeciu
zgloszenia, z podaniem wylosowanego numeru startowego. Ilosc
zgloszeri ogranicza sie do 60 zatog,

6.8. W przypadku, gdy zgloszony samochod zostalby uszkodzony przed
odbiorem technicznym 14.V.71 r. orgarrizator zezwoli na zastapienie
go innym samochodem tej samej manki, tego sarnego typu, tej
sarnej pojemnosci i tej 'samej grupy - 0 ile zmiana ta zostanie
pisemnie zgtoszona do biura rajdu przed badaniern technicznym.

6.9. Zgodnie z § 74 Miedzynarodowego Kodeksu Sportowego, organiza-
tor zastrzega sobie prawo do odm6wienia przyjecia zgloszenia bez
podawania przyczyny odmowy,

6.10 Zawodnicy obowiazani sa na zqoonie przedstawtc odpis karty ho-
mologacyjne] swego sarnochodu,

6.11 Zawodnicy obowaazani sa zlozyc na kareie zgtoszenia do rajdu
deklaracje, odnosnie grupy sarnochodu, potwierdzona przez Klu-
bowa Kornjsje Sportowa, Zgloszenie bez podarua grupy nie bedzie
przyjete,
Zawodnicy podajqcy .niezgodnle z rzeczvwrstoscla dane dotyczace
grupy samochodu, podlegaja dyskwalifikacjd, wg odpowiedruch
przepisow regulamiu dyscyplinarnego sportu samochodowego,

§ 7. W pis 0 w e

7.l. Wpisowe za zgloszenie 1 zalogi
wynosi w I-ym terminie 400.- zl.

w II-im terminie 600.- "
7.2. Wpisowe za zgtoszenie zespolu

wynosi w T-ym terminie 500.- zl.
w II-im terrminie 600.- "

7.3. Wpisowe za zgloszenie zalog i zespolow nalezy wplacac na konto
Automobilklubu Dolnoslaskiego we Wroclawiu NBP V OM. Wroclaw
Nr 1649-9-7618.

7.4. Dow6d wplaty nalecy dolaczyc do zgtoszenia - bez dowodu wplaty
zgtoszente nie bedzie przyjete.

7.5. W razle rue przyjecia zgboszenia, wplsowe zostanie zwr6cone w ca-
~osci.
W przypadku rezygnacji zatogi z udzialu w rajdzie, zgloszonej na
pismie Iub telefonicznie do dnia 1l.V.71 '1'. organazator zwroei
Qplat~ wpisowego w calosci, przy rezygnacji zgloszenia po tym
terminie wpasowe nte bedzie zwrooone,
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7.6. Zalogi zgloszone i przyjete obrzymuja plakietki XV Rajdu Dolno-
slaskiego,

7.7. Organizator zapewnia moclegi we Wroclawiu w zasadzie tylko na
1 dobe tj. z 15 na 16 maja br. tyrn zawodnikom, kt6rzy przesla
zamowienie do organizatora w terminie wraz. ze zgtoszeruem. Na
imne dnli. tj. 13 i 14 maja br. organizator posiada nieznaczna ilose
miejsc hotelowych. Miejsca te beda przydzielone w kolejnosoi wply-
wu zgolszen. W zamowieniu nalezy podac iloSe osob, Hose dni
i daty, oraz nazwiska os6b reflektujacych na hotel.

§ 8. Obowlaski zawodnik6w w czasie trwania zawod6w.

8.1. Przez podpisanie zgloszenia do rajdu, zalogi zobowiazuja sie do
caekowitego podporzadkowania sie przepisom niniejszego regula-
manu, instrukcjom, dodatkowym zarzadzeniorn, oraz zobowiazuja
sie nie dochodzic swoich ewent. pretensji w stosunku do organi-
zatora.

8.2. Zawodnicy powenni stosowac &i~ scisle do obowiazujacych przepi-
sow na drogaeh publioznych i odpowiadaia osobiscie za ich prze-
kroczenia. •

8.3. Zalog! obowiazane sa wykonac wszystkie pr6by sportowe, opr6cz
jazdy dlugodystansowej (So) w kaskach ochronnych.

8.4. Zalog! obowiazane sa pod rygorem wykluczenia z rajdu, do prze-
[echania calej trasy z pobraniem wiz wszystkich PKC i PKP
w podane] przez organizatora kolejnosci i kierunku, oraz obowia-
zani sa do kolejnego odbyc:ia wszystkich pr6b przewidzianych re-
gulaminem,
Trasa rajdu nie bedzie wskazywana.
Miarodajny jest kdlometraz podany w karcie drogowej,
Zmyleniie lub zjeehanie z brasy z jakichkolwiek przyczyn i wyni-
kajace z tego konsekwencje, nie moga bye przedmiotem skladania
protestu wzgl. zmian zapisow C1JaSU.

8.5. Przed oddaniem samochodu do parku zamknietego na mecie, za-
wodndcy sa obowiazani wypebnic [ podpisac deklaracje, czy mleli
wypadek na trasie dotyczacy os6b trzecich - ktora oddaje sie
kierowrrikowi parku z karta drogowa i kartami Os.

8.6. Do poruszania sie samochodu na trasie, sluzye moze wylacznie
sila napedowa samochodu lub sila mi~S:n.izalogi.

8.7. Zakazuje sie kategoryczme postepowac nielojalJnie w stosunku do
lmnych zawodrukow bioracych udzial w zawodach. W szczegolnosci
niedopuszczalne jest przeszkadzerue lub utrudnianie wyprzedzania
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wlasnego pojazdu przez pojazd innego zawodnika. Kazdy stwier-
dzony fakt tego typu przekroczenia, moze spowodowac ukaranie
zalogi wg § 24.

§ 9. Ubezpieczenie.

Wszyscy zawodriicy obowiazani sa ubezpieczyc sie od odpowiedzialnosci
cywtlnej. Obowiazkowe ubezpieczende zawodnik6w Ikrrajowy·ch od NW
i OC obejmuje rowniez ryzyko rajdowe. Zaleca sie ubezpieczenie Auto-
-Casoo.

§ 10. Odpowiedsialnose organizatora.

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za szkody i stra-
ty talk w stosunku do zalog, dch sprzetu jak i za spowodowanie przez
nich posrednie lub bezposrednie szkody i straty w stosunku do os6b
trzecich. i ich mienia,

.§ 11. Paliwo.

'Do napedu samochod6w dopuszczonych do rajdu, moze sluzye jedynie
paluwo sprzedawane .przez stacje benzynowe CPN 0 liczbie oktanowej
78, 94. Stosowanie [akichkolwdek domieszek lub mieszanek sluzacych. do
podniesienia Liczby oktanowej paliwa - jest wzbronione pod rygorem
wyk1uezenia z rajdu. Miejsee i czas tankowania na stacjach benzyno-
wych na trasie rajdu, podane beda w osobnyrn komunikacie i opisie
trasy.

§ 12. Tablice i numery startowe.

a) Organizator dostarezy przed edbiorem technicznyrn tabLice 0 wy-
rmarach 44X 19 ern z napisem Rajd Dolnoslaski i numerem starto-
wym. 'I'abldce musza bye urnieszczone trwale z przodu d z tytu sa-
mochodu przez caly czas trwania rajdu. Brak tablicy spowoduje za-
liczenie 10 sekund karnych za kazda tablice.

b) Na samochodzie musi bye wyrnalowany numer startowy po obu
stronach (rnozliwie na 'przed.ni-ch drzwiach) oraz na masce kolorem
kontrastujacyrn z barwa nadwozia. (Wymiary cyfr: wysokosc 35 ern,
szerokosc 7. em). Organizator udostepni szablon i farbe, lub wyrna-
luje uczestnikom nurnery '0 ktorych mow a - przed badaniem tech-
nicznym.

c) Zawodnicy, kt6rzy ukoncza rajd, mUSZq zdjac numery startowe oraz
tablace prezd opuszczeniem parku (meta rajdu), Zawodnicy rezygnu-
jetcy z dalszego udzialu w rajdzie, lub z niego wykluczeni, obowia-
zeni sa onatychmiast zdjac rrumery- startowe ~ tablice urnieszczone
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na samochodzie, oraz oddac na PKC lub PKP karte nrogowa wraz
z kartkami Os pod rygorern zastosowania sankcji przez Ich Klub
rnacierzysty.

§ 13. Park samochodowy.

W czasie trwania rajdu, obowiazuje zasada parkow zamknietych, gdzie
samochody zostaia pad opieka organizabora. Samochody odeorane przez
Kornisje Techruczna - musza pozostawac W parku zamknietym, wstep
do, niego dozwolony jest czlonkom Jury, Kierownictwu Rajdu oraz
funkcjonamuszom parku. Zaboga ma prawo wstepu do parku dlapobra-
n~a swego- samoehodu na 30 rnmut przed wyznaczonyrn czasem wy-
[azdu.
13.1. Zalogi obowiazane sa do, oddania samochodu w dniu 15.V.71 r. do,

paoku zamkrnetego do 15 minut ad czasu wykonarua proby Sz.
13:2. Opozniersie terminow podanyeh w punkcie 13.1. spowoduje "zali-

czenie punktow loannych 'w ilosci 60 za kazda minute opoznienia.

§ 14. Badanie techniczne (Bt) i identyfikacja samochodu.

14.1. Samochody zgl<oszone do rajdu musza bye przedstawione do ba-.
dania tecbnicznego, ktore przeprowadzi Korrrisja 'I'echniczna w dniu
14.V.71 '1'. od !?iodz.' 13-ej do 16.30 wg. kolejnosci numerow starto-
wych. Zaloga 'samochodu obowiazana jest asystowac przy czyri-
nosciach kontrolnych, Komisja 'I'echmdczrua zbada zgodnosc nurne-
row podwozda i silruika w samochodzie j w karcie drogowej, oraz
zidentyfikuje czlonkow zalogi zgodnie ze zgloszeniem, sprawdzi
ich Iicencje i ewent, ich okacty homologacyjne. Karty drogowe 20'-

stana wreczone zawodnskom w SekretarlacieRajdu w 30 minut po
zakonczeniu pracy Komisji Technicznej.

14.2. Kierowndctwo rajdu moze zarzidzie ogledziny techniczne vsamo-
chodu bioracego udzial W lI'ajdZIie, oraz przeprcwadzic Iderityfikacje
zal6g takze w czasie trwania zawodow. Stwierdzenie jakichkol-
wdek zrrrian, majacych wptyw ria dopuszczenie samochodu do, raj-
du, lub zabiczenie go do danej klasy lub grupy w stosunku do,
sbanu stwierdzonego w czasie badania przez Komdsje Techniczna
przed rajdem - spowoduie wykluczenie zalogi z rajdu. .

14.3. Komisja 'I'echniczna maze oznakowac poszczegolne elementy samo-
chodu przed startem, a nastepnie sprawdzic je na mecie rajdu.
Brak oznakowania jest rownoznaczny z wymiana danego elementu
~ spowoduje wykluczeruie zalogi z raidu.

14.4. Samochody zostana poddane ponownemu badaniu teehnicznemu po
zakonczeniu rajdu i po zakonczeniu proby Sz (przy wjeidzie do,
parku). Nie zgtoszenie rsamochodu do, badania po rajdzie, pociagnie
za soba wykluczenie z rajdu.
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14.5. Za powstale w czasie rajdu uszkodzenia, zaloga otrzymuje naste-
puiace purrkty kame:

..\

14.5.1. Za brak tlurnika lub uszkodzenie powodujace Jeso
sprawne dziatanie

14.5.2. Za brak lusterka wstecznego
14.5.3. Za brak swiatel, za kazdy punkt oswietlenzowy

swiatel S'1Jop
14.5.4. Za brak dziatajacego sygnalu dzwiekowego
14.5.5. Za nie dzi,alajqcy rozruszruk elektr .
14.5.6. Za brak tabhcy rajdowej
14.5.7. Za brak oenakowanego elementu samochodu

14.5.8. Za nie dzialajace wycieraczki
14.5.9. Za brak oslony za kolem tylnym (za kazde kola)

§ 15. Jazda dlugodystansowa.

wyrazne, nie-
20 pkt.
20 pkt,

rowniez dla
10 pkt,
15 plot,
50 plot,

po 50 pkt. .
wykluczenie
z rajdu

20 pkt,
po 50 pkt.

Start do jazdy dlugodystansowel rozpoczyna sie we Wroclawiu w dniu
14.V.71 r. Dokladne czasy startow zalog zostan~ podane w kartaeh dro-
gowych.
Trasa rajdu -0 dtugosci 1026 km. prowadzi drogamd Dolnego Slaska -
nie jest wskazywaria, a miarooajny jest wylacznie kilometraz podany
zalogorn w kartach drogowych. Na poszczegolnych odcinkach jazdy dlu-
godystansowej obowiazywac beda czasy odpowiadajace przecietnyrn
szybkosciom w granicach 65-90 km/godz,
Przeciebna szybkosc jazdy dlugodystansowe] wynosic bedzie okolo
67 km/godz.
Zadarriem zabogi jest przejechanie przez wszystlcie PKC i PKP w pada-
nej przez .organizatora kolejnosci i kierunku, w czasach podanych
w' karci e drogowej.
Zawodriicy obowiazaru Sq do przestrzegamia przepisow dotyczacych ogra-
niczenia szybkosci w miejsoowosciach zabudowanych (§ 23) W przy-
padku, gdyby trasa w jakims punkcie okazala siEl nie przejezdzal na,
zawodnicy obowiazani sa wrocic ria dalszy ciag trasy najkrotsza droga.
Czas wyznaczony na przejechanie tego etapu (miedzy dwama kalej-
nymi PKC) nae bedzie zmieniony.

§ 16. Karta Drogowa.

W Karcie drogowej podana jest lokalizacja poszczegolnych punkt6w
kontrolnych, jak rowniez czas w mimutach od PKC do PKC, w ktorych
przejazd zabogi - powmien bye stwierdzony. Na kazdym punkcie kon-
trol.nyrn karta drogowa musi bye wizowana i osternplowana pieczatka
purrktu, ktorego zadaniem jest przeprowadzenie kontroli. Zapisy czasu



w karcie drogowej nie moga posiadac zadnych dopiskow, a sprostowania
beda uznane tyllko wtedy, gdy beda formalnie potwierdwne w proto-
kale przez komisarzy sportowych. Zaden protest dotyczacy czasu startu
lub przejazdu zanotowany w karcie drogowej nie bedzie uznany.
Zaloga jest odpowtedzialna za przedstawiende karty drogowej na
wszystkich punktach kontrolnych. Wszystkie osoby wchodzace w· sklad
zalogi samochodu, mUSZq bye wymienione w karcie drogowej, gdzie
beda umieszczone rowniez ich aktualne fotografie 0 wym 4X6 em. oraz
podpisy, Rezygnacja [ednego z czlonkow zabogt z dalszego udziabu
w rajdzie, pociagnie za soba wykluczenie zalogi.
Zgubienie karty drogowej, lub kart odcinkow specjalnych, powoduje
wykluczenie zalogi z rajdu.
Karty drogowe nalezy zwrocic przy wjezdzie do parku.

§ 17. Punkty kontroli czasu (PKC), start i meta.

Na trasie rajdu beda znaidowac si~ punkty kontroli czasu (PKC) ozna-
czone po obu stronach drogi choragiewkarni: bialyrni - wodleglosci
200 m przed PKC zoltymi - w odlegbosci 20 m przed PKC.
Punkty kontroli .czasu oznaczone beda tabjicami PKC Nr .
Obowiazujacy czas radiowy podawany bedzie na odpowaednich tabli-
each, oznaczaiacych biezaca godzine i zakoriczona pelna minute. Zaloga
obowiazana jest zglosic si~ na PKC wraz z samochodem i podac karte
drogowa w regulaminowym czasie. Do karty drogowej wpisywana b~-
dzie godzina d pelne ukoriczone minuty. Moment wreczenia karty dro-
gowej na PKC jest mornentern przybycia na punkt kontroli czasu
i czas ten zostaje wpisany do karty drogowsj zalogi. Czas ten jest row-
noczesnie czasem startu do nastepnego odcirska [azdy dlugodystansowej.
Wpisane do karty drogowe] CZClJSyna poszczegolnych PKC - nie pod-
Iegaia protestorn,
W razie wczesniejszego przybyeia na PKC, zaloga winna oczekiwac na
swo] regulaminowy czas przybycia - przed zobtymi choragiewkarm,
Zaboga obowiazana jest do opuszczenia KPC wraz z samochodem nie
pozniej, nii w ciagu 30 sekund po zakonczeniu czynnosci, zwiazanych
z wpisaniem czasu do karty drogowej, pod rygorem kar wym.
w § 24.
Zezwala sie na wczesniejszy przyjazd na mete.

17.1. Punktacja.

Za kazda minute wczesniejszego lub pozrnejszego przybycia na PKC
w .stosunku do czasu przejazdu odcinka podanego w kaccie drogowej,
zaloga otrzyrnuje 20 punktow .karnych. Dopuszczalne maksymalne spoz-
nienie na PKC wynosi 30 minut,
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Suma spoznieri w stosunku do czasu wyn:ilkajqcego z karty. drogowei
p.a wszystkich PKC, nie maze przekroczyc 60 minut. Przekroczenie kto-
regokolwiek z tych ozasow spowoduje wykluczenie zalogi z rajdu.
Zaloga spoiniajqca sie na start ponad 30 minut poza czas startu wy-
znaczony w karcie drogowej - zostaje wykluczona z rajdu.
Zaloga spozniajaea sie jak wyzej - w granicach do 30 mmut, wystar-
tuje po zgloszeniu sie na start z zaliczeniern czasu startu wg, karty
drogowej.
W Irajdzi,e obowiazuje oficjalny czas Polskiego Radria.

§ 18. Punkty Kontroli Przejazdu (PKP)

W oelu kontroli przejazdu trasy we wlasciwym kierunku i wtascrwymi
drogarni, zaloga obowiazana jest pobrac wizy kontroli przejazdu kolejno
na wszystkich PKP oznaczonych na kareie drogowe]. Czas przejazdu
przez PKP nie bedzie wpisany. Brak wizy przejazdowej PKP w karcie
drogowe] - powoduje wykluczenie zatogi z rajdu.
PK<P oznaczone bedzie naebieskdmi choragiewkami, ustawdonymi po obu
stronaoh w odlegrosci 200 m. Przed PKP. Punkty konbrola przejazdu
beda oznaczone tablicami PKP Nr .

§ 19. Odcinki Speejalne (Os)

Na trasie zawod6w umleszczone beda tzw. "Ocicinki specjalne" w iloSci
12 0 Iacznej dlugosci 146 km, Kilometraz wszystkich odcinkow specjal-
nych jest wliczony w etapy jazdy dlugodystansowej pomiedzy odpo-
wiednimi PKC. Trasy odcinkow specjalnych beda w zasadzie zarnkniete
dla norrnalnego ruohu pojazdow, Poczatek i koniec kazdego Os ozna-
czony bedzie tablica z napisem "Os Nor Start" i "Os Nr Meta".
Jezeli start na Os nie bedzie usytuowany bezposrednio na PKC, wtedy
na okolo 100 m. przed startem do ruiego (przed tablica "Os Nr .
start") umieszczona bedzie tablica z napisern "Os Start - 100 m".
W odlegbosci okolo 100 m. przed meta Os (przed tablica "Os Nr .
Meta") bedzae na poboczu drogi tablica z napisem "Os Meta - 100 m."
Czasy przejazdu odclnkow specjalnych mierzone beda z dokladnoscia
do jednej sekuridy, przyrzadami pomiarowymi (stoperami),
Zatogi otrzyrnuja na starcie karty kontroli czasu przejazdu odcinkow
specjalnych (karty Os), ktore zwracaja na mecie rajdu.

19.1. Opis pr6by.

Zaloga zgtasza sri~ na start do proby, odbiera karte Os z wpisanym cza-
sem startu i odjezdza w kierunku mety odcinka specjalnego, Na mecie
zaloga zatrzyrnuje samochcd przy stoliku umieszczonym po prawej stro-
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nie dnogi. Jeden z Czlank6w zalogi obowiazany jest wreczye tcarte Os
absludze, ewent. nie wysiadajac z sarnochodu - [ezeli samochod zo-
stat zatrzymany przy stoliku - celem odbicia czasu przejazdu i natych-
mjast odjechac z mety Os conajmniej poza biala choragiewke, umiesz-
czona w odleglosci ok. 100 m. za meta Os.
Zwraca sie uwage zawadnikom, ze stemplowanie kart kontroli prze-
[azdu Os dokonuje obsluga punktu w kolejnosci przybycia zalog na start
i mete Os.
W razie wypadku lub defektu na trasie proby Os, nalezy bezwzglednie
usunac samochod jak najdalej na pobocze drogi. Dotyczy to rowruiez
przestrzeni porniedzy stoltkiem a biatq choragiaewka za meta Os.
W czasie w/w prob, zawadnicy w zadnym wypadku nie moga jechac
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy na trasie- pod rygorern
wylkluczenia. Za czas przejazdu Os przyjeta bedzie roznica zapisow
czasu uwidocznionych w loarcie Os tj, czasamd startu i mety.
Zgubienie karty Os powoduje wykluczenie zatogi z rajdu.
Jezeli oczekiwanie na start do proby (np, z powodu zatarasowania trasy
lub :innej sHy wyzszej) bedzie dluzsze ndz trzy minuty, organizator na
starcie danej proby wpisze zawodnikowi do karty drogowe], oraz
w karcie kontro:linej danej proby czas przybyoia i czas startu. Rozm.'ca
czasu tzw. neutraldzacja czasu bedzie dodana zawodnikowi w calosci do
czasu przejazdu odcinka miedzy PKC.

19.2. Punktacja.

Czas przejazdu odoinka specialnego Os bedzie mierzony z doktadnoseia
do pelnej sekundy. Za kazda pelna i ukonczona sekunde trwania prze-
jazdu odcinka specjalriego, zawodnik otrzymuje 1 pkt, pomnozony przez
wspolczynnik wyrownawczy "R", ustalony przez G.K.S.S. dla poszcze-
golnych marek samochodow, Maksymalna Jlasc punktow wynosi 125010
nailepszego zawodnika w klasie, ob1iczone z dokladnoscia do 0,01 pkt.,
ktora rowniez zaliczona bedzie w przypadku nie ukonczenia proby,
§ 20. Proba szybkoscl gorskiej (Sg)
Na trasie rajdu przeprowadzone zostana dwie proby szybkosci gorskie].
Trasy tych prob beda w zasadzie zamkniete dla norrnalnego ruchu po-
jazd6w. Czas wykonywania bedzie mierzony przy pomocy stoperow
z dokladnoscia do 0,1 sekundy.
Czas mierzony jest od chwili przejazdu samochodu przez lini~ pomia-
rowa start do przejazdu samochodu przez linie pomiarowa mety, Start
do pr6b Sg nastepuje na znak startera, Mety lotne,
Ze wzgledu na bezpieczeristwo zalog, po minieoiu mety lotne], samo-
ch6d moze zatrzymac si~ dopiero 200 m. za meta. Wyniki prob szybkosci
gorskie] nie beda wpisywane do karty drogowej. Na trasach prob
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szybkosci gorskie] obowiazuja zawodnik&w przepisy bezpieczenstwa tak,
jak na pr6bach odcinkow specjalnych.
Start do proby Sg 1 Kudowa - jest r6wnoznaczny ze star-tern do Os.

20.1. Punktacja.

Czas wykonywaraa pr6by Sg mierzony bedzde- z dokladnoscia do 0,1 se-
kundy. Kazda 0,1 sekundy czasu trwania proby Sg r6wna sie, 0,1 se-
kundy karnej, pomnozony przez wspolczynnik, analogicznie jak punkta-
cia za Os - maksimum 125010pkt. w klasie.

§ 21. Prfiba zwrotnoscl (Sz)

Rysunek proby zwrotnosci dolaczony jest do regulaminu. Zawadnik
obowiazany jest do przejechania trasy pr6by w jak najkr6tszym czasie.

. Start z 1inii startu z silnikiern uruchomionym, meta z zatrzymaniem sa-
rnochodu na linil mety tak, aby linia mety znajdowala sie miedzy asia-
mi samochodu. Niewlasciwe zatrzymanie samochodu, zawodnik popra-
wia kosztem czasu.

Punktacja.

Za kazde 0,2 sekundy czasu trwania proby, zalncza sie 0,1 pkt. za prze-
wrocenie kazdego slupka czy choragiewski ograniczaiacej . trase, za-
wodnik otrzymuje po 1 pkt. Razem nie wiecei niz 150% uzyskanych
przez najlepszego zawodnika w danej klasie. Za nieukonczenie pro by,
.lub bledne jej wykonanie +r' zawodnik otrzymuje 150% uzyskanych
przez najlepszego zawodnika w danej klasie. .
U wag a: Wykonanie proby jest obowiazkowe. Wynik pr6by bedzie
uwzgledniany tylko w przypadku rownosci punkt6w przy ustaleniu
miejsca w klasie.

§ 22. Pojazdy obserwatorow,

Pojazdy obserwator6w, kierownikow iekip, prasy, radia i obslugi musza
posiadac odpowiednie tablice,> dostarczone przez organizatora, kt6ry wy-
da je za oplata w wysokosci 200 zt. platne przy odbiorze tablic, ale
tylko w przypadku, gdy zostana one zam6wiane do dnia 1l.V.71 r. Do
tych tablic obowiazuje rowniez przepis usuniecia ich w chwili przy-
bycia na mete rajdu.
Tabldce te nie upowazniaja do wjazdu na trasy pr6b Os, Sg.
Miejsce parkowari tych pojazdow bedzie wskazane przez organizatora,
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§ 23. Przepisy drogowe.

23.1. Zalog! uczestniczace w rajdzie obowiazane Sq do scislego przestrze-
gariia obowiazuiacych w PRL przepisow ruchu drogowego,
a w szczegolnosci do ograniczenia szybkosci w miejscach zabudo-
wanych (50 km/godz.)

23.2. Za stwierdzenie przekroczenia szybkosoi w miejscach zabudowa-
nych przez organy MO wzgl, organizatora, na karcie drogowej za-
loga zostanlie ukarana - za pierwszy raz - 20 pkt., za nastepne
przekroczenie wykluczenie z zawodow.

§ 24. Dyscyplina sportowa.

Zespol Komisarzy Sportowych moze ukarac zawodnika za brak dyscypli-
ny sportowe].
24.1. za spoznienie sie na start do proby sportowej do 50 pkt. kernych.
24.2. za niesportowe zachowande si~ lub rue stosowanie SIi~ do uwag

i zalecen Zespolu Komisarzy lub Kierownietwa zawodow - do
50 pkt. karnyeh, a w przypadkaoh szczegolnie drastycznych - wyklu-

czenie z rajdu,
24.3. Za nie stawienie sie na start do proby - wykluczenie z rajdu.

§ 25. Klasyfikacja.

25.1. Klasyfikacja zawodnik6w zostanie przeprowadzona po zakoncze-
niu zawodow,

25.2. Klasyfikacja zostana objeci zawodnicy, kt6rzy uzyskaja punktacje
za wszystkie proby, Najmniejsza suma punktow karnych decyduje
o zwyciestwie. W razie rownosci punktow, decyduje wynik proby
Sz, a nastepnie sumaryczny wynik prob Os. W razie dalszej row-
nosci, decyduje wynik proby Sg.

25.3. Klasyfikacja zespolowa zostana objete te zespoly, ktorych conai-
mniej 3 zalogi zostaly sklasyfikowane w rajdzie. 0 zajetyrn miej-
scu- przez zespol decyduje wieksza Hose punkt6w uzyskanych przez
zalogi do Mistrzostw Polski w klasach, W razie rownej ilosci punk-
t6w do M.P. decyduje mniejsza Ilosc punktow karnyeh.

25.4. W przypadku zgloszenia sie do rajdu conajmniej 3-ch zalog kobie-
cych, zostanie przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja indywi-
dualna Pan w konkurencji 0 "Puchar Pan".

Poza k~'asyfikacjq w klasach, zostanie nieoficjalnie ustalona klasyff-
kacja generalna (bez punktacji).
25.5. Zgodnie z -Regulammem Rajdowym Mistrzostw Polski na 1971 r.

za zaiete miejsce w klasie, zawodnikom przydzielone zostana
punkty wg. ponizszej tabeli:
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za 1m. w klasie 8 pkt.
II m. 6 "III m. " 4 "IV m. 3 "Vm.

" 2 "VI m. 1

25.6. Punkty do Mistrzostw Polski w ilosci wymkajace] z zajetego
miejsca zostana zaliczone :
a) w przypadku zalogi sktadaiacej sie z dw6ch zawodnikow po-

siadajacych Iicencje klasy I lub II, kazdemu z zawodnikow,
b) w przypadku zalogi skladajace] sie z 1 zawodnika i pilota, tyl-

00 zawodrnkowi.

§ 26. Protesty, zazalenia i wyjasnienia.

26.1. Pro testy i zazalenia moga bye Skladane przez zawodnikow lub ich
pelnomocnfkow na pisrnie, na rece komandora rajdu lub wice-
komandora - najpoznie] w ciagu 60 minut od czasu przyjazdu na
mete rajdu.

26.2. Do protestow winna bye dolaczona kaucja w wysokosci 500 zt
zwrotna w przypadku uznania protestu. Gdy dla rozpatrzenia pro-
testu niezbedna jest rozbi6rka silnika, kaucja wynosi 1.500zt

26.3. Po ogloszeniu wynik6w prowizorycznyeh, protesty 'moga dotyczyc
wylaeznie ewent. omytek rachunkowych, stwierdzonych na arku-
szu zbiorczyrn wynik6w.

26.4. Reklamacje zbiorowe nie beda przyjmowane.
26.5. Reklamacje dotyczace ostatecznei klasyfikacji - mega bye skla-

dane do G16wnej Komisji Sportowo-Samochodowej Z. Gl. PZMot.

§ 27. Nagrody.

Ustanawia si~ nastepuiace nagrody:
Zespolowe:
Nagroda za I miejsce w konku.rencji zespol6w klubowyeh.
Nagroda zespolowa bedzie przyznana, 0 ile beda sle 0 nia ubiegae przy-
najrrmiej 3 zespoly,
Indywidualne:
Puohar Pan dla najlepsze] zalogi kobiecej.
1.500 zl. za zajecie I miejsca w klasie,
1.000 zt, za zadecie II miejsca w klasie,

500 zl. za zajecie III miejsca w klasie
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W klasie zostana przyznane 3 nagrody ,przy starcie 5 i wiece] zalog,
dwie nagrody przy stareie 4 zalog, 1 nagroda przy starcie 3 zalog.
Nlezaleznie od powyzszych nagrod, organizator moze przyznac dalsze
nagrody honorowe i rzeczowe, indywidualne ~ zespolowe.
Wytkaz dodatkowych nagrod bedzie ogloszony w Biurze rajdu przed
startem,

§ 28. Przepisy koneowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do wlasciwe] interpretacji zmian
i uzupelnien niniejszego regularnianu, wydania instrukcji dodatkowych
i uzupelniajacych, jak rowniez calkowitego odwolania zawodow. Wszel-
kie ewent. zrniany dotyczace wykonawstwa poszczegolnych prob sporto-
wych lub odoinkow jazdy dlugodystansowe] itp, a nie dotyczace zmiany
istoty regulaminu, podawane beda do wiadomosci przed rozpoczeciem
rajdu Iub w poszczegolnych przypadkach przed startem do danej pro-
by - droga ogtoszenia na mieiscu startu.

Wroclaw, kwieeien 1971 r,

Sekretarz Rajdu Komandor Rajdu

(Jerzy Zaluska) (inz. Bronislaw OrIiriski)

Zatwierdzono przez Gl6Wfiq Komisje Sportowo-Samochodowa PZM,
Warszawa dnia 22 kwietnia 1971 r,
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