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WYNIKI RAJDOW WISLANSKICH
NA PRZESTRZENI LAT 1951-1969

I. OGOLNOPOLSKA. JAZDA ORIENTACYJNO-KONKURSQWA
(Wisla 20.IX.1951 r.)

1. Klasa turystyczna do 750 cms- Czerniak St. (OSS Katowice)
DKW - 2,1 pkt.

2. Klasa "T" do 1300 em" - Gens. R. (OSS Warszawa)
KDF - 2,3 pkt.

3. Klasa "T" do 2000 em" - Bielak L. (OSS Warszawa)
Citroen - 4,1 pkt.

4. Klasa "T" do 2500 ern" - Lozinski A. (OSS Warszawa)
Citroen - 0 pkt.

5. Klasa "T" do 2000 ern" - Sobanski A. (OSS Krak6w)
BMW - 0,2 pkt.

II. OGOLNOPOLSKA JAZDA ORIENTACYJNO-PATROLOWA
GORSKA (Wisla 15.-17.VIII 1952 r.)

1. Klasa "T" do 750 em? - Weiner A. (Katowice)
DKW - 0,6 pkt.

- Gens R. (Warszawa)
KDF - 3,9 pkt.

- Langer J. (Katowice)
Aero - 9,45 pkt.

- Repeta M. (Warszawa)
FSO Warszawa 0 pkt.

2. Klasa "T" do 1300 ems

3. Klasa "T" do 1600 ems

4. Klasa "T" 2600 em"

5. Klasa "T" ponad 2600 cm''

6. Klasa "S" ponad 2000 em"
Chevrolet - 0,1 pkt.

- Sueharda J. (Warszawa)
Jaguar - 0,8 pkt.

III. OGOLNOPOLSKA JAZDA ORIENTACYJNO-PATROLOWA
(Wisla, pazdziernik 1953 r.)

1. KIasa "T" do 750 em" - Osinski (OM Katowice)
Fiat 500
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2. Klasa "T" 2000 em"

3. Klasa "T" ponad 2000 em"

4. Klasa "T" 2600 ern"

5. Klasa "S" 750 ern

6. Klasa "S" do 1600 em-

7. Klasa "S" do 2000 em"

- Lozinski (APZ Warszawa)
Tatraplan

- Gilewicz (OM Bielsko)
Warszawa

- G6recki R. (LPZ Warszawa)
Chevrolet

- Jablonski S. (OM Katowice)
DKW

- Nahorski M. (Katowice)
SAMMN

- Postawka Fr. (OM Krakow)
BMW 328

IV. OGOLNOPOLSKA JAZDA ORIENTACYJNO-PATROLOWA
GORSKA (Wisla 1l.-12.IX.1954 r.)

1. Klasa "T" do 750 ern" - Conski S. (OM Katowice)
DKW - 0,7 pkt.

2. Klasa "T" do 1300 em" - Smigurowicz M. (OM Krakow)
Skoda - 8,7 pkt.

3. Klasa "T" do 2000 em- - Bielak L. (Start Warszawa)
Citroen - 5,9 pkt.

4. Klasa "T" ponad 2000 em" Repeta M. (FSO Warszawa)
Warszawa - 3,2 pkt.

5. Klasa "S" do 1600 em" - Haas J. (LPZ Katowice)
Fiat 1500 - 4,7 pkt.

6. Klasa "S" ponad 1600 em" - Zasada S. (OM Krakow)
BMW 328 - 6,15 pkt.

V. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 3.-4.IX.1955 r.)

1. Klasa "T" do 750 ern"

2. Klasa "T" do 1300 em"

3. Klasa "T" do 1700 em"

4. Klasa "T" do 2000 em"

5. Klasa "T" ponad 2600 em"

6. Klasa "T" ponad 2600 em"

7. Klasa "S" ponad 1300 em"
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- Opiela J. (OM Katowice)
DKW - 8,15 pkt.

- Solarski J. (OM Katowice)
Skoda - 9,15 pkt.

- Kwiatkowski J. (OM Katowice)
Lancia - 6,05 pkt.

- Skoczkowski T. (OM W-wa)
Tatraplan - 2,9 pkt.

- Wierzba S. (FSO Warszawa)
Warszawa - 3,1 pkt.

- Lewandowski J. (OM Lodz)
Chevrolet - 0,75 pkt.

- Tarczynski K. (OM W-wa)
BMW 328 - 0,7 pkt.

VI. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAID SAMOCHODOWY
(Wisla l.IX.1956 r.)

Kategoria turystyczna
1. Klasa do 750 em"

.2. Klasa do 1300 em"

- Jablonski S. (AMK Katowice)
62 pkt.

- Ziental J. (AMK Kielce)
56,5 pkt.

-- Paszkowski WI. (AMK W-wa)
22 pkt.

- Niziolek E. (AMK Warszawa)
55,5 pkt.

- Wierzba St. (FSO Warszawa)
24,5 pkt.

3. Klasa do 1700 ern"

4. Klasa do 2000 em"

5. Klasa do 2600 ern"

Kategoria sportowa
1. Klasa do 2000 em" - Timoszek Grz. (AMK W-wa)

29,5 pkt.

VII. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 7.-8.IX.1957 r.)

1. Klasa III T -- Bcrowczyk Z. (AP Warszawa)
2. Klasa III S - Varisella M. (LPZ Warszawa)
3. Klasa IV T - Cencora S. (AP Krakow)
4. Klasa V T -- Zasada S. (AP Krakow)
5. Klasa VII S - Weiner A. (AP Katowice)
6. Klasa VII T - Waryszewski W. (AP W-wa)
7. Klasa VIII T - Sochacki M. (AP Krakow)
8. Klasa IX T - Frank K. (AP Lodz)
Zespolowo: AP Krakow (Sochacki, Osinski, Cencora)

VIII. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 5.-7.IX.1958 r.)

1. Klasa III - Zaczeniuk J. (AP Warszawa) - 77 pkt.
2. Klasa IV - 'I'arczynski K. (AP Warszawa) - 734 pk.t
3. Klasa V - Wodnicki Cz. (AP Krakow) - 640 pkt.
4. Klasa VII - Bieder M. (LPZ Warszawa) - 733 pkt.
5. Klasa VIII - Sochacki M. (AP Krak6w) - 751 pkt,
Zespolowo AP Krak6w (Sochacki, Sobanski, Wodnicki)

IX. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 4.-6.X.1959 r.)

1. Klasa III - Zaton M. (AP Warszawa) - 639,8 pkt.
2. Klasa IV - Kosecki H. (AP Bydgoszcz) - 645,3 pkt.
3. Klasa V - Zasada S. (AP Warszawa) - 532,0 pkt.
4. Klasa VII - Bieder M. (LPZ Warszawa) - 607,2 pkt.
5. Klasa VIII - Rucinski H. (AP Poznan) - 536,6 pkt.
Zespolowo: AP Warszawa (Timoszek, Woytowicz, Zasada)

78,5 pkt.
5,5 pkt,

48 pkt.
3 pkt.

88 pkt.
37,5 pkt.
57 pkt.
35 pkt.
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X. OGOLNOPOLSKI JUBILEUSZOWY RAJD SAMOCHODOWY
('\-Visla25.-26.IX.1960 r.)

1. Klasa IV - Wedrychowski A. (AP W-wa) - .121,1pkt.
2. Klasa V - Woytowiczowa B. (AP W-wa) 50,1 pkt.
3. Klasa VI - Cencora S. (AP Krak6w) 29,0 pkt.
4. Klasa VII - Olinski R. CAPKatowice) 45,0 pkt.
5. Klasa VIII - Wodnicki Cz. (AP Krak6w) 33,8pkt.
6. Klasa IX-X - Jankowiak K. CAP Poznan) 85,4 pkt.
7. Klasa IX A - Sochacki M. CAP Krakow) 24,5 pkt.
8. Klasa XI-XV - Frank Ks. CAPL6di) 72,5 pkt.
Zespolowo: AP Warszawa (Timoszek, Zasada, Woytowiczowa)

XI. OGOLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY
CWisla 22.-24.IX.1961 r.)

1. Klasa III-IV - Zasada S. (AP Warszawa) - 254,4 pkt.
2. Klasa V - Varisella M. (AP Warszawa) - 371,7 pkt.
3. Klasa VI-VII - Rucinski H. CAP Poznan) - 279,5 pkt.
4. Klasa VIII - Timoszek Grz. (AP Warszawa) - 272,2 pkt.
5. Klasa IX-XI - Frank Ks. (AP Lodz) - 318,7 pkt.
6. Klasa IX A - Postawka Fr. (AP Warszawa) - 316,0 pkt.
Zespclowo: AP Warszawa (Zasada, 'I'irnoszek, Wedrychowski)

XU. OGOLNOPOLSKI GORSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 15.-16.IX.1962 r.)

Kategoria I
1. Klasa I-III - Wedrychowski-Zielinski

(AP Warszawa)
- Sucharda-Paszkowski

(AP Warszawa)
- Weiner-Kuczera (AP Katowice) -

2. Klasa IV
3,7 ptk.

21,9 pkt.
36,5 pkt.3. Klasa V-VIII

Kategoria II
1. Klasa I-II - Komornicki-Frank

CAP Krakow) 1,7 pkt.
Zespolowo: AP Warszawa (Sucharda, Lisowski, Wedrychowski,
Waryszewski)

XIII. OGOLNOPOLSIU GORSKI RA.JD SAMOCHODOWY
(Wisla 20.-22.IX.1963 r.)

Kategoria I
1. Klasa II-III
2. Klasa IV

- Zasada-Zasada CAP Krakow)
- Grychtol-Spychalski

(AP Katowice)
- Soczek-Postawa (AP Krak6w)

o pkt.

77,6 pkt.
. 47,6 PI:-t.3. Klasa VI- vrn
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Kategoria II
1. Klasa I - Dobrzanski-Murawski

(AP Krak6w)
- Sochacki-Leszczuk

(AP Krak6w)
Zespolowo: AP Krak6w (Soczek, Sochacki, Nytko)

71,7 pkt.

51,9 pkt.
2.Klasa II

XIV. OGOLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 19.-20.IX.1964 r.)

Kategoria I
1.Klasa I-II

2.Klasa III

- Osinski-Sochacki
(AP Krak6w)

- Grychtol-Przybyla
(AP Katowice) - 1685,2 pkt.

- Soczek-Leszczuk (AP Krak6w) - 1837,9pkt.

- 1801,2 pkt.

3. Klasa V-VII

Kategoria II
1. Klasa I-II - Postawka F. (AP Warszawa) - 1473,1 pkt.
Zespolowo: AP Krakow (Osinski, Sochacki - Soczek, Leszczuk
Zasada, Zasada)

XV. OGOLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY
(Wisla 10.-12.1X.1965 r.)

- Zasada S.-Zasada E.
(AP Krakow)

- Nytko-Jaromin (AP Krak6w)
- Dalka-Wojciechowski

CAP Warszawa) 948 pkt.
4. Klasa V - Rucinski-Lagutko (AP Poznan) - 638pkt.
Zespolowo: AP Krak6w (Zasada S.-Zasada EiDobrzanski-Mur-awskl,
Nytko-J aro min, Soczek-Kowalski)

1. Klasa I

2. Klasa II-III
3. Klasa IV

412 pkt.
822 pkt.

XVI. RAJD WISLAJ.'lSKI - (Wisla 23.-25.IX.1966 r.)

Kategoria A
1. Klasa I-II - Daszkiewicz- Wlodyga

CAP Wrodaw)
- Jaromin-Zemla (AP Krakow)
- Rogozinski-Bobrowski

(A~ Lodz)

1654 pkt.
814 pkt.

1167 pkt .

2. Klasa III
3. Klasa IV-VI
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Kategoria B
1. Klasa I
2. Klasa II

. - Zasada S.-Zasada E.
(AP Krakow) 509 pkt.

- Nytko-Soczek (AP Krakow) 653 pkt.
3. Klasa III - Karel-Weiner (AP Katowice) 681 pkt.
Zespolowo: AP Krakow (Zasada S.-Zasada E., Nytko A.-Soczek S.,

Jaromin E.-Zemla J.)

XVII. RAJD WISLA~SI{I- (Wisla 29.IX.-1.X.1967 r.)

Kategoria A
1. Klasa I - Apathy-Popowicz

(AP Katowice) 1032pkt.
2. Klasa II - Bronikowski-Kopestynski

(AP Warszawa) 663 pkt.
3. Klasa III - .Ianuszkiewicz-Orl inski

(AP Katowice) 655 pkt.
Kategoria B
1. Klasa I-II Weiner-Karel (AP Katowice) 565 pkt,
2. Klasa III - Zasada S.-Zasada E.

(AP Krakow) 550 pkt.
Zespolowo: AP Poznan (Rucinski-Wedrychowski,

Smorawinski- Kolasinski, Kopczyk- Bielinski)

XVIII. RAJD WISLA~SKI - (Wisla 13.-15.IX.1968 r.)

1. Klasa I-II - Zyszkowski-Kurmanowski
(AP Warszawa

- Mandera-Zawisz (AP Slqski)
- Komornicki- Wisniewski

(AP Warszawa)
- Smcrawinski-Zembrzucki

(AP Wielkopolski)
- S. Zasada- E. Zasada

(AP Krakow) 490 pkt.
Zespolowo: AP Krakow (Zasada-Nowicki-Jaromin-Matuszkiewicz)

2. Klasa III
3. Klasa IV

608 pkt,
581 pkt.

512 pkt.
4. Klasa V

559 pkt.
5. Klasa VI

XIX. RAJD WISLANSKI - (Wisla 12.-14.IX.1969 r.)

1. Klasa I - Bachtin-Stawinski
(AP Olsztyn)

2. Klasa II-III - Urtnowski-Bronikowski
(AP Warszawa)

3. Klasa IV-VI - Nowicki-Bieri (AP Krakow)
Zespolowo: AP Krakow (Zasada-Nowicki-Nytko-Skrzypek)

1087pkt.

1040 pkt.
891 pkt.
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REGULAMIN

INDYWIDUALNEJ NAGRODY PRZECHODNIEJ
IMIENIA INZ. WITOLDA PAJEWSIUEGO

UFUNDOWANEJ PRZEZ
AUTOMOBILKLUB SLASKI W ROKU 1964

1. Nagrode stanowi puchar krysztalowy na postumencie.
II. Nagroda jest wieczysta i nie moze bye zdobyta na wlasnosc.

III. Zdobywca nagrody zostanie corocznie zawodnik, kt.ory w Raj-
dzie Wislanskim uzyska najlepszy bezwzgledny wynik w probie,
wzglednie w probach gorskich.

IV. Zdobywca nagr ody otrzymuje na wlasnosc miniature puchar u,
a jego nazwisko zostanie umieszczone na oryginale pucharu.

AUTOMOBILKLUB SLASKI

Katowice, dnia 28. VII.1964 r.

Zdobywca nagrody w roku 1964 zostala zaloga AP Warszawa
(Stolarski-Komornicki)

Zdobywca nagrody w roku 1965 zostala zaloga Rucinski (AP Poznan)
Lagutko (AP Warszawa)

Zdobywca nagrody w roku 1966 zostala zaloga AP Krakow
(Zasada S. - Zasada E.)

Zdobywca nagrody w roku 1967 zostala zaloga AP Krakow
(Zasada S. - Zasada E.)

Zdobywca nagrody w roku 1968 zostala zaloga AP Krakow
(Zasada S. - Zasada E.)

Zdobywca nagrcdy w roku 1969 zostalu zaloga AP Krakow
(Zasada S. - Zasada E.)
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REGULAMIN

ZESPOLOWEJ NAGRODY PRZECHODNIEJ

UFUNDOW ANEJ PRZEZ
POLSKI ZWIl\ZEK MOTOROWY OKRFiG KATOWICE

W ROKU 1970 NA DOROCZNY
OGOLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY W WISLE

I. Nagrcde stanowi puchar krysztalcwy.. .
II. 0 nagrode przechodnia rywalizuja zespoly kl1;lbowe vv skla~z~e

czterech zawodnikow, zgloszone w regulammowym terminie
przez macierzysty Klub. .

III. Zwyciezca przechodnim zostaje zcspol klubowy, ktorego trzech
zawodnikow uzyska najmniejsza sume punktow.

IV. Zdobywcq nagrody na stale zostaje Klub, ktorego zespcly zdo-
beda nagrode trzykrotnie.

V. Przechodni zdobvwca nagrody zatrzymuje nagrode na przeciag
jednego roku i 'obowiqzany jest dostarczyc jq organizatorowi
imprezy Wislanskiej w przeddzien imprezy.

VI. Zwycieskie Zespoly Klubowe beda rokrocznie uwidaczniane na
srebrnej tabliczce umieszczonej na nagrodzie.

POLSKI ZWIl\ZEK MOTOROWY
OKRFiG KATOWICE

Katowice, dnia 6.VII.1970 r.

Pierwsza nagrode zespolowa, uf'undowana przez Polski Zwiazek Mo-
torowy Okr eg Katowice w roku 1959 - zdobyl na wlasnosc Auto-
mobilklub Warszawski w czasie XI Rajdu Wislanskiego w roku 1961.
Druga nagrode zespolowa, ufundowana przez Polski Zwiazek Mo-
torowy Okreg Katowice w roku 1962 - zdobyl na wlasnosc Automo-
bilklub Krakowski w czasie XV Rajdu Wislanskiego w roku 1965.
Trzecia nagrode zespolowa, uf'undowana przez Polski Zwiazek Mote-
rowy Okreg Katowice w roku 1966 - zdobyl na wlasnosc Automo-
bilklub Krakowski w czasie XIX Rajclu Wislanskiego w roku 1969.
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REGULAMIN

INDYWIDUALNEJ NAGRODY PRZECHODNIEJ

UFUNDOW ANEJ PRZEZ
AUTOMOBILKLUB SL1\SKI W ROKU 1970

NA DOROCZNY
OGOLNOPOLSIU RAJD SAMOCHODOWY W WISLE

I. N agrcde stanowi postac gornika na tle chodnika kopalnianego -
wykonane w bryle wegla.

II. Zdobywca przechodnim nagrody zostaje co roku zawodnik, ktory
uzyska w Ogolnopolskim Rajdzie Samochodowym w Wisle -
najlepszy wynik vV' punktacji ogolnej.

III. Zdobywca nagrody zostaje zawodnik, ktory w Ogolnopolskim
Rajclzie Samochoclowym w Wisle zdobedzis jq dwukrotnie.

IV. Przechodni zdobywca nagrody zatrzymuje nagrorie na przeciag
roku i obowiazany jest dostarczyc jq Automobilklubowi Sla-
skiernu w przeddzien imprezy nastepnego roku. Nazwiska zwy-
ciezcow beda uwidoezniane na nagrodzie,

AUTOMOBILKLUB SLl\SKI
Katowice, dnia 1. lipea 1970 r.

Pierwsza nagrcde indywidualna, ufundowana przez Automobilklub
Slaski w roku 1959 zdobyl na wlasnosc kol. Sobieslaw Zasada w cza-
sie XI Rajdu Wislanskiego w roku 1961.
Druga nagrode indywidualna, ufundowana przez Automobilklub Slq-
ski w roku 1962 zdobyra na wlasnosc zaloga Zasada Sobieslaw-Za-
sada Ewa w czasie XV Rajdu Wislanskiego w roku 1965.
T'rzecia nagrode indywidualnq, ufundowana przez Automobilklub
Slaski w roku 1966, zdobyla na wlasnosc zaloga AP Krakow - Ewa
i Sobieslaw Zasadowie w czasie XVII Rajdu Wislanskiogo w roku
1967.
Czwarta nagrode iridywidualna, ufundowana przez Automobilklub
Slaski w roku 1968 zdobyla na wlnsnoso zaioga i\P Krakow - Ewa
i Sobieslaw Zasadowie w czasio XJX Rajdu Wislanskiego w roku
]969.
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WLADZE ZA\NODOW
ZESPOL KOMISARZY SPORTOWYCH:
Przewodniczqcy: ko1. Mieczyslaw Kamienski
Z-ca Przewodniczacego: kol. Rene Roszewski
Komandor Zawod6w: ko1.Stanislaw Jablonski

KIEROWNICTWO ZAWODOW:
V-ce Komandorzy: kol. Mieczyslaw Grzegorczyk

kol, Witold Popielewicz
kol. J erzy Opiela
kol. Edyta CzajowaSekretarz:

IOEROWNICY PROB:
Sz
Szh-1
Sw-.1
Sh
Sw-2
Os-l, Os-4 i Os-6
Os-2 i Os-3 .
Sg-l, Sg-:2, Os-5
Sg-3 i Os-7
Szh-2

KIEROWNIK TRASY:

kol. Wladyslaw Rudnicki
kol. Franciszek Swiatelski
kol. Bcleslaw Godycki
kol. J erzy Olczak
kol. Wladyslaw Helis
kol. J erzy Opiela
ko1. Stefan Gonski
kol. Antoni Broda
kol. J an Cienciala
kol, Franciszek Swiatelski

Kwatermistrz
Lekarz Zawod6w
Komisarze Techniczni

kol. Antoni Gluminski
ko1.J 6zef Chodaczek
kol. Zbigniew Singer
kol. Bcleslaw Gliniecki, Jan Siko-

ra, Marian Meler, Adam Ma-
lochleb, Andrzej Nierychlo,
Stefan Matczynski, Florian
Malinowski

KOMISJA
OBLICZENIOW A: kol. Wlodzimierz J aszczurowski

kol. Andrzej Chodorowski
kol. Rajmund Dabek
kol. Jan Cienciala
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TRASA JAZDY OKR~ZNEJ
ETAP I ZABRZE- WIELOWIES 41 km
Start SO Zabrze, pl. Wolnosci o km o krn

Zabrze X szosa 4 km 4 km
droga - zjazd 5 km 9 km
X z dr oga Gliwice-Pyskowice 1 krn 10 kill
X z droga na Ziemiecice 6 km 16 krn

PKP-1 .Ziemiecice 6 km 22 km
X z droga Katowice-Opole 3 km 25 km
Kamieniec 1 km 26 km
Jasiona 9 krn 35 km

PKC-1 Wielowies 6 krn 41 km

ETAP II WIELOWIES-GLIWICE szosa 60 km
PKC:1 Wielowies o krn 0 km

Toszek 9 krn 9 km
PKP-2 Niewiesie 7 km 16 km

Bycina 3 km 19 krn
Kleszcz6w 5 km 24 km
Rudna 5 km 29 kill

PKP-3 Rudziniec 6 km 35 km
X z droga Ujazd-Pyskowice 2 km 37 km
X z SZOSq 3 krn 40 km

PKC-2 Gliwice szosa X 20 km 60 km

ETAP III ZABRZE MACIEJOW-RUDY W. 35 km

PKC-3 Zabrze Maciej6w 0 km 0 km
Zabrze, ul. ul. Wolnosci, Armii Lu-
dowej, Reymonta, 3-go Maja, Ma-
koszowska 4 km 4 krn
Przyszowice 6 krn 10 km
Gieraltowice 2 km 12 km

PKP-4 Knur6w 5 km 17 km
Kuznia Nieborowska 4 km 21 km
Pilchowice
Przerycie

PKC-4 Rudy Wielkie 14 km 35 km
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ETAP IV RUDY WIELIUE-SAMBOROWICE 43 km ETAP VIII WILAMOWICE-SZCZYRK 38 km

PKC-4 Rudy Wielkie 0 km 0 km PKC-8 Wilamowice o km 0 km
Kuznia Raciborska 10 km 10 km Halcnow 8 km 8 krn
Turze Bielsko 6 km 14 km

PKP-5 Nedza 10 krn 20 krn Bystra
Markowice Buczkowice X 13 krn 27 km
Raciborz 13 km 33 km Szczyrk CPN 4 km 31 km

PKC-5 Samborowice 10 km 43 km PKC-9 Szczyrk - start do Os-1 7 krn 38 km

ETAP V SAMBOROWICE-GORZYCE 32 km I ETAP IX SZCZYRK-KOCOI'l" X 80 km
PKC-5 Samborowice o km o km PKC-9 Szczyrk - start do 05-1 0 km 0 km

Krzanowice 4 km 4 km Wisla Malinka - meta 05-1 9 km 9 km
Bojanow 3 krn 7 krn PKP-8 Kubalonka przelecz 11 km 20 km
Borucin 2 km 9 krn Istebna 5 km 25 km
Boleslaw 3 km 12 km Milowka 20 km 45 km
Tworkow 2 km 14 km W egierska Gorka 6 km 51 km
Krzyzanowice 5 km 19 km Zywiec 12 km 63 km
Zabelkow X na Chalupki 7 km 26 km Rychwald 7 krn 70 km

PKC-6 Gorzyce 6 krn 32 krn Gilowice 3 km 73 km

ETAP VI GORZYCE-MIZEROW Slernien 5 km 78 km
42 km PKC-I0 Kocon X 2 km 80 Inn

PKC-6 Gorzyce 0 km 0 km ETAP X ROCOI'l"X-MUj;DZYBRODZIE 28 krnGodow 8 km 8 km
Golkowice 2 km 10 km PKC-I0 Kocon X 0 km 0 km
Moszczenica Okrajnik
Mszana X 9 krn 19 km Zarzecze X 14 km 14 km
Gogolowa 3 krn 22 km Tresna 6 km 20 km

PKP-6 Borynia 6 krn 28 km Miedzybrodzie X 5 km 25 km
Warszowice 6 km 34 km PKC-11 Miedzybrcdzie - start Sg-1 3 krn 28 krn

PKC-7 Mizerow 8 km 42.km ETAP XI MIlj;DZYBRODZIE-GORRI X 49 km
ETAP VII MIZEROW- WILAMOWICE 56 km PKC-11 Miedzybrodzie - start Sg-1 0 km o km
PKC-7 Mizerow o km o km Przegibek - meta Sg-1 3 km 3 km

Studzionka 4 km 4 km Straconka X 8 km 11 km
Wisla Mala 4 km 8 krn Bielsko 3 km 14 krn
Strumien 3 km 11 km PKP-9 Komorowice 4 km 18 krn
Chybie 6 km 17 km Ligota 8 krn 26 krn
Landek (Rudzica) 6 km 23 km PKP-I0 Landek (Rudzica) 5 km 31 km
Ligota 5 km 28 km Piersciec

PKP-7 Zabrzeg 4 km 32 km Skoczow 9 km 40 km
Czechowice X 5 km 37 km PKC-12 Gorki X - start do Os-2 9 km 49 km
Bestwina 10 krn 47 km GORIH X-OTRlj;BOW RACZYCE 33 kmDankowice ETAP XII
Podlesie Dankowskie 6 km 53 km PKC-12 Gorki X - start Os-2 0 km o km

PKC-8 Wilamowice 3 km 56 'km Lipowiec -- meta Os 2 3 km 3 km
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/ Nierodzim 1 km 4 km Rybnik 7 km 13 km
Ustron 4 km 8 km Swierklany 9 km 22 km
Kamieniec 3 km 11 krn PKP-13 Gogolowa X 5 km 27 km
Dziegielow 4 krn 15 km Mszana X 3 km 30 krn

PKP-11 Puncow 3 km 18 km Jastrzebie Zdroj 2 km 32 km
Cieszyn 6 km 24 krn Ruptawa
Marklowice Zebrzydowice 11 km 43 km

PKC-13 Otrebow Kaczyce 9 km 33 km PKC-17 Konczycs Male 4 km 47 km

ETAP XIII OTR~BOW KACZYCE-GORZYCE 43 km ETAP XVII KONCZYCE MALE-LIPOWIEC 46 km

PKC-13 Otrebow Kaczyce 0 km 0 km PKC-17 Konczyco J\!J:ale o km o km
Konczyce Male 7 km 7 k111 Pruchna 5 km 5 km
Zebrzydowice 4 km 11 km Konczyce Wielkie 5 km 10 km
Ruptawa " PKP-14 Debowiec 4 km 14 krn
Jastrzebie Zdroj 11 km 22 km Gumna 6 km 20 krn
Mszana X 2 km 24 krn Cieszyn 4 km 24 km
Moszczenica PKP-15 Puncow 6 km 30 krn
Golkowice 9 krn 33 km Dziegielow 3 km 33 km
Godow 2 km 35 km Kamieniec 4 km 37 km

PKC-14 Gorzyce 8 krn 43 km Ustron 3 km 40 krn
Nierodzim 5 km 45 km

ETAP XIV GORZYCE ...-SAMBOROWICE 32 km PKC-18 Lipowiec - start Os-3 1 km 46 krn

PKC-14 Gorzyce 0 km o km ETAP XVIII LIPOWIEC-STRACONRA 48 km
Zabelkow X na Chalupki 6 krn 6 km
Krzyzanowice 7 krn 13 krn PKC-18 Lipowiec - start Os-3 0 km o km
Tworkow 5 krn 18 krn G6rki Wien~ie X meta Os-3 3 krn 3 km
Boleslaw 2 km 20 km Skoczow 9 km 12 km
Borucin 3 km 23 km Piersciec
Bcjanow 2 km 25 km PKP-16 Landek (Rudzica) 9 km 21 km
Krzanowice 3 km 28 km Ligota 5 km 26 km

PKC-15 Samborowice 4 km 32 km Miedzyrzecze 4 km 30 km

ETAP XV SAMBOROWICE-RUDY WIELKIE 43 km
Wapiennica 6 km 36 km
Bielsko 5 km 41 km

PKC-15 Samborowice 0 km o km
Straconka X 3 km 44 km

Racib6rz 10 km 10 km PKC-19 Straconka - start Sg-2 4 krn 48 km

Markowicc ETAP XIX STRACONKA-RYCHW ALD
PKP-12 Nedza 13 km 23 km 45 km

Turze PKC-19 Straconka - start Sg-2 o km Okm
Kuznia Raciborska 10 km 33 krn Przegibek - meta Sg-2 4 km 4 km

PKC-16 Rudy Wiellde 10 km 43 krn Miedzybrodzie X 6 km 10 km

ETAP XVI RUDY W.-RO:NCZYCE MALE 47 km
Tresna 5 km 15 km
Zarzecze X 6 krn 21 km

PKC-16 Rudy Wielkie 0 km o krn Okrajnik
Chwalecice 6 km 6 krn Kocon X 14 km 35 km
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Slemien 2 km 37 km Ruptawa
Gilowice 5 km 42 km Zebrzydowice 11 km 36 km

PKC-20 Rychwald 3 km 45 krn PKC-24 Konczyco Male 4 km 40 km
ETAP XX RYCHWALD- WISLA MALINKA 61 km ETAP XXIV KOl\ICZYCE MALE-STRACONKA 52 km
PKC-20 Rychwald 0 km 0 km PKC-24 Konczyco JVlale o km o km

Zywiec 7 km 7 km Pruchna 5 km 5 km
Wegierska G6rka 12 km 19 km Konczycs Wielkie 5 km 10 km
Milowka 6 km 25 km PKP-20 Debowiec 4 km 14 krn
Istebna 20 km 45 km Skocz6w 5 km 19 km

PKP-17 Kubalonka 5 km 50 km Piersciec
PKC-21 Wisla Malinka - start Os-4 11 km 61 km PKP-21 Landek (Rudzica) 9 krn 28 km
ETAP XXI WISLA MALINKA-WILAMOWICE 47 km Ligota 5 km 33 km

Kcmorowice 8 km 41 km
PKC-21 Wisla Malinka - start Os-4 0 km o km Bielslm 4 km 45 km

Szczyrk - meta Os-4 9 km 9 km Straconka X 3 km 48 km
Szczyrk CPN 7 km 16 km PKC-25 Straconka - start Os-5 4 krn 52 krn
Buczkowice X 4 km 20 km ETAP XXV STRACONRA-SZCZYRK 74 kmBystra
Bielsko 13 km 33 km PKC-25 Straconka -- start Os-5 0 km 0 km.' ·n,..
Halcnow 6 km 39 km Miedzybrcdzie - meta Os-5 7 km 7 km..,.:\.

PKC-22 Wilamowice 8 km 47 km Miedzybrcdzie X 3 krn 10 km
ETAP XXII WILAMOWICE-MIZEROW 56 km Tresna 5 krn 15 km

Zarzecze X 6 km 21 km
PKC-22 Wilamowice 0 km o km Okrajnik

Podlesie Dankowskie 3 km 3 km PKP-22 Kocon X 14 km 35 km
Dankowice Slemien 2 km 37 km
Bestwina 6 km 9 -km Gilowice 5 km 42 km
Czech owice X 10 km 19 km Rychwald 3 km 45 km
Zabrzeg 5 km 24 km Zywiec 7 km 52 km
Ligota 4 km 28 km Buczkowice 11 km 63 km

PKP-]8 Landek (Rudzica) 5 krn 33 km Szczyrk CPN 4 km 67 km
Chybie 6 km 39 km PKC-26 Szczyrk- start Os-6 7 km 74 km
Strumien 6 km 45 km ETAP XXVI SZCZYRK-USTRON POLANA 26 kmWisla Mala 3 krn 48 km
Studzionka 4 km 52 km PKC-26 Szczyrk- start Os-6 0 km 0 km

PKC-23 Mizer6w 4 km 56 km Wisla Malinka- meta Os-6 9 km 9 km
ETAP XXIII MIZEROW-KONCZYCE MALE 40 km Wisla CPN 9 km 18 km

Meta So Ustron Polana 8 km 26 km
PKC-23 Mizer6w o km 0 km

Warszowice 8 km 8 km
PKP-19 Borynia 6 km 14 km

Gogolowa 6 km 20 km
Mszana X 3 krn 23 km
Jastrzebie Zdr6j 2 km 25 km
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Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
Etap VI·
Etap VII
Etap VIII
Etap IX
Etap X
Etap XI
Etap XII
Etap XUI
Etap XIV
Etap XV
Etap XVI
Etap VVII
Etap XVIII
Etap XIX.
Etap XX
Etap XXI
Etap XXII
Etap XXIII
Etap XXIV
Etap XXV

. Etap xxyr

.2.0

ETAPY JAZDY OKREZNEJ

Zabrze- Wielowies
Wielowies=-Gliwice szosa
Zabrze Maciejow=-Rudy Wielkie
Rudy Wielkie-Samborowice
Samborowice-Gorzyce
Gorzyce-c-Mizerow
Mizerow+- Wilamowice
Wilamowice-Szczyr k
Szczyrk=-Kocon
Kocon-> Miedzy brodzie
Miedzybrodzie-c-Gorki X
Gorki X-Otr~bow Kaczyce
Otrebow+- Kaczyce-Gorzyce
Gorzyce-Samborowice
Samborowice-Rudy Wielkie
Rudy Wielkie-Konczyce Male
Kcnczyce Male-Lipowiec
Lipowiec-Straconka
Straconka-Rychwald
Rychwald-Wisla Malinka
Wisla Malinka- Wilamowice
Wilamowlce-s-Mizerow
Mizerow-s-Konczyce Male
Konczyce Male-Straconka
Straconka-Szczyrk
Szczyrk-e-Ustron Polana

41 km
60 km
35 km
43 km
32 km
42 km
56 km
38 krn
80 km
28 km
49 km
33 krn
43 km
32 km
43 km
47 km
46 km
48 km
45 km
61 km
47 km
56 km
40 km
52 km
74 km
26 km

34'
43'
30'
40'
24'
32'
44'
38'
60'
20'
40'
28'
32'
24'
33'
37'
38'
40'
34'
48'
37'
48'
34'
47'
70'
30'

lacznie: 16 g. 25'1197 krn

PUNKTY KONTROLI CZASU I PRZEJAZDU

Start do So Zabrze

PKP-l Zierniecice

PKC-l Wielowies

PKP-2 Niewiesie

PKP-3 Rudziniec
PKC-2 Gliwice -

szosa
PKC-3 Zabrze Maciej ow
PKP-4 Kn urow

PKC-4 Rudy Wielkie

PKP-5 Nedza

PKC-5 Samborowice

PKC-6 Gorzyce

PKP-6 Borynia

PKC-7 Mizerow

PKP-7 Zabrzeg

PKC-8 Wilamowice
PKC-9 Szczyrk

PKP-8 Kubalonka
PKC-I0 Kocon X

UMIEJSCOWIENIE

ul. Wolnosci od skrzyzowania
z ul. Damrota
na drodze z Ziemiecic przed skrzyzowa-
niem z droga Gliwice- Wielowies
na drodze z m. Jasiona przed skrzyzowa-
niem z droga Pyskowice- Dobrodzien
na drodze z Toszka, przed skrzyzowaniern
z droga Ujazd-Pyskowice
w m. obok restauracji "Pod Losiern"
na szosie przed skrzyzowaniern do Gli-
wic
kolo stacji CPN
w m. na drodze Gier altowice-c-Kuznia
Nieborowska naprzeciw kosciola
na drodze z m. Przerycie, przed odgale-
zieniem drogi do Rybnika
w miejscowosci przed wiaduktem kolejo-
wym
w miejscowosci przed odgalezieniern dro-
gi do Krzanowic
w miej scowosci przed odgalezieniem dro-
gi do Mszany i Swierklan
przed rozgalezieniern drag w kierunku:
Zor, Gogolowej i Warszowic
przed stacja CPN na rozgalezieniu dreg
do Pszczyny, Warszowic, Szuszca
za wiaduktem kolejowym naprzeciw
sklepu "Galanteria-Dziewiarstwo"
Rynek

. na drodze Wisla-Szczyrk przy tablicy
,,17 zakretow"
na przeleczy
na drodze ze Slemienia, przed skrzyzo-
waniem z droga Zywiec-Sucha
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PKC-ll Miedzybrodzie

PKP-9 Komorowice
PKP-10 Rudzica Landek

PKC-12 Gorki X

PKP-ll Pun cow
PKC-13 Otrebow

Kaczyce
PKC-14 Gorzyce

PKC-15 Samborowice

PKP-12 Nedza

PKC-16 Rudy Wielkie

PKP-13 Gogolowa

PKC-17 Konczycs Male

PKP-14 Debowiec

PKP-15 Puncow
PKC-18 Lipowiec

PKP-16 Rudzica Landek

PKC-19 Straconka

PKC-20 Rychwald

PKP-17 Kubalonka
PKC-21 Wisla Malinka

PKC-22 Wilamowice
PKP-18 Rudzica Landek

PKC-23 Mizerow

PKP-19 Borynia
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na drodze Miedzybrodzie-e-Straconka
przed tablica ,,13 zakretow"
w miejscowosci kolo kosciola
na drodze z Ligoty, przed skrzyzowaniern
z droga Chybie-Jasienica
na drodze Skoczow-r-Brenna, przed odga-
Iezieniem drogi na Nierodzim
przystanek PKS "Puncow Spoldzielnia"
przystanek PKS Kaczyce skrzyzowanie
za odgalezieniern drogi do Karwiny
w miejscowosci na drodze z Mszany
przed skrzyzowaniem z droga Chalupki-
-Wodzislaw
na drodze z Krzanowic, przed skrzyzo-
waniem z droga Granica Panstwa=-Raci-
b6rz
w miejscowosci, za wiaduktem kolejo-
wym
na drodze z Kuzni Raciborskiej, przed
odgalezieniem drogi do Rybnika
na drodze Rybnik-Mszaria przed odga-
l~zieniem drogi do Warszowic
na drodze Zebrzydowice-Cieszyn, przed
cdgalezieniem drogi do Pruchnej
na drodze Konczyce Wielkie=-Skoczow,
przed odgalezieniem drogi do Gumnej
Przystanek PKS "Puncow-Spol:dzielnia"
w miejscowosci na drodze Nierodzim-
-Gorki, przed kosciolem
na drodze z m. Piersciec, przed skrzyzo-
waniem z drcga Chybie-Jasienica
na drodze Straconka-s-Miedzybrodzie
ca 4 km od X z droga Bielsko-Zywiec
na drodze z Gilowic przed odgalezieniern
drogi do Lekawicy
na przeleczy
na drodze Wisla Malinka-Szczyrk przed
tablica ,,13 zakretow"
Rynek
na drodze z Ligoty, przed skrzyzowaniern
z droga Chybie-Jasienica
na drodze ze Studzionki przed stacja
CPN
na drodze z Warszowic, przed rozgalezie-
niem drog w kierunku Zor i Gogolowej

PKC-24 Konczyce Male

PKP-20 Debowiec

PKP-21 Landek Rudzica

PKC-25 Straconka

PKP-22 Kocon X

PKC-26 Szczyrk

Meta So Ustron Polana

na drodze Zebrzydowice-e-Cieszyn, przed
odgalezieniern drogi do Pruchnej
na drodze Konczyce Wielkie-c-Skoczow
przed odgalezieniem drogi do Gumnej
na drodze z m. Piersciec, przed skrzyzo-
waniem z droga Chybie-J asienica
na drodze Straconka=-Miedzybrodzie
ca 4 km od X z droga Bielsko-Zywiec
na drodze Zywiec-Sucha przed odgale-
zieniem drogi na Slernien
na drodze Wisla-Szczyrk, przy tablicy
,,17 zakretow"
na drodze w kierunku na Rownice



PROGRAM GODZINOWY ZAWODOW

godz. 14.00-15.00

Pli\TEK, 18 WRZESNIA 1970 R.

godz. 15.00
godz. 15.00-16.00
godz. 15.45-16.30

godz. 16.03-16.48
godz. 16.19·-17.04
godz. 16.30-17.15
godz. 16.44-17.29
gcdz. 17,02-17,47
godz. 17,02-18,30
godz. 18,00-19,30
godz. 18.14-19.44
godz. 18.30-20.00
godz. 18.48-20.18
godz. 19.10-20.40
godz. 19.34-21.04
godz. 19.55-21.25
godz. 20.06-21.36
godz. 20.31-22.01
godz. 20.50-22.20
godz. 21.28-22.58
godz. 21.43-23.13
godz. 22.28-23.58
godz. 22.48-00.18
godz. 23.02-00.32
godz. 23.13-00.43
godz. 23.28-00.58
godz. 23.43-01.13
godz. 23,56-01.26
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Wjazd do parku maszynyn w Zabrzu, malo-
wanie numerow startowych i odbior tech-
niczny, Zabrze, ul. Zygmunta Podlewskiego
Zarnkniecie parku maszyn
Proba Sz. - Zabrze, pl. Warszawski
Proba Szh-1 i start do jazdy okreznej, Za-
brze, ul. Wolriosci (od skrzyz. ul. Damrota
do pl. Slowianskiego)

PKP 1 Zierniecice
P:£$:C-1 Wielowies
PKP-2 Niewiesie
PKP-3 Rudziriiec
PKC-2 Gliwice szosa
Pr61-iY Sw-1, Sh i Sw-2 szosa
PKC-3 Zabrze Maciej6w
PKP-4 Knurow
PKC-4 Rudy Wielkie
PKP-5 N edza
PKC-5 Samborowice
PKC-6 Gorzyce
PKP-6 Borynia
PKC-7 Mizerow
PKP-7 Zabrzeg
PKC-8 Wilamowice
PKC-9 Szczyrk - start Os-I
PKP-8 Kubalonka
PKC-10 Kocon X
PKC-ll Miedzybrodz is - Start Sg-l
PKP-9 Komorowice
PKP-lU Landek (Rudzica)
PKC-12 Gorki X - Start Os-2
PKP-ll Puncow
PKC-13 Otrebow Kaczyce

SOBOTA, 19 WRZESNIA 1970 R. .-'. '..

PKC-14 Gorzyce
PKC-15 Samborowice
PKP-12 Nedza
PKC-16 Rudy Wielkie
PKP-13 Gogolowa
PKC-17 Konczyce Male
PKP-14 Debowiec
PKP-15 Puncow
PKC-18 Lipowiec - Start Os-3
PKP-16 Landek Rudzica)
PKC-19 Straconka - Start Sg-2
PKC-20 Rychwald
PKP-17 Kubalonka
PKC-21 Wisla Malinka- Start Os-4
PKC-22 Wilamowice
PKP-18 Landek (Rudzica)
PKC-23 Mizer6w
PKP-19 Gogolowa
PKC-24 Konczycs Male
PKP-20 Debowiec
PKP-21 Landek (Rudzica)
PKC-25 Straconka - Start Os-5
PKP-22. Kocon X
PKC-26 Szczyrk - Start Os-6
Meta So Ustron Polana
Pr6ba Szh-2 Ustron Polan a
Proba Sg-3 Rownica
Proba Os-7 Rownica
Koncowy odbior techniczny - Ustron
Polana

NIEDZIELA, 20 WRZESNIA 1970 R.

Ogloszenie wynik6w .prowizorycznych
Wish Uzdrowisko
Ogloszenie wynik6w ostatecznych, rozdanie
nagrcd i zakonczeriie zawodow -
Wisla Uzdrowisko
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godz. 00.28-01.58
godz. 00.52-02.22
godz. 01.09-02.39
godz. 01.25-02.55
godz. 01.46-03.16
godz. 02.02-03.32
godz. 02.13-03.43
godz. 02.26-03.56
godz. 02.40-04.10
godz. 02.57-04.27
godz. 03.20-04.50
godz. 03.54-05.24
godz. 04.33-06.03
godz. 04.42-06.12
godz. 05.19-06.49
godz. 05.47-07.17
godz. 06.07-07.37
godz. 06.24-07.54
godz. 06.41-08.11
godz. 06.53-08.23
godz. 07.06-08.36
godz. 07.28-08.58
godz. 08.00-09.30
godz. 08.38-10.08
godz. 09.08-10.38
godz. 09.15-10.45
godz. 09.30-10.30
godz. 10.30-11.30
godz. 10.40-11.40

godz. 11.30

godz. 12.00



PUNKTACJA PROB

So -- jazda okr~zna

Za kazda minute spoznienia, lub wczesniejszego przybycia na PKC
-- 20 pkt. Spoznienie na PKC -- powyiej 30 minut - wykluczenie
z rajdu. Suma spoznien powyiej 90 minut dla klas 1 i 2, oraz 60
minut dla klas 3, 4, 5, 6, 7 i 8 powoduje wykluczenie z rajdu.

Os -- odcinki specjalrie

Za klaJidqj 1 sek. czasu trwania pr6by zawodnik otrzymuje 1 pkt.
Maksimum punktow -- 125%pkt. najlepszego zawodriika w klasie,
obliczone z dokladnoscia do 0,01 pkt. z zaokragleniern na korzysc za-
wodnika.

Sg -- proby szybkosci g6rski;j

Jak punktacja odcinkow specjalnych.

Sw -- proby wyscigowe

Za kaide 0,2 sek. czasu trwania pr6by zawodnik otrzymuje 0,2 pkt.
Maksimum punktow - 125% najlepszego zawodnika w klasie.

Szh -- proby zrywu i hamo-;"ania

Za kazde 0,2 sek. czasu trwania pr6by 0,2 pkt.
Przewr6cenie kazdego slupka 2 pkt.
Maksimum punkt6w za czas i slupki, wzglednie niewykonanie pro-
by -- 150% pkt, najlepszego zawodnika w klasie.

Sh -- pr6ba hamowania

Za kaide 0,2 sek. czasu trwania pr6by
Przewr6cenie kazdego slupka
Dotkniecie lub przekroczenie kolern drugiej linii
mety

0,2 pkt,
2 pkt.

2 pkt.
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Maksyrnalna ilosc punktow wynosi 150% najlepszego zawodnika
w klasie. Za dotkniecie przednimi kolarni trzeciej Iinii mety, zalicza
sie rowniez 150% punkt6w najlepszego zawodnika w klasie.

Sz -- pr6ba zwrotnosci

Za kazde 0,2 sek. czasu trwania pr6by 0,1 pkt.
Przewr6cenie kazdego slupka 2 pkt.
Maksimum punkt6w za czas i slupki, wzglednie zle wykonanie pro-
by - 150% najlepszego zawodnika w klasie.

UWAGA: Proba zwrotnoscl Sz nie bedzte uwzg ledniona w ogolne] punktacji
rajdu. Jej wynik natomiast bedzie mial decydujace znaczenie w razie rowned
ilosc! punktow dwoch Iub wiece.i zawodnikew w klasyfikacji koiicowej.



1.1.

REGULAMIN SZCZEGOLOWY RAJDU

§ 1
Zawody i Organizator

XX Rajd Wislanski ma charakter mi~dzynarodowyeh zawod6w
otwartych dla lieenejonowanyeh zawodnik6w startujacych na
samoehodaeh grup: I z II i III z IV.
Stanowi on jednoczesnie IV eliminacje Rajdowyeh Samocho-
dowyeh Mistrzostw Polski w roku 1970 r.
Organizatorem jest na zleeenie Gl6wnej Komisji Sportowej
~amoehodowej i zgodnie z lcalendarzem sportowym PZM
1 F.I.A. na rok 1970 - Automobilklub Slaski Katowice uliea
Stanislawa 4, telefon nr 375-67. '
Rajd odbedzie sie w dniach 18-20 wrzesnia 1970 r.
Zawody organizowane sa na podstawie przepis6w Miedzyna-
rodowego Kodeksu Sportowego F.I.A., Regulaminu PZM oraz
niniejszego Regulaminu szczeg610wego. '

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

§ 2
Pojazdy dopuszczone do Rajdu

Do udzialu w XX Rajdzie Wislanskim dopuszczons sa same-
ehody wyprodukowane po dniu 31. XII. 1965 r. homologowane
przed 30. VI. 1970' r. i odpowiadajqee przepisom zalacznika
"J" Mi~dzynarodowego Kodeksu Sportowego 1970 r.
Grupa 1 samoehody turystyezne seryjne 5 000 egz.
Grupa 2 - samoehody turystyezne speejalne 1 000 egz.
Gr upa 3 - samoehody wielkiej turystyki seryjne 3 000 egz.
Grupa 4 - samoehody wielkiej turystyki speejalne 500 egz.
W grupie 1 i 2 samoehody podzielone beda na 6 klas, wg po-
jemnosci skokowej silnika;

klasa 1 - 850 em"
klasa 2 - 851-1150 em"
klasa 3 - 1151-1300 em"
klasa 4 - 1301-1600 em"
klasa 5 - 1601-2000 em"
klasa 6 - ponad 2000 ern"

2.2.
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2.3. W grupie 3 i 4 samoehody podzielons beda na 2. klasy wg po-
jernnosci skokowej silnika:

klasa 7 - do 1600 em"
klasa 8 - ponad 1600 em"

2.4. Klase stanowi co najmniej 5 samochodow, kt6re wystartuja
do Rajdu.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo Iaczenia w/w klas
w przypadku, gdy w danej klasie stawi sie na punkeie starto-
wym mniej niz piec samochodow .

. 2.5,. Udzial sarnochcdow. poza konkursem jest niedozwolony.
2.6. Wszystkie samoehody musza odpowiadac pod wzgl~~em ~udo:

wy przepisom 0 ruehu samochodowym ":' Polsce 1 po;slad~c
dokumenty uprawniajace je do kursowama na drogach publi-
eznyeh w Polsce. - .
Kazdy samoeh6d bior acy udzial w Rajdzie musi bye wyPosa-
iOnJ.Y w pcdreczna apteczke, gasnicc, kaski ochronne 1 pasy
bezpieczenstwa dla ealej zalogi, oraz fartuehy gumowe n,a
tylne kola, szersze od opon 0 minimum 5 em i odlegle maksi-
mum 8 em od poz iomu jezdni. Organizator zezwala na zaopa-
trzenia samochodu w 2 kompletne kola zapasowe, nieograni-
eZODq ilosc detek, na uzycie spec] alnych urzadzen sluzacych
do pomiaru ezasu, jak speed-pilotow, dodatkowyeh stoper6w,
ehronometr6w, oraz innyeh urzadzen (radio dodatkowe wyeie-
raczki itp.) nie majacych wplywu na wrasciwosci tr akcyjne
samochodu, nose punkt6w swietlnych na przodzie samochodu
musi bye parzysta - zgodnie z Polskim Kodeksem Drogowym
i zgodna z karta hornologacyjna lub regulaminem FIA. Zabra-
nia sie posiadania punktow swietlnych na dachu samoehodu.

§ 3

Zgloszenia i ich forma
Do udzialu w Rajdzie beda dopuszezeni zawodnicy posiadajacy mie-
dzynarodowa Iicencje spor towa samochodowa .wain.Cl n.a ro~, 19?O.
W odniesieniu do zawodnikow krajowyeh pesiadanie Iicencji mie-
dzynarodowej nie jest wymagane, pod warunkiern spelnienia zasad
punktu 2 zalacznika do regularninu szczegolowego.

.W kazdym samoehodzie mUSZq znajdcwac sie dwaj zawo~nicy, kt?-
-rzy upowaznieni sa do prowadzenia samochodu -w czasie trwania
rajdu.
Zgtoszenia zawodnik6w mUSZq bye potwierdzone przez ACN,
Samoehody zgloszone do Rajdu mUSZq posiadac dokumenty upowaz-
niajace do poruszania sie na drogach publicznych.

3.1. Zgloszenie na formularzu musi bye przeslane w terminie do
dnia 10. IX. 1970 r. na adres organizatora.
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3.5.

Obowiazujs czytelne i szczegolows wypelnienie formularza
wszystkich pozycji pod rygorem nie przyjecia zgloszenia, '
Zglosze?i~ musi bye podpisane przez obydwu zgloszonych
zawodm~ow, oraz potwierdzenie przez klub macierzysty i ACN.
Za~odmcy Z~bOWlqZan~sa przeslac wraz ze zgloszeniem po
dwie fotografie 0 wymiarze 4X6 em z podaniem na odwrocie
swego nazwiska.
Dopuszcza sie zmiany w zgloszeniu samochodu pod warunkiem
zachowania grupy i klasy, jak rowniaz dopuszcza sie zmiane
drugiego zawodnika, kt6re to zmiany mega bye dokonane naj-
pozniej do dnia 10. IX. 1970 r.
Do konkurencji zespolowej dopuszczone beda nastepujacs ze-
spoly;
Na::odowe - w konkurencji miedzynarodows] zlozonej z 3-5
zalog; podstawa obliczen sa wyniki trzech najlepszych.
Kazda federacja narodowa mozs zglosic tylko jeden zespol.
~l~bowe - zl?zone z 3 do 4 zalog; podstawa obliczen sa wy-
niki trzech najlepszych zalog. Kazdy Klub za posrednictwern
swej federacji narodowej moze zglosic dowolna ilosc zespol6w.
Zgloszenia zespol6w beda przyjmowane przez organizatora do
dnia 10. IX. 1970 r.
W przypadku gdy zgloszony samoch6d zostalby uszkodzony
przed odbiorem technicznym 18. IX. 1970 r. organizator zezwoli
na zastapienis go innym samochodem tej samej marki, tego
samego typu, tej samej pojernnosci i tej samej grupy - 0 ile
zmiana ta zostanie pisemnie zgloszona do Biura Rajdu przed
badaniem technicznym.
Zgodnie z § 74 Miedzynar odowago Kodeksu Sportowego Ko-
mitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do odm6wienia
przyjecia zgloszenia bez podania przyczyny odmowy,
Zawodnicy obowiazani sa na zadanie przedstawic odpis karty
homologacyjnej swego samochodu.

3.2.

3.3.

3.4.

3.6.

3.7.

3.8.

§ 4
Wpisowe

4.1. Wpisowe za zgloszenie 1 zalogi wynosi dla zawodnik6w krajo-
wych 400,- zl. dla zawodnik6w zagranicznych 25 $, wzgled-
nie ich rownowartosc.

4.2. Wpisowe za zgloszenie 1 zespolu wynosi dla zespol6w krajo-
wych 500,- zl. dla zespolow zagranicznych 20 $, wzglednie
ich r6wnowartose.

4.3. Wpisowe za zgloszenie zalog i zespol6w zagranicznych nalezy
wplacac na konto; .
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Przedsiebiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych
"Sport - Tourist'

Bank Handlowy S.A. Warszawa nr konta 164-40700 dla Pol-
skiego Zwiazku Motorowego.
Wszelkie wplaty dokonane na inne niz podane konto nie beda
przez organizatora uznane.

4.4. Dow6d wplaty wpisowego nalezy dolaczyc do zgtoszenia.
4.5. Wpisowe za zgloszenia zal6g i zespol6w kr ajowych nalezy

wplacac na konto organizatora; Automobilklub Slaski w Kato-
wicach NBP I O/M Katowice nr 442-9-751.

4.6. W razie nie przyjecia zgloszenia, wpisowe zostanie zwr6cone
w calosci,

4.7. W przypadku rezygnacji zalcgi z udzialu w Rajdzie, zgloszo-
nej na pismie lub telefonicznie do dnia 5. IX. 1970 r. organiz a-
tor zwr6ci oplate wpisowego w calosci, przy rezygnacji zglo-
szenia po tym terminie wpisowe zwr6cone nie bedzie.
W razie odwolania zawod6w organizator zwraca wpisowe w ca-
losci.

4.8. Zalogi, kt6re wystar tuja do XX Rajdu Wislanskiego, otrzy-
maja w ramach wpisowego dwie pamiatkowe plakietki.

4.9. Organizator zarezerwuje noclegi w Wisle, tylko tym zawodni-
korn i osobom towarzyszacyrn, kt6re wraz ze zgloszeniem (do
dnia 10. IX. 1970 r.) przesla na adres organizatora zamowienie
z podaniem ilosci os6b i termin pobytu.

§ 5

Obowiazki zawodnikow w czasie trwania zawod6w

5.l. Przez podpisanie zgloszenia do Rajdu zalogi zobowiazuja sie
do calkowitego podporzadkowania sie przepisom niniejszego
regulaminu, instrukcjom, dodatkowym zarzadzeniorn, oraz zo-
bowiazuja sie nie dochodzic swoich ewentualnych pretensji
w stosunku do organizatora.

5.2. Zawodnicy powinni stosowac sie scisle do obowiazujacych
przepis6w na drogach publicznych w Polsce i odpowiadaja
osobiscie za ich przekroczenia.

5.3. Zalogi obowiazane sq wykonac wszystkie pr6by sportowe
w kaskach ochronnych, poleca sie uzywanie pas6w bezpie-
czenstwa.

5..4. Zaloga obowiazana jest pod rygorem wykluczenia z Rajdu do
przejechania calej trasy z pobraniem wiz wszystkich PKC
i, PKP w podanej przez organizatora kolejnosci i 'kierunku
oraz obowiazana jest do kolej nego odbycia wszystkich pr6b
przewidzianych regulaminem.
Trasa Rajdu nie bedzie wskazywana.
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Miarodajny jest kilornetraz podany w karcie drogowej.
Zmylenie lub zjechanie z trasy z jakichkolwiek przyczyn i wy-
nikajace z tego konsekwencje nie mega bye przedmiotem skla-
dania protestu wzglednie zmian zapisow czasu.

5.5. Do poruszania sie samochodu na trasie sluzyc maze wylacznie
sila napedowa samochodu, lub sila miesni zalogi,
Wyjatek stanowi pomoc przy ewentualnym wprowadzeniu
samochodu z powrotem na j ezdnie,

5.,6. Zakazuje sie kategorycznie postepowac nielojalnie w stosunku
do innych zawodnikow bioracych udzial w Rajdzie.
W szczegolnosci niedopuszczalne jest przeszkadzanie lub utrud-
nianie wyprzedzania wlasnego pojazdu przez pojazd innego
zawodnika. Kazdy stwierdzony fakt, tego typu przekroczenia
maze spowodowac ukaranie zalogi wg § 23.

§ 6

Ubezpieczenie

Obowiazkowe ubezpieczenie od "NW" i "OC" obejmuje rowriiez
ryzyko rajdowe - zaleca sie dodatkowe ubezpieczenie "AC".
Zawodnicy zagraniczni mUSZq obowiazkowo posiadac Miedzynaro-
dowa Kar te Ubezpieczeniowa jako niezbedny warunek uczestnictwa
w Rajdzie.
Powyzsze dokumenty mUSZq bye przedstawione przy badaniu tech-
nicznym.

§ 7

Odpowiedzialnosc Organizatora

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za szkody
i straty tak v« stosunku do zalcg, ich sprzetu, jak i za spowodowanie
przez nich posrednio lub bezposrednio szkody i straty w stosunku
do osob trzecich i ich mienia.

§ 8

Paliwo

8.1. Do napedu samochodow dopuszczonych do Rajdu moze sluzyc
jedynie paliwo sprzedawane przez stacje benzynowe CPN.

8.2. Stosowanie jakichkolwiek domieszek lub mieszanek sluzacych
do podniesienia liczby ok tanowej paliwa jest wzbronione pod
rygorem wykluczenia z Rajdu.
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§ 9

'I'ablice i numery startowe

9.1. Organizator dostarczy przed odbiorem technicznym tab lice
o wymiarach 44 X 19 cm z napisem Rajd Wislanski i numerem
startowym. .
Tablice mUSZq bye umieszczone trwale z przodu 1 z tylu samo-
chodu przez caly czas trwania Rajdu.

9.2. Brak tablicy spowoduje zaliczenie 20 pkt. karnych za kazda
tablice.

9.3. Na samochodzie musi bye wymalowany numer startowy po
obu bokach (rnozliwie na przednich drzwiach) oraz na masce
kolorem koritrastujacym z barwa nadwozia.
(Wymiar cyfr; wysokosc - 35 em szerokosc linii - 7 cm).
Organizator udostepni szablon i farbe lub. wymaluje uczestni-
korn numery 0 ktorych mowa, przed badaniem technicznym.

9.4. Zawodnicy, ktorzy ukoncza Rajd mUSZq zdjac numery startowe
oraz tablice przed opuszczeniem parku (meta Rajdu).

9.5. Zawodnicy rezygnujacy z dalszego udzialu w Rajdzie lub z nie-
go wykluczeni obowiazani sa natychmiast zdjac numery star-
towe i tablice umieszczone na samochodzie, oraz oddac na
PKC i PKP kar te drogowa wraz z kartami Os pod rygorem
zastosowania sankcji przez jego ACN.

§ 10

Parki samochodowe

W czasie trwania zawodow organizator nie wprowadza zasady par-
kow zarnkriietych.

§ 11

Badania techniczne (BT)
identyfikacja samochodu oraz zalogi

11.1 Samochody zgloszone do Rajdu mUSZq bye przedstawione do
badania technicznego, ktors przeprowadzi Komisja Techniczna
'VI dniu 18. wrzesnia 1970 r. 0 godz. 14,00 w Zabrzu.

11.2. Samochody zostana poddane ponownemu badaniu techniczne-
mu po zakonczeniu Rajdu, bezposrednio po przyjezdzie na mete
Rajdu.
Niezgloszenie samochodu do badania po Raj dzie pociagnie za
soba wykluczenie zalogi z Rajdu.
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11.3. Za powstale podczas trwania zawodow uszkodzenia zaloga
otrzyma nastepujace punkty karne:
1. za brak tlumika lub uszkodzenie powodujace

jego wyrazne niesprawne dzialanie 20 pkt.
2. za br ak swiate] - za kazdy punkt oswietlenio-

wy, j ak i swiatel "Stop" wg kodeksu drogowego po 5 pkt.
3. za brak dzialajacego sygnalu dzwiekowego 20 pkt.
4. za brak tablicy rajdowej po 20 pkt.
5. za nie dzialajace wycieraczki 20 pkt.
6. za br ak lusterka wstecznego 20 pkt.
7. za brak fartucha za tylnem kolem po 2'0 pkt.
8. za brak obowiazujacego wyposazenia rajdowe-

go wg § 2 pkt. 6 wykluczenie
11.4. Kierownictwo Rajdu moze zarzadzic ogledziny techniczne sa-

mochodu bioracego udzial w Rajdzie, oraz przeprowadzic iden-
tyfikacje zalog w czasie trwania zawodow,
Stwierdzenie jakichkolwiek zmian majacych wplyw na dopu-
szczenie samochodu do Rajdu.Tub zaliczenie go do danej klasy
lub grupy w stosunku do stanu stwierdzonego w czasie bada-
nia przez Kornisje Techn iczna przed Rajdem, spowoduje wy-
kluczenie zalogi z Rajdu.

11.5. Komisja Techniczna moze oznal owac poszczeg6lne elementy
sa~ochodow przed startem a nastepnis sprawdzic je na mecie
Rajdu - brak oznakowania jest rowrioznacznv z wymiana da-
nego elementu i spowoduje wykluczenie zalogi z Rajdu.

§ 12

Przehieg zawodow

Zawody skladac sie beda z nastepujacych prob:
So - jazdy okreznej na trasie 0 dlugosci 1.197 krn, podzielonej

na 26 etapow
Sz - proby zwrotnosci - Zabrze
Szh-1 - proby zrywu i hamowania - Zabrze
Sw-1 - proby wyscigowej - Gliwice - szosa
Sh - pr6by hamowania szosa Gliwice-Zabrze
Sw-2 - proby wyscigowoj - Zabrze - szosa
Os-l - odcinek specjalny - Szczyrk-Wisia Malinka 0 dlug. ca.

9 000 m
Sg-l - proby szybkosci g6rskiej - Miedzybrodzie - Przegibek

o dhig. ca. 3 000 m
Os-2 odcinek specjalny - Gorki X-Lipowiec 0 dlugosci ca.

3200 m
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Os-3 - odcinek specj alny - Lipowiec=-Corki X 0 dlugosci ca.
3200 m

Sg-2 - proba szybkosci gorskiej - Straconka-Przegibek 0 dlug.
ca. 4 000 m

Os-4 - odcinek specjalny - Wista Malinka-Szczyrk 0 dlug. ca.
9 000 m

Os-5 - odcinek specjalny - Straconka-e-Miedzybr odzie 0 dlug.
ca. 7 000 m

Os-6 - odcinek specjalny - Szczyrk-Wisla Malinka 0 dlug. ca.
9 000 m

Szh-2 - proba zrywu i hamowania - Ustr on Polana
Sg-3 - pr6ba szybkosci g6rskiej - Ustron Polana-R6wnica

o dlug. ca. 4 200 m
Os-7 odcinek specjalny - Rownica+-Ustron Polan a 0 dlug. ca.

3500 m
§ 13

So - pr6ha jazdy okreznej
13.1. Trasa jazdy okreznej jest podana na str. 13-19,niniejszego re-

gulaminu. Zawiera ona miejscowosci, PKC i PKP, podzial na
etapy, km odcinka, krn od PKC. Na str. 20 niniejszego re-
gulaminu jest podany podzial So na etapy.

13.2. Na poszczeg6lnych odcinkach etap6w obowiazywac beda czasy
odpowiadajqce szybkosciorn przecietnym od 52-84 km/godz.
Jako podstawe wszelkich obliczen dotyczacych jazdy dlugo-
dystansowej przyjmuje sie odleglosci uwidocznione w atlasie
samochodowym Polski, wydanym przez Panstwowe Przedsie-
biorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Zadaniem zawodnika
podczas j azdy dlugodystansowej jest przej echanie poszczegol-
nych odcinkow trasy w czasach nie dluzszych od ustalonych
przez organizatora. Obowiazujace maksymalne czasy przejazdu
poszczegolnych odcinkow trasy porniedzy kolejnymi PKC po-
dane sa w karcie drogowej zawodnika, Zawodnik obowiazany
jest przejechac wszystkie PKC i PKP w podanej przez orga-
nizatora kolejnosci i kierunku. Czasy przejazdow poszczegol-
nych cdcinkow ustalone sa w ten sposob, aby na drogach
przebiegajacych przez osiedla (miejsca zabudowane) zawodnicy
nie przekraczali obowiazujacych szybkosci maksymalnych.

13.3. W przypadku, gdyby tr asa w jakims punkcie okazala sie nie-
przejezdzalna, zawodnicy sa obowiazani wrocic na dalszy ciag
trasy jak najkrotsza drcga.
Czas wyznaczony na przejechanie tego etapu (miedzy dwoma
kolejnymi PKC) nie bedzie zmieniony.

13.4. Od chwili startu zawodnicy nie beda mogli powolywac sie na
jakikolwiek przypadek sily wyzszej .
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13.5. Start do jazdy okreznej rozpocznie sie wg czas6w podanych
w karcie drogowej w odstepach 1-minutowych, a po neutra-
lizacji czasu na wykonanie pr6b Sw-1, Sh i Sw-2 z PKC-3
Zabrze Maciej6w - w odstepach 2-minutowych.
Spozriienie na start do 5 min. nie bedzie karane, jednak czas
pierwszego etapu jazdy okrezncj bedzie obliczony zgodnie
z regularninowym (a nie faktycznym czasem startu). Spoznie-
nie na start ponad 5 minut powoduje wyeliminowanie zal:ogi
z Rajdu. Start do jazdy okreznej jest jednoczesnie czasem
startu do pr6by Szh-1.

13.6. Dozwolone jest wczesniejszs przybycie na PKC-2 - Gliwice
- szosa i na mete jazdy okr eznej w Ustroniu Polanie.

13.7. Wszystkie zegary na PKC obowiaz uje oficjalny czas Polskiego
Radia.

§ 14

Karta drogowa
14.1. Karta drogowa zawiera:

a) nazwiska i imiona zawodnik6w,
b) nr ich liceneji,
e) marke samochodu,
d) grupe i klase do ktorych zostal zaliczony samoch6d,
e) nr startowy,
f) charakterystykq samochodu wpisana przez Komisja Tech-

niczna,
g) zdjecia i podpisy zawodnik6w,
h) spis wszystkich PKC i PKP, oraz pr6b w kolejnosci ich

odbywania,
i) czas, w kt6rych zawodniey powinni przejechac trase jazdy

dl:ugodystansowej,
j) kilometraz jazdy dl:ugodystansowej podany w odcinkach ad

PKC do PKC oraz narastajacy.
14.2. Na kazdym punkcie kontrolnym karta clrogowa musi bye wi-

zowana i ostemplowana pieczatka punktu, kt6rego zadaniem
jest przeprowadzenie kontroli Notatki w karcie clrogowej nie
moga posiadac zadnych dopisk6w, a sprostowania beda uznane
tylko, gdy beda formalnie potwierdzone przez jednego z komi-
sarzy kontroli.

14.3. Zaden protest dotyczacy godzin startu lub przejazdu zanoto-
wany w kareie drogowej nie bedzie uznany.

14.4. Zawodnik jest odpowiedzialny za przedstawienie karty drogo-
wej na wszystkich punktach kontrolnyeh. Wszystkie osoby
wchodzace w sklad zalogi samochodu musza bye wymienione
w karcie drogowej, gdzie beda umieszczone ich aktualne foto-
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grafie w wymiarach 4X6 em oraz podpisy. Rezygnacja jednego
z czlonkow zalogi z dalszego udzialu w Rajdzie pociagriie za
soba wykluczenie z Rajdu.
Obowiazkiem zawodnika jest przedstawic kar te drogowa ko-
misarzom punktu w ustalonym czasie, zawodnik jest odpowie-
dzialny za wpisanie godzin Zawodnicy, kt6rzy nie beda mogli
przedstawic prawidlowo wypelnionej kar ty drogowej na mecie,
beda wykluezeni z Rajdu.

14.5. Zgubienie karty drogowej powoduje wykluczenie zalogi z Raj-
duo Zawodnicy obowiazani sa dopilnowac pod rygorem wyklu-
czenia z Rajdu, aby przejazd ich byl odnotowany w kar tach
drogowych we wszystkich punk tach kontrolnych, wymienio-
nych w kar tach drogowych i we wskazanej kolejnosci.

14.6. Natyehmiast po przyjezdzie na punkt kontroli zawodnik musi
oddac karte drogowa komisarzom punktu. Jeieli chodzi 0 kont-
role, kar ty drogowej, godziny przejazdu beda mogly bye od-
notowane w tym przypadku, gdy samoch6d z pelna zaloga be-
dzie sie znajdowal na przestrzeni rozciagnietej 10 m przed
i dziesiec m za stolem kornisarza, sarnochod musi bye przed-
stawiony masks w kierunku jazdy, z silnikiem uruchomionyrn,
Czas postoju w tej okr eslonej przestrzeni nie moze przekr aczac
czasu, kt6ry jest normalnie potrzebny dla przeprowadzenia
kontroli.

§ 15

Punkty kontroli czasu (PKC)

15.1. Na trasie Rajdu znajdowac sie beda punkty kontroli czasu
(PKC) oznaezone po obu stronach drogi choragiewkami.

biala - w odleglosci 200 m przed PKC,
i6Hq - w odleglosci 20 m przed PKC.

15.2. Punkty kontroli czasu oznaczone beda tablieami PKC Dr
Obowiazujacy czas rajdowy podawany bedzie na odpowiednich
tablieaeh oznaczajacych biezaca godzine i zakonczona pelna
minute. Zawodnik obowiazany jest zglosic sie na PKC wraz
z samochodem i podac karte drogowa w regulaminowym eza-
sie. Do karty drogowej wpisywana bedzie godzina i pelne
ukonczenie minuty. Moment przekroczenia samochodem zclte]
choragiewki przed PKC jest momentem przybycia na punk t
kontroli czasu i czas ten bedzie wpisany do karty drogowej
zalogi. Czas ten jest rownoczesnie czasem startu do nastepnego
odcinka j azdy dlugodystansowej.

15.3. Wpisane do karty drogowej czasy na poszezeg61nych PKC nie
podlegaja protestom.
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15.4. W razie wczesniejszsgo przybycia na PKC zawodnik powinien
oczeki~ac na swoj re.gulaminowy czas przybycia przed zoltq
ChOrqglewkq. Zawodnik obowiazany jest do' opuszczenia PKC
wra~ z s~mochode;n. nie. poznicj niz w ciagu 30 sekund po
ukonczemu czynriosci zwiazanych z wpisaniem czasu do kar tv
drogowej. 01

15.5. Oczekiwanie w strefie porniedzy zoltq choragiewka, a PKC
oraz przedluzenie czasu opuszczenia PKC ponad 30 sek., bedzie
karane za kazde z tych przewinieii po 60 punktow karnych.

Punktacja

Za kazda minute wczesniejszego lub pozniejszago przybycia na PKC
w stosunku do wyznaczonego czasu. Suma spoznien od czasu wyni-
zal?,g~ o~rzymuje 20 punktow karnych. Dopuszczalne maksyma1ne
spozr:llem~ na ~~<? ,",:,ynosi 30 minut. W przypadku, gdy zawodnik
bedzie ,rr:1a1 opozmeX;l~ na PKC?, bedzie mogl odrobic to opoznienie

, W ,caloscl lub w CZE;SCl,w czasie nastcpnych etapow, jednak bedzie
znow ukarany ty1e razy po 20 punktow karnych, i1e odrobi minut
w .stosunku do wyznaezonego czasu. Suma spozriien od czasu wyni-
kajacego z karty drogowej na wszystkich PKC w calymRajdzie nie
moze przekroczyc 60 minut dla klas 3, 4, 5, 6, 7 i 8, oraz 90 minut
dlaJclas 1 i 2. Przekroczenie tych czasow powoduje wyk1uczenie
zalogi z Rajdu.

§ 16

Punkty kontroli przejazdu (PI{P)

W celu przejazdu trasy we wlasciwym kierunku i wlasciwyrni dro-
gami, zaloga obowiazana jest pobrac wizy kontrolne przejazdu ko-
lejno we wszystkieh PKP, oznaczonyeh na karcie drogowej. Czas
przejazdu PKP nie bedzie wpisywany. Brak jakiejkolwiek wizy
przejazdowej PKP w karcie drogowej, powoduje wykluczenie z Raj-
d~. PK~ oznaczone bedzie dwoma riiebieskimi choragiewkami, usta-
wionymi po obu stronach drogi w odleglosci 200 m przed PKP.
Punkty kontroli przejazdu beda oznaczone tablicami PKP nr .

§ 17

Odcinki specjalne (Os)

17.1. Na trasie zawodow beda rozmieszczone tak zwane "odcinki
specj alne w ilosci 7 0 Iacznej dlugosci ca 44 km.

17.2. Poczatek i koniec kazdego Os oznaczony bedzie tablicami
z napisarni Os nr 100 m, Os nr Start, Meta, Os nr .
100 m, Os nr Meta.
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17.3. Trasa i dlugosc poszczeg61nych cdcinkow specjalnych podana
jest w § 12. Przebieg zawodow na str. 34 regulaminu.

17.4. 0 pis p r a b
Start do pierwszych szesciu odcinkow specjalnych nastepuje
bezposrednio po odjezdz ie z poprzedzajacego probe PKC. Os-7
bedzie wykonywany po zakonczeniu przez wszystkich zawod-
nikow proby Sg-3.
Zawodnik po odjechaniu z PKC podjezdza na Iinie startu
proby OS, gdzie komisarze wpisuja do kart kontrolnych czas
startu i dokladnie 0 tym czasie wystartuja zalogi do prob (start
o pelnej minucie).
Czasy na Os notowane beda z dokladnoscia do 1 sekundy, przy
pomocy zsynchronizowanych stoperow.
Na mecie obowiazuje zatrzyrnanie samochodu przy stoliku ko-
misarzy. Natychmiast po dokorianiu wpisu czasu, zawodnik
ma obowiazek odjechania z punktu. Zatrzymanie sie samo-
chodu dozwolone jest dopiero za zielona choragiewka umiesz-
czona ca 200 m za Iinia mety Os.
Za czas przejazdu Os przyjeta bedzie roznica czasow pobranych
na mecie i starcie proby.
Kilornetraz pierwszych szesciu Os-ow jest wliczony w etap
jazdy dlugodystansowej pomiedzy odpowieclnimi PKC. Trasy
odcinkow specjalnych b~dq w zasadzie dla normalnego ruchu
wszystkich pojazdow zamkniete, a piesi beda ostrzezeni 0 nie-
bezpieczeiistwie przy pomoey odpowiednich obwieszczen. umie-
szczonych wzdluz trasy Os. W razie defektu 1ub wypadku, na-
lezy bezwzglednie usunac samochod [ak najbardziej na pobo-
cze drogi.
W czasie W.w. pr6b zawodnicy w zadnyrn wypadku nie po-
winni jechac w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy na
trasie - pod rygorem wykluczenia z Rajdu.

17.5. J ezeli oezekiwanie na start do proby z winy organizatora
wzglednie sily wyzszej bedzie dluzsze niz trzy minuty, zawod-
nikowi bedzie przyznana neutralizacja czasu. Neutralizacja ta
bedzie wliczona do czasu przejazdu danego etapu jazdy okrez-
nej.

17.6. Punktacja podana na str. 26 regulaminu.

§ 18

Proby gorskie (Sg)

18.1. W czasie trwania Rajdu odbeda sit; trzy prohy gor skie.
18.2. Trasa i dlugosc poszczegclnych prob gorskich pod ana jest

w § 12. Przebieg zawodow na stronie 34 regulaminu

39



18.3. 0 pis p r 6 b
Start do dwoch pierwszych pr6b gorskich nastepuje bezpo-
srednio po odjezdzie z poprzedzajacego probs PKC.
Sg-3 hedzie wykonywana na mecie Rajdu bezposrednio po za-
konczeniu pr6by Szh-2.
Start z miejsca do pr6by z silnikiem uruchomionym z kolami
przednimi przed linia startu. Meta lotna. Poczatek pr6by i jej
koniec oznaczony bedzie tablicami Sg-nr .... Start i Sg-nr ....
Meta. Czas mierzony bedzie z dokladnoscia do 1 sek. przy po-
mocy pary zsynchronizowanych stoper6w. Warunki pr6b i obo-
wiazki zawodnik6w na trasie beda identyczne jak na trasach
odcink6w specj alnych.

13.4. Punktacja pr6b podana jest na str. 26 regularninu.

§ 19

Proby wyscigows (Sw)

19.1. W czasie trwania Rajdu zostana przeprowadzone dwie pr6by
wyscigowe na skrzyzowaniu szosy Ujazd-Bytom. Pr6by od-
beda sie na trakcie zneutralizowanego czasu miedzy PKC-2,
a PKC-3.

19.2. Sw-l - pr6ba wyscigowa na skrzyzowaniu szosy ze zjazdem
do Gliwic.

19.3. Sw-2-pr6ba wyscigowa na skrzyzowaniu szosy ze zjazdem
do Zabrza.

19.4. Opis p r o b

Start z miejsca z silnikiem uruchomionym z przednimi kolami
przed linia startu. Na znak startera zawodnik rusza i wyko-
nuje probe zgodnie z otrzymanym rysunkiem jej wykonania.
Meta lotna.

19.5. Punk tacja jest podana na str. 26 regulaminu,

§ 20

Prohy zrywu i hamowania (Szh)

20.1. W czasie trwania Rajdu odbeda sie dwie proby zrywu i harno-
wania:

20.2. Szh-l - Zabrze - 0 dlug. 100 m, jest jednoczesnis startem
do I etapu jazdy okreznej.

20.3. Szh-2 - Ustron-Polana - 0 dlug. 100 m, bezposrednio po za-
konczeniu jazdy okrezncj.
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20.4. 0 pis pro b y

Start z miejsca z silnikiem uruchomionym z przednimi ~o~a~lj
przed Iinia startu. Na znak startera zawodnik rusza, przeJezdz~
odcinek trasy 0 dlugosci ca 100 m i wjezdza w korytarz kr~gh,
zatrzymujac samochod w. ten sposob,. aby linia ,~~ty zr:aJdo-
wala sie pomiedzy przednia a tylna osia. Szerokosc [ezdni pr~y
linii hamowania, tj. 2,5 m za i przed Iinia, ograniczona bedzie
do 2 m przez ustawienie sl:upk6w, 11 z kazdej strony w odste-
pach 0,5 m (korytarz kregli). . ,.
Komisarz mety machnieciern choragiewka w dol: daje znak pra-
widl:owego i calkowitego zatrzymania sie samochodu, a tym
samym ukoriczenia czasu trwania proby.

20.5 Punktacja podana jest na str. 26 regulaminu.

§ 21

Pr6ba hamowania (Sh)

21.1. W czasie trwania Rajdu odbedzic sie jedna pr6ba hamowania
w trakcie zneutralizowanego czasu miedzy PKC-2, a PKC-3.
Sh - szosa Gliwice-Zabrze. Dlug. proby 300 m plus 100 m.

21.2. 0 pis p r 6 b y

Proba polega na przejechaniu trasy dlugosci okolo 400 m skla-
dajacej sie z 2 odcinkow, z ktorych pierwszy 0 dlugosci 300 m
stanowi rozbieg do wlasciwej proby, a drugi 0 dlugosci 100 m
stanowi wlasciwa probe.
Czas przejazdu odcinka pierwszego nie jest punkto":rany. Ko-
niec odcinka, sluzacego za rozbieg, jest rownoczesnie POCZq~-
kiem startu lotnego odcinka punktowanego i oznaczony bedzie
Iinia i dwiema bial:ymi choragiewkami ustawionymi po obu
stronach jezdni. Linia mety ograniczona bedzie z obu stron
korytarzem slupkow szerokosci 2,5 m w odstepach 0,5 m n~ dlu-
gosci 2,5 m przed pierwsza linia mety i 2,5 m poza nia (11
slupkow po kazdej stronie).
Rownolegle do pierwszej Iinii hamowania w odstepach 2-me-
trowych wymalowane beda dwie dalsze linie, ktorych prze-
kroczenie pociagnie za soba zaliczenie punktow karnych.
Start do proby: kola przednie samochodu przed pierwsza Iinia
startu, silnik uruchomiony.
N a mecie samoch6d winien zatrzymac sie w ten sposob, aby
pie r w s z a (z trzech) linii mety znalazl:a sie miedzy osi~mi
wozu. Korekcja pozycji samochodu w kierunku do tylu, Jest
niedopuszczalna. Czas mierzony bedzie od chwili l?rzelotu osi
przednich kol przez linie oznaczajaca poczatek odcinka 100 m,
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do czasu przelotu osi kol przednieh przez pie r w s z q Iini.;
mety. Machniecie choragiewka na mecie jest jednoczesnis ze-
zwoleniem na odjazd.

21.3. Punktacja jest podana na str. 26 regulaminu.

§ 22

Proba zwrotnosci (Sz)

22.1. W czasie trwania Rajdu odbedz ie sie jedna proba zwrotnosci
- Sz -przed startem do jazdy okr eznej w Zabrzu.

22.2. 0 pis pro b y
Razem z kartami drogowymi zawodnicy otrzymuja rysunek
proby. Zawodnik jest obowiazany do przejechania prawidlowo
trasy proby w jak najkrotszyrn czasie. Start z miejsea z silni-
kiern uruehomionym z przednimi kolami przed linia startu. Na
mecie obowiazuje zatrzymanie samochodu na linii mety, tak
aby znalazla sie ona miedzy osiarni samochodu.
Nieprawidl:owe zatrzymanie sie musi zawodnik poprawic kosz-
tern czasu trwania pro by. Machniecia choragiewki jest po-
twierdzeniem prawidlowego zatrzymania sie samochodu. Czas
mierzy sie od sygnalu startera, do momentu machniecia cho-
ragiewka na Iinii mety.

22.3. Punk tacja proby jest podana na str. 27 regulaminu,

§ 23
Przepisy drogowe

23.1. Zalogi uczestniczacs w Rajdzie obowiazano sa do scislego prze-
strzegania obowiazujacych w PRL przepisow ruehu drogowego,
a w szczegolnosci do ograniczenia szybkosci w miejscach zabu-
dowanyeh.

23.2. Za kazde stwierdzorie pierwsze przekroezenie szybkosci w miej-
seach zabudowanyeh zaloga zostanie ukarana 20 pkt. Nastepne
przekroezenie spowoduje wykluczenie z Rajdu.

§ 24

Dyscyplina sportowa

Zespol Komisarzy Sportowych moze ukarac zawodnika za brak dys-
cypliny sportowej: .

1. za spozriienie na start pro by - 50 pkt.
2. za niesportowe zaehowanie sie lub niestosowanie si~ do uwag

42

i zalecen zespolu Kornisarzy Sportowych lub Technicznych
wzglednie Kierownictwa Zawodow - 50 pkt., a w wypadkach
specjalnie drastycznych - wykluczenie z Rajdu.

§ 25

Klasyfikacja

25.1. Klasyfikacja zawodnikow zostanie przeprowadzona po ukon-
czeniu zawodow. Wyniki prowizoryczne zostana podane do
wiadornosci zawodnikow w dniu 20.IX.1970 r. w Wisle 0 go-
dzinie 11.30.

25.2. Klasyfikacjq zostana objeci zawodnicy, ktorzy uzyskaja punk-
tacje za wszystkie proby. Naj mniejsza suma punkt6w decyduje
o zwyciestwie i zajeciu miejsea w klasyfikaeji generalnej za-
wodow, klasyfikaeji w grupaeh i klasach, oraz Pueharu Pan.
W razie rownosci punktow decyduja lepsze wyniki pr6b wg
kclejnosci:
1) pr6ba zwrotriosci - Sz
2) jazda dlugcdystansowa
3) sumaryczny wynik odcinkow specjalnych
4) sumaryczny wynik prob g6rskieh.

25.3. W razie dalszej rowriosci punktacji liczy sie ex aequo z zacho-
waniem pelnej kolejnosci.

25.4. Klasyf'ikacja zespolowa objete zostana te zespoly klubowe i na-
rodowe ktorych co najmniej trzy zalogi ukoncza Rajd i zostana
sklasyfikowane indywidualnie. .

25.5. Przy klasyfikacji zespolow przyjmuje sie mniejsza sume punk-
tow w klasyfikacji generalnej, uzyskana w danyrn Rajdzie
przez trzy najlepsze zalogi zgloszonego zespolu. W przypadku
rownosci punktow decyduje mniejsza suma punktow karnych.

25.6. Punktacja do RSMP 1970 uzyskuja zawodnicy zgodnie z obo-
wiazujacymi w roku biezacym wytycznymi, pod rygorem prze-
strzegania zawartych w nich wymaganiach.

25.7. Klasyfikacja w konkurencji 0 Puchar Pan przeprowadzona be-
dzie w wypadku startu co najmniej trzech zalog kobiecych.,

....._.. _ ....~,;?..:.:..:_-..__~~s~~_~··~::?.t:.::'~
§ 26

Protesty, zazalenia i wyjasnienia

26.1. Protesty i zazalenia mega bye skladane przez zawodnikow lub
ich pelnomocnikow na pismie najpozniej w ciagu 60 minut od
czasu przyjazdu na mete ostatniego etapu - ostatniego zawod-
nika.
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26.2. Po ogloszeniu wynik6w prowizorycznych protesty mega doty-
czye wylacznie ewentualnych bledow rachunkowych na arku-
szu zbiorczym wynik6w. Protest zawodnika na innego zawod-
nika moze bye skladany wylqcznie przez zgloszonego przed
zawodami kierownika ekipy.

26.3. Do protestu nalezy doraczyc kaucje w wysokosci zl 500,-,
zwrotna w wypadku uznania protestu.

26.4. Reklamacje zbiorowe nie beda pr,zyjmowane.
26.5. Reklamacje dotyczace ostatecznej klasyfikacji mega bye skla-

dane do G16wnej Komisji Sportowej-Samochodowej ZGPZ Mot.

§ 27

Nagrody

Ustanawia sie nastepujace nagrody:
a) z e s polo we:

1) puchar za I miejsce w konkurencji
miedzynarodowej

2) puchar za I miejsce w konkur encji
zespol:6w klubowych

3) puchar za I miejsce w konkurencji
Pucharu Pan

Nagrody zespolowe ad 2) i 3) beda przyznane, 0 ile 0 nie
ubiegac sie beda przynajmniej po 3 zespoly.

b) i n d y wid u a 1n e :
Puchary dla miejsc 1---'6 w klasyfikacji ogolnej (generaInej)
Puchar Pan - dla najlepszej zalogi kobiecej
Ponadto puchary za miejsca 1-3w klasach.

2.7.2. Poza tym organizator rozdzieli nagrody za najlepsze wyniki
na poszczeg61nych pr6bach sportowych.
NajIepszy zawodnik pr6b g6rskich zdobedzie miniature nagrody
wieczystej im. inz. Witolda Pajewskiego.

27.3. Najlepszy zawodnik Rajdu i najlepszy zespol Rajdu otrzymuja
nagrode przechodnia, ufundowana przez Automobilklub Slaski
i Okreg Polskiego Zwiazku Motorowego Katowice.

27.4. Szczegolowe zestawienie nagr6d zostanie podane do wiado-
mosci zawodnikom przed startem do jazdy okreznej,

§ 28

Przepisy koncowe

28.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wlasciwej interpretacji
zmian i uzupelnien niniejszego regulaminu, wydania instrukcji
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dodatkowych i uzupelniajacych, [ak rowniez calkowitego od-
wolania zawod6w.

28.2. Wszelkie ewentuaine zmiany dotyczace wykonawstwa poszcze-
g61nych pr6b sportowych lub odcink6w jazdy dlugodystanso-
wej itp. a nie dotyczace zmiany istoty regulaminu, podawane
beda do wiadomosci przed rozpoczeciern Rajdu lub w poszcze-
g6Inych przypadkach przed startem do danej pr6by droga
ogloszenia na miejscu startu.
W przypadkach spornych tylko polski tekst Regulaminu jest
miarodajny.

Katowice, dnia 20 czerwca 1970 r.

AUTOMOBILKLUB SLASKI
KOMISJ A SPORTOW A

Regulamin niniejszy zostal zatwierdzony
przez Glowna Komisje Sportowo-Samo-
chodowa ZG PZM w Warszawie.

45


