
Załąeznik Nr 1.

Do Regulaminu XVII Rajdu
Dolnośląskiego - 1973 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DLA Z^WODNIKÓW KRAJOWYCH

1. Wpisowe

W'pisowe dla zau,odników krajowych analogicznie jak podano w Regula-
minie Rajdu Międzynarodowego pkt. 7.

?. Klasy

2.L. W rajdach krajowych klasę stanowi conajmniej ftzy samochody,

2.2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby sa,mochodów w klasie
w RSMP zostaną one włączone do kłasy bezpośrednio wyższej danej
grupy względnie do grupy II własnej klasy.

2.3" Organizatat jest obowiązany powiadomić zawodnika przed startem
do Rajdu o niepełnej klasie, w której ma on zamiar startorvaĆ. Za-
wodnik ma obor,viązek podjęcia dec; zji o starcie !v danej klasie
i grupie bezpośrednio po BT-1.

2.4. W razle nie podania wzez zawodnika urariantu w jakim chciałby
startorvać, organizator zaLiczy załogę wg własnego uznania.

2.5. Niepełna klasa 9 - tr3 w kazdym wypadku moze braĆ udział wy-
łącznie w klasyfikacji generalnej,

?,.6. Zawodnicy przeklasyfikowani po ukończeniu Rajdu przenoszą zda-
byte punkty do klasy i grupy macierzystej.

3. Ubezpieezenie

Zaleea się posiadanie ubezpieczenia typu ,,Auto-Casco". Oborviązko',łra za,
rvodnicy muszą posiadać ubezpieczenie ,,NW" i ,.OC". Brak te o uhez-
pieczenia sporr.oduje niedopuszczenie załogi do udziału w Rajdzie.

4. Zgloszenie 8Eupy i hlasy

Oborviązują przepis1- Resularn-inu Rajdu Międzyrrarodow go pkt. 5.



5. Neutralizacja cua u

5.1. PrrY oczekiwaniu przez zańogę na rozpoczęcie danej próby sportowej
dłuzej niŻ 2 minuty Komisarz Sportc,wy próby udzieli neutralizacji
cza u obejmującej iloŚĆ minut faktycznego oczekiwania na start do
próby {ponad 2 minuty).\*

5,2, W PrzYPadku zaistniałego na trasie Rajclu wypadku drogowego
z ofiarami w ludziach załoga zqbowiązana jest pod r)łgorem wyklu*
czenia z Ęajdu do udzielenia pierwszej pomocy poszkodotł,anym.
Fakt udzielenia pomoc}ł ofiarorn wypadku udokumentowany zapisem
!v Karcie Drogowej spowoduje udzielenie prłez Zespół Komi arzy
Sportowyeh neutralizacji cząsu zgodnie z .w.\tr/. zapisem.

6. Klasytikacja

6.1. Zg,łoszenie chociaz jednego zawodnika zagranicznego lv klasie po_
woduje Prze rowadzenie klasyfikacji i rozdania nagród wg. Regula:
minu Międzl,narodowego.

6.2. Zgłoszenie w klasie tylko zawodników krajorvych klasyfikacja
(nagrodY araz punkty do MP w tej klasie) dokonana będzie wg wy-
tYcznYch do Regu!.aminu RSMP na rok 19?3 (bez nagród lv klasyfi:
kacji rniędzynarodowej).

6.3. NiezaleŻnie od klasyfikacji w Rajdzie Międzynarodowym wszy cy
zawodnicY krajowi w klasach zostaną sklasyfikowani dodatkorvo do
MP (z wYłączeniem zawodników zagrarlicznych) z przyznaniem punk-
tów do MP za miejsca ocl 1 ,clo 6 tj. 9_6_4-3-2-1 punktów i na-
gród gotórvkowych:

za I miejsce - 1500,- zł
za II miejsce 1000,- zł
za III miejsce la}r- zł.

6,4. I1ość nagród w klasach:
odl do5 startujących 1nagroda
od 5 do 6 startujących 2 nagrody
od7 ipowyzej 3nagrody.

? Punktacja r.alóg

7.!. PunktY za zajęcie miejsca w klasie przyznawane będą przy udziale:
2 zawodników z licencją klasy IR :- obu zawodnikom
zawodnikowi z pilotem IĘ + IIR jednemu zawod.
Powyżśze punkty datyczą klasyfikacji RSMP.



Zawodnik startujący jako pilot z licenc.ją klas1, II R zdobyte punkty
zaliczane ma do licencji kiasy I R, a nie bierze tłclziału 11/ klas_r,fi-
kacji do RSlVlP.

7.ż. Klasyfikacja krajołvyeh zespeltrów klubr:rr1_1,,ch clokonana bętlzie
_.]v oparciu o uz3,,skane punkty do MP (Mistrzo tw Polski) ęr klasach.

8. Dodatkolv nagrody honotrOtrvLi i rzecz{, {,.,*

Niezaleznie od nagród regulaminowych organizator TJrzyzna dalsze ne-
grody lronorolł.e (dyplomy) araz el,ventuaine nagrod:, rzetzol\re fundorvaile.

9. Udzial zawodnikóęv krajorvych !v Rajdz§e

9.1. W Rajdzie mogą brać udziął tyiko zawodnic,v posiaciająey licencję
klasy I ,,R"" Zawodnicy z lieeneją }tlasy II ,,R" rnegą }:rać udział
w Rajdzie tyiko jako piloci.

9.2. Piloci hez lieencji nie mogą l:rać uilziału w Rajdzie.

9.3. Bez aktualn_vch 1icenc ji i ksiązeczek zdrotvia. zaT odnicy nie i:ęclą
cioprtszczeni cio udziałlr \1, Rajdzie.

Y/roełar,v, lT]"arzec 1973 roli

Za Zespół Organizacyjny XVII Rajdu Dolnośląskiego
{*) Małgorzata Kujarvińska {-) TaCettsz PŁaszezyriski

Zatwierclzotro przez GKSS' PZNI Warszarva

clnia 19 marca i973 r.


