
;;;4
~

WROCJc.AW 2-4.07.81

• CHAMPIDNNAT C'EURDPE
DES CDNDUCTEURS

• AUTOMOBILKLUB DOLNOSLASKI
\



No zdjE;cioch
1. Zwvclezcv 40 Rojdu Polski 1980 - A. Zonini

i J. Soboler no Porsche PUSC.
2. M. Pregliosco - czolowy wloski kierowco rojdowy

uczeslnik wielu Rojd6w Polsk',
3. H. Bohne czolowy niemiecki kierowco rojdowy

zdobywco 3 miejsco ubieglorocznego Rojdu Polski.
4. A. Zonini 3-krolny zwyclezco Rojd6w Polski.



AUTOMOBILKLUB DOLNOSLASKI
UL. SWIERCZEWSKIEGO 95

50-016 W R 0 C~ A W
Telefon 44-67-79
telex 071-5355 .

41,R A J D POL S XI
2-4 llpca 1981 roku

R· e g u 1 a m i'n

ELIMINACJA::
,Rajdowych Sam~chodowyoh
Mistrzost~ Europy Kierowc6~

Mistrzostw Kraj6w Demokracji Ludowej
o nPuchar Pokoju 1 PrzyjaZni"

, - . .. .

Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski

START:
Botel "WROCMW"
2"lipca 19$1 roku, godz. 16·050

WROC~W, LIPIEC 1981
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I. W;tADZE RAJDU

1. Zespol.Komisarzy Sportowych
:Przewodniczqcy

.Czl:onkowie
Jerzy Szymaniak
Mieczysl:aw Grzegorczyk:

.Wl:adysl:awEngel
-- .

S. QUARONI;
H. SCHMITZ
•

•

Do skladu Zespol:u Komisarzy Sportowyoh mogq by6 w;tqczeni.przed-
. '.stawiciele tych krajowyeh·federacji samochodowych, z ktorych

oonajmniej 5 zalog uczestniczy w:Rajdzie

2. Obserwatorzy FIA
•• J

A. Johansson,

3. Kierownictwo Rajdu
Komandor
V-Komandor dIe sportoWych
V-Komaridor dls organizacji .
lzabezpleczenla trasy

.Jerzy Borowicz'
Tadeusz Plaszczynski

V~Komandor dls organlz~cyjnych
I

Sekz:etarz
Kierownlk dls komisarzy sport.
Kierownlk dIe regulaminowych

Andrzej Dobosz
Leah Xalniuk
Stanislaw Grabowski
Janusz Bene
Adam Peplowskl
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Kierownik Komisji Tec~ic~nej.

Kierownlk Komieji Obliczen

Kierownik Rejonu K~odzk6

Kierownik Rejonu Swidnica

Kierownik SW'Sob6tka

, Kierownik, Finanso",y

Kierownik Biura Rajdu
. .,

Kierownik bt:cznoaci Radiowej
. ~. '.-'

Kierownik Techniczny

'. Kierownik:K".0misjiNagrod

Kierownlk S~uzby Zdrowia

Kle:townikBi~a ZSkwaterowan.

KieroWnik ~lura Prasowego

Dyspozytor

Kl~roWrill{ Sp:a:ywuDok~entac ji·
. . : "

K1.f3rownlk.·Parku, Maszyn
,- .• 'I • ••••.•. •

Kle1:ownik S~uzby In:f'ormacyjn~j.
\" " . .

:Asystencidls kontSkt6w. z zawodnikam11
'.. ..' .'-' '. . ,- . ".. .• -, . '; ': .

dla zawodnik6w PL

dla zawo<hliko~ IS'

dia zawodn:lit6wXX
, ~' ~. ,.' . ~.

,Andrzej Poianski

Miroslaw Tomaszuk

Zygmunt Janota

Kazimierz !"uc:zak.

Zdzislaw Czubak

~geniusz.Karpiuk

Zblgriiew Zoniuk
. . -

.Joanna KobylaD.ska

Wojeiech~:t~pniewski.SP6·! ARE

_Andrzej Zapa~
~-. - --

· Andrzej Postawka

Stanie~aw Ryniak

. Zb~ia' Organista

· J SIlUSZ ·SzmYrka

.Mare~ Rybczynski

.Jan Leszczynski
. ~.

e ' ... _-- ._- -- .:!
.'Ryszard Nehrebecki:

•. ·'lJ-··":": .•.•••~-- '" .•

...Leszek Lipski
.. ; ,,' _. , '. ~

Ryszard Nowak
<>-' 'I, •

· Z~igniew Sanoj ea
,

Wojclech Kapko..

Ofiejalna tablica og~o8zen znajduje 8i~ w Blurze Rajdu.
. k .'. • .
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II. PROGRAM RAJDU

Art. 1. Program Rajdu '
;' . ,.". "

Eoniedzlalek 22 ezerwca
. ', 1.. _. ' .._

Zamkni~cle listy zgl:oszen•
,', .. :.. -:' , .... .

'WydB.Iiiezawodnikom notat.ek nawigacyjnych1,
. . ... ,' .' ~

Broda Losowan.ie~umer6~ startowych i wysl:an1.e
." .. .1.. '. •~ . A'

zawiadomien do,zg~~szonych zawodnik6w.

poniedz1alek 29 czerwoa- . .:

·god~. *20.00
,': ,-'

'Tennin podallania uzupel:niaj~e1eh danych
do zgl:oszenia.

1 lipca
"g~4z~ 1z.oe« 20.00

~ • '" :: ", .,:. ,I . ,.' ._' .;.

Wydaw~;ie zawodnikom dokument6w
w Bi1l:rzeRajdu.'

,Spotkanie ucZ~~t.~ik6w rajdu Z ,WQjewodqgodz.18,.,~~

"

,. .wroel:aws~iJnw SElli. Rycerskiej
w Ra'tuazu,

'ezwart ek
. '-'.'

godz , 7.0.0.. 12'.00

godz.' 12.00

Badanie,teebniczne BT-1.
,Term.l~ zgloszenia zespo16w.
Ogloszenlellsty nagr6d.

:godz. ~3.00

godz.14.00
godz. 14.15

godz. 16.30'
",.~ . .

goda, 16.50
,,:'~ :

, ,
Posledzenle Zespolu ~omlsarzy Sportowych
Ogloszen1e oflcjalnej 11stystartowej.

godz~ '1a.o<? - 20.00

Konferenoja praso~a.
Uroczyste otwarele imprezy
Start plerwszego zawodnlka.
Proba wysc:i.gowaSW W Sob6toe.

pi~tek
godz~ ,:','6.00

311pca
Przyjazd pierwszego zawodnlka na Punkt
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Przegrupowania /PKC-17/ w Zielencu.

godz~ 6.00 - 9.00 Przerwa w jeidzie okr~znej /prace
w parku napraw - 1 godzina/

godz~ 7~OO - 13.00 Przerwa w jezdzie okr~znej /park zam-
kni~ty/ - posi~ek i odpoczynek dla za-
wodnikow.

g<;>dz.12~00 Og~os~enie prqwizorycznych wyn~kow
I .et apu oraz lis~y startowej do II eta-
pu.

go da, 1J.OO Start pierwszego zawodnika do II eta-
pu jazdy ~krEtznej PKC-19 /Zieleniee! •.

sobota 4 lipca
go dz , 0.15' Przyjazd p.Lez-waaego zawodnika na met~

Rajdu we Wroc~awiu.,
Og~oszenie wynikow pr~wizoryeznych
.w Biurze Raj dn ,

Posiedzenie Zespolu Komisarzy~~orto-
wych.

godz, 14•.00

, I

g6dz: 15~OQ

god~. 18.00
go da, 19.00

.J. ."
..

Og~oszenie wynikow oficjalnych~
Uroczyste zakonczenie Rajdu.

III. PRZEPISY OGOLNE

Art •.2. P~zepisy og61ne
1. Impreza zostanie rozegrana zgodnie z przepisami: MiEtdzynarodowego

~ -:. . ..._... : ~. ,. ~-.._. ~. _k

Kodeksu SpQ!towego /i jego zalqcznikow/ MiEtdzynarodowej Federacji
Samochodowej ./FIA/, regulamin6w mistrzostwMiEtdzynarodowej Federa.,

" ,. .

oj! Spoz-tu Samo chcdowego /FISA/" Krajowego regulaminu sportowego,
oraz niniejszego regulaminu.
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2~ Impr~za jest zaliezana do:
"';'Mistrzostw EUropy Kieroweo\'1/ze wspo3::czynnikiem 4/
;. . - } ~ '.' , . .

.-Mistrzostw Krajow Socjalistyeznych 0 IlPuchar Pokoju
i Przyj azni n.

- Mistrzostw Polski /ze wspolczynnikiem 1,5/ •

.Art. 3. Charakterystyka imprezy.
, c.-

Trasa 41 Rajdu Polski 0 d3:ugosci 1.-196 kIn jest podzielona na
----r-

dwa etapy. Poszczegolne . tapy jak rowniez wszystkie punkty kontro-
11 /PKC, PKP, starty 1 mety odcink6w specjalnych, punkty przegrupo-
wania/ opisane Sq w karcie kontrolnej. Trasa zawiera 34 odcinki
specjalne /OS/ 0 lqcznej d3::ugosci405 km •

• Art. 4. Pojazdy dopuszczone do Rajdu.
1. Do udzia~ w Rajdzie dopuszczone sq pojazdy homologowane do

!

daty zamkni~cia zgloszen i odpowiadajqc~ przepisom Zalqcznika
"J" Mi~dzynarddowego Kodeksu Sportowego zal1czone do nas tepu-
jqcych grup:
- grupa 1: samochody turystyczne seryjne /5000 egz. w ciqgu

kolejnych 12 mies1~cy/,
- grupa 2: samochody turystyczne /1000 egz. w ciqgukolejnych

12 miesi~cy/,
-grupa 3: samochody WieIkiej Turystyki seryjne /1000 egz.

w ciqgukolejnych 12miesi~cy/~ "._ ...
_ grupa 4: samochody Wielkiej Turystyki /400 egz. w ciqgu kolej-

nych 24 miesi~cy/
- grnpa-nDiesel": samochody z silnikiem wy8okop~znym.

2. Samochody grapy 1 b~~ podzielone na 5 klas wedlug pojemnosci
skokowej cylindrow:
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Klasa I: do 100' cm3

Klasa II:'ponad 700 do 1150 cm3
Klasa III: ponad 1151 do 1300 cm3

.Klasa IV: ponad isor do 1600 cm3
Klasa V: ponad 1600 cm3•

3. Samochody grupy 2 b~dq podzielone na 5 klas wecil:ugpojemnoaci
skokowe j' eylindrow:
Klasa VI: do 700 cm3
Klasa VII: ponad 700 do 1.150 cm3

Klasa VIII: ponad 1151 do 1300 cm3

Klasa IX: ponad 1301 do 1600 cm3

Klasa X: ponad 1600 cm3•

4. Samochody pOlqczonej grupy 3 i 4 b~dq podzielane na dwie laay..

wg pojemnosci skokowej cylindrow:
Klasa XI: do 1600 cm3

KLaaa XII: ponad 1600 cm3•

5. Bamocho dy grupy "Diesel n startujCl:w jednej klasie.

6. Jezeli w ktorejkolwiek klasie zostanie zg~oszone i przyj~te .
przez KomisjQ Techniczll9:mniej niz 4 samochody, klasa ta zosta-
nie pol9;czona z bezposrednio wyzSZ9; klaS9; tej samej grupy.
Jezeli w ktorejkolwiek grupie zostanie zgloszon~ i przyj~te przez
Komisj~ TechnicznCl:mniej niz 8 samochodow, samochody tej" grupy
wezmq udzial w rajdziewy~qcznie w klasyfikacji generalnej.

Art. 5. Zawodniey dopuszczeni do udzialu
w Rajdzie.

1. Dopuszczona jest kazda osoba fizyczna lub prawna posiadajCl:ca
.miQdzynarodoWcllicencj~ zawodnika .wazI?-Cl:: na rok 1981.

2. Wprzypadku gdy zawodnik jest osobCl:pra~ lub w kazdymp;rzypad-:-
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ku, 0 i1e nie znajduje si~ on w samochodzie, wszystkie jego
zo?owi~zania i odpowiedzialnosc przechodz~ calkowicie,. soli-
darnie i niepodzielnie na I kierowc~ wymienionego w Formula-
rzu Zgl:oszeniowym.

Art. 6. Zgloszenie.
1. Kazda osoba, kt6ra pragnie wzi~e udzial w.41 Rajdzie Polski

powinna przesl:aedo Sekretariatu Rajdu IAutomobilklub'Dolno-
..

Bl~ski - 50-016 Wroclaw, ul. Swferczewskiego 95, tel. 44-42-99
zal~ozony do niniejszego regulaminu formularz zgloszeniowy;
odpowiecinio wypemiony i dodatkowo 2 fotografie 4 x 4 em. ;
Termin przesylania zgl:oszen 22.06.1981 r. Dane dotyo~ce pilota
mogc!lbye zl:ozonew'Sekretariacie Rajdu do dnia 29.06.1981. r.:
godz. 20,00.
Zastrzega si~ jednak, ze zmiana lub zgl:oszenienowego czlonka
zalogi dOkonane po terminie 29.06.1981 r. wymaga zgody Kierow-
~ika Rajdu.

z. Formularz z~loszeniowy zawocinik6wzagranicznyeh powinien obow~z •.•
kowo bye potwierdzony przez Krajo~ Wladz~ Sporto~ zawodnika.

3. W formularzu zgl:oszeniowym nf.e mose bye dokonana zadna zmiana.•
z wyj~tkiem przypadk6w przewidzianych w'niniejszym regulaminie.

"Jednakze, zawodnik moae zast~pie zgloszonysamoch6'd innym .eamo>
. . ~.

ehodem ~.jsamej grupy i klasy, do chwili rozpocz~~ia odbioru
teehnicznego •

• Xomitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo nie przyj~cia zgl:o-
szenia zawodnika lub kierowcy, bez podawania przyczyn odmowy
lart. 74 Mi~dz. Kodeksu. Sport.l.

Liczba przyj~tych zgloszen zostanie okreslona na maximum 120
zavodnik6w.
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5. Przez sam fakt zlozenia podpisu na formularzu zgloszeniowym
zawodnik jak.rowniez wszyscy czlonkowie zalogi przyjmuj~ tyro
samym bez zastrzezen przepisy niniejszego regulaminu i uznaj~
jako jedyne wladze sportowe te wladze ktore zostaly ustalone
w Mi~dz. Kodeksie Sportowym.

6. Zgloszenia zespolow musz~ bye skladane na specjalnym formula-
rzu /w zalqczniku/ i podpisane przez organizaoj~ zglaszaj~c~.
Zgloszenia zespolow b~~ przyjmowane do dnia 2.07.1981 r. do
godz. 12.00.

Art. 7. Wpisowe - Ubezpieczenia.
1. Wpisowe za zgloszenie jednej zorganizowanej zalogi wynosi

80 dolarow USA wzgl~dnie rownowartosc w innyeh walutaeh wymie-
nialnyeh wg kursu Narod.owego Banku Polskiego.

2. Wpisowe za zgloszenie jednego zespolu zagranicznego wynosi
40 dolarow USA lub rownowartos6 w innych walutach wymieni~l~
nych wg ofiejalnego obowiqzujqcego w dniu dokonania wplaty
kursu NBP.

3. Wpisowe za zgloszenie zal6g i zespol6w zagranicznych nalezy
wplaeac na konto: Bank Handlowy SA, Warszawa konto nr
351-1516-787 Polski Zwiqzek Motorowy, Warszawa, ul. Kazimierzow-
aka 66.

4. Wpiaowe za zgloszenie jednej zalogi krajowej wynosi 1200 zl.
5. Wpisowe za zgloszenie. jednego zespolu kr-aj owego wyn()f:4~..a()~. ~~.

6. Wpisowe za zgloszenie zal6g i zespolow krajowyeh nalezy wplaeae
na Konto:
Automobilklub Dolrioslqski we Wroelawiu NBP V O/M Wroc}:aw

,,-.
nr konta 93057-5698-131.
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7. Zgl:osz.enia zostlUU\.wzi~te pod uwa:~ 3edynie wte'dY,gdyb~dzie

do niego dOb\ozon&.~isowe lub dow6dWpl:atywydan:y' p~zez ACB .

zawodD.ika•.

S,aDiooh6d,.za kt6:ry' wpisowe nie zos,t~o··~iacone,· nie b~dzie
. . ," ..... ::',

m6g}:startowae. '>-<: . ,
8. Wpisowe'b~dzle zwr6oone: . . ,

a/ zaWocbiikom;kt6rychzg}:~szenia nie zos~aril\ pr~yj~te,

b/ z.awodnikom~kt6J..yc~·zgl:oszenlazost8JUl pr~1j~te'i w wypadku

gdyby Rajd nie .m6ga:lli~ odb:f6.

o granizatorzymo sr=l ew~nt~8J.nie zwr6cic 50%.wpisowegozawodnik6w,

kt6rzy nasln1tekdzia}:;anl~~il:ywyzszej Iszozeg6-iow~1 'je4noznaozJ
. " .' . . .

nie .stwlerdzonego przez .ioh: AClf/ nie.b~&\·mogli. atawic' i3i~.na. ','

punk tach startowj~h~ .
. " ~.. -: :,.:", " ,-',

9.' za~o~i~i::z~granlczn1 muszE4'obow~Zko~~.posladac ·.M1;~dzynarodoWC\
,i:~~·:.t1b,~~;~·~~~enlo~; jako ·nleZb~dniwarunek~~·.e8tnic·twa· ..

. . ",

.. w Rajdzle~> <:': ..
. ". ••.• I '", .. .

Powyz811Se'dokwIlentymusZllblcprzedstawione pray Badaniu Technicz•••

nym.

10. Organ1zator:nie przyjmujezadnej odpowiedzialno~cl za szkody .

1 straty, takw stosunku do zal6g i loh sprz~tu,. j8ktez Z8

spowodowanleprzez nichposrednio straty w stosunkudoos6b

trB801ch'1 'loh mlenla.
: .' .'. .

.Zawodnioybio~ udzla}: w imprez!e ,na wl:asne ryzyko•.

11. Wrazle wypadkUzawodnlk, lub jego' reprezentant .powinlen spor~-

dzlc meldunek 1 przekazac go do Blura Rajdu~ m~ldunek tenpowi-
" . .

nIb zawierac dat~, miejsce 1· oitollcznosc wypadku,nazwiska .
. .. .

1 acb:esyswia:dk6w oraz siedzib~ posterunku MO,kt6ry zaintere-

sowal 81.~wypadklem.· .
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Art. 8. Zg~oszenia do Pucharow.
1.' Do konkurencji zespo~owej w walce 0 Puchary dopuszcza si~ nast~-

puj~ce zespo~y:
Narodowe - wkonkurencji mi~dzynarodowej, z~ozone z 3-5 z~og,
~odsta~ klasyfikacji ~ wyniki trzech najlepszych za~og.
Kazda federacja narodowa moze zg~osic tylko jeden zespol
narodowy.
Klubowe - z;tozone z 3-5 'za3:og,podstaWll klasyfikacji ~ wynikl
trzeehnajlepszyoh zalog. Kazdy klub moze zglosio za posrednlctwem
swojej federacji narodowej, dowolnq il08c zespolow.
Fabryezne - zlozone z 3-5 zalog,. podsta~ klasyfikacjl ~ WYnl-
kltrzechnajlepszych zalog.
Kazda fabryka,. za posrednictwem swojej federacji narodowej, mote
zglosi6 po jednym aeapo l.e,

•

2. Dozwolony jest udzial jednej lub kl1ku zalog w roznych zespolach
.jezeli te zespoly uczestniczq w konkurencjio rozne Puchary.
W kazde'j 'kOnkurencji pucharowej natomiast kas da zaloga moze
uczestniozyctylko w jednym zespole.

3. Zwyei~skim b~ d'zie'zesp6~, ktory otrzyma najmnie j~zq i10so punk-
tow karnych za '3 samochody zgloszone. W razie rownoBol punktow
zwyci~skim jest ~espol, ktorego samochody uzyskajq mniejszq sum~
za mlejsca w klasyfikacji generalnej., .

4. Puchary b~~ przyznawane tylko 'II przypadku' gdy 00 najmniej
3 zespoly startuj~ w danej konkurencjl zespo~owej.

5. W Pueharze Pan mo ga startowac wy~cznie za;togi koblece.

Art. 9. Modyfikacja - Interpretacje.
1. Komitet Organizacyjny, zgodnie z art. 66 Ni~dz. KodeksuSportowego,

zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przepisow nlniejszego



13

regulaminu, zaleznie od okolicznosci i roznych przypadkow ktore
mo~ zaistnie6.
o ewentualnych zmianach zawodnicy zosta.TU:lW odpowiednim czasie.
powiadomieni. . .

2. Wszystkie zmiany i ewentualna.dodatkowe decyzje b~dq podane do
wiadomosci zawodnikow poprzez komunikaty, numerowane i datowane,·
kt6re b~dq stanow~6 cz~s6 integraln~ niniejszego regulaminu. Komu-
nikaty te b~dq wywieszone w sekretariacie i stal:ymbiurze rajdu,
oraz przekazywane bezposrednio zawodnikom. Komunikaty wydawane .:.-:.
b~dq w j~zykach: polskim, francuskim i angielskim.

3. Komisarze Sportowi ~ upowaznieni do podejmowania decyzji w kaz-
dym przypadku nie przewidzianym w niniejszym regulam1n1e~

4. W raz1e reklamacj1 /protestu/ na temat 1nterpretacji n1n1ejszego
regulaminu - je~ynie tekst zredagowany w j~zyku francuskim uzna~
ny b~dzie jako obowi~zuj~cy.

- I

\IV. OBOWI~KI ZAWODNlKOW

Art. 10•. Za~oga.
1. Za~oga kazdego samochodu sk~ada6 si~ b~dzie Z 2 osob w przeciwriym

.razie start nie b~dzie dozwolony. Dwaj cz~onkowie zMogl b~dq .to:
I k1erowca 1 pilot. Wszyscy czl:onkowieza~ogi b~dq mogl1 prowa-
~zi6 samoch6d w czasie 1mprezy i wszyscy powinni obowiqzkowo po-
siadac lieencj~ kierowcy waz~ na dany rok.

2. Za~oga powinna znajdowac si~ w komplecie w samochodzie, w czasie'
trwania imprezy, z wyj~tkiem przypadkow przewidzianych w niniej-
szym regulaminie. Rezygnacja, nawet czasowa jednego z cz~onk6w
za~ogi.z dalszego udziaku w rajdzie, lub przyj~cie do samochbdu
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trzeciej osoby /z wyjq tkiem przypadku przewozenia rannego/ po-« .

ciqgnie ~a sobq wykluczenie z rajdu.

rajdowej, st.wierdzony w cz~sre trwania imprezy, pociqgnie za
sobq kar~ w wysokosci 2.500 z~. za kazdq brakujqcq tablic~.

Art. 11. Tablice i numery.
1. Komitet Organizacyjnydostarczy kazdemu zawodnikowidwie regula-

m~nowe tablice rajdowe z jego numerem startowym.
Tablice te powinny bye umieszczone w sposob widoczny z przodu
i z tylti samochodu, w czasie trwania cale~ imprezy.

2. Tablice rajdowe w zadnym wypadku nie powinny P9krywae tablic
rejestracyjnych samochodu •

.Przekroczenie tego przepisu pociqgnie za sobq kar~ w wysokosci
1500 zl. za kazdq przykrytq tablic~. Brak ktorejkolwiek tablicy

3.; Numery startowe dost.arczone przez or'gan Laabo row powinny obowi9:z~
kowo znajdowae si~ po obu stronach samochodu w ciqgu trwania. .

.calego rajdu. Brak ktoregokolwiek numeru startowego pociqgnie
za sobq kar~ w wysokosci 5.000 zl. za kazdy numer.

4. Naprzednich drzwiczkach lub blotnikach kazdego samochodu
powinny figurowae nazwisko kierowcy i pilota, ich .grupy krwi
jak rowniez powinna bye umieszczonacho~giewka w barwach naro-
dowych kierowc6~ •.Brak powyzszych danychmoze spowodowae zakaz
startu~

5. Znaki identyfikujqce b~dq mog~y bye umieszczone w jakimkolwiek
miejscu pojazdu. W kazdej chwiliw czasie trwania imprezy,·'Komi>
sarze Rajdu mogq sprawdzae znaki identyfikujqce w czasie roznych
kpntroli. Brak jakiegokolwiek identyfikujqcego znaku pociqgnie
za sob~ wykluczenie z rajdu.
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6. Kazda pr6ba wprowadzenia w bl~dw3:adzRajdu, a ezceegc.lru.e

fakt przedstawienia' jako nf.etknLe te poprawionych znakow id~nty-
fikujqcych, pociqgnie za sobq wyk~uczenie z rajdu zawodnika, jak
rOWniez kazdego imiego zawodnika lub pilota ktorzy pomogli lub
ulatwili dokonanie przekroczenia, niezaleznie od poWazniejszych
sankcji 0 kt6re Organizator wys~pi z'wn;ioskiem do Krajowej
Wladzy Sportowej danego zawodnika lub wspolwinnego.

7. Obowiqzkiem wi~6 zawodnika, Q, LLe znaki identyfikujqce SCJ: umiesz-
ezone /p. 5/, jest dopt.Lnowanf,epod jego osobLata odpowiedzial-
nosciq, aby byly odpowiednio zabezpieczone do konca imprezy.

Art. 12. Przydzielanie numer6w startowych
i kol,ejnose'start6w.

Przydzielanie numer6w startowych odbywae ,Bi~ b~dzie w nast~pujC!:cej
kOl'ejnosoi:
seria A: KierQwcy sklasyfikowaniprzez FIA /A/
seria B: Kierowoy sklasyfikowani przez FIA,/B/
seria C: wszyscy inni kierowcy.
Kolejnose startu nas~pi zgodnie z numerami startowymi.

Art. 13. Karta kontrolna.
• Na punkcie startowym Rajdu kazdy zawodnikotrzyma kart~ kontrol-

na w ktorej podane be da czasy wyznaczone na kazdy etap. Kar-ta ta /.
" ,

, "

b~dzie oddana i zas tapf.ona nowa ria punktach kontroli przegrupowa-
n.La, Z::ilogajest oaobf.so.i,eL: wylqcznie o,dpowiedzialna zaswojq ,
kart~'kontroln9:.. . '

2. Karta kontrolna powinna'zrtajdowae si~ w samochodzie,w czasie
trwania imprezy i powinna bye osobiscie przedstawiona przezjedne-
go z cz;tonkow za;togi na kasdym punkcie kontroli.'
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3. Wszelkie ponrawki lub zm~any wpisane do karty kontrolnej po-
ci~gn~ za sob~ wykl~ezenie z rajdu, z wyj~tkiem przypadkugdy
~ formalnie potwierdzone przez komisarza danego punktu kontroll.

4., Brak wizy jakiegokolwiek,punktu'kontroll, lub nieoddanie karty'
kontrolnej na punkcle przegrupowania oraz na punkeie kontroli
na meeie, pooi~gnie za sob~ wykluczenie z rajdu.

5. Karty dotycz~ee odelnkow specjalnyeh stanowi~ integralm};oz~6c,
K~rty Kontrolnej i podlegaj~'wszystklm sankejom przewidzlanym
powyzej, z wyj~tkiem' :~a:r:Y_ za zgublenie karty pS, kt6ra wynos! '
'60 pkt.

6. Zawodnik jest oBobiseie odpowiedzlalny za przedstawlenle karty
kontrolnej na wszystkieh punktach kontroli oraz zadokladne
zapisy.

7. Zawodnik jest obowl~zany przedstawi~ kart~ kontroln~ komisarzom
w wyznaezonym ezasie oraz sprawdzi6czy zapis dotycZl:}oyozasu, '

• Ijest prawi4Lowy. Jedynie komisarz jebt upowazniony do notowania
godziny w karaie kontrolnej.,

8. Oaoby wehodz~oe w sk~a~ zalogl samochodu b~~ wymienione na
. .' . ..- . .

:osobnej stronie karty,gdzie b~dEJ: rowniez. umi.eaacaone Lch
aktualne fotografie 14 x 4 eml, podpf.ay jak rowniez wszystkie
szezeg6~y dotyez~6e samochodu.'Stronata, ktora'jest uwazana

,za nkB.rt~ tozsamo6ci ~ samochodu i za~ogi, powmna znajdowac
B:i.~ w samoehoclzle w ezasie trw~iaimp~ezy,1;>y6-pr~edsta~iona

, '
, .'nilkaz de z~danie i oddana na punkcf,e kontroli' po przY,jezdzie

na met~ kazdego etapu~
. ,

Brak ww. strony poei~gnie za sob~ wykluezeni~ z rajdu.
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Art. 14. Ruch drogowy - naprawy - reklama.

1. Wczasie trwani?- cace j imprezy dozwolone sq napr-awy i tankowa,..

ni~, z wyjqtkiem przypadk9w wyrainiezakazanych wg'przepisow .

niniejszego regulaminu.

2. Obowiqzuje zakaz.pod rygorem wykluczenia z rajdu, holowania,

przenoszenia lub. popyohania samochodow, z wyjqtkiem przypadku

. holowania eamcchedu ktory zjedzle z drogi na skutek wypadku·
.'

z powrotemna dr,og~ orazkoniecznosoi oswobodze~ia drOgi"

, •. R6wniez· zaka,zane j-e~t pod rygorem wykluczenia z rajdu:·.
. ,

'a/ umyslne, blokowanie <tcogi_ innym aamochodemuczestnicZl\o.Ytn.

. !._~ajd~;1e.~l1~.l?:rz~s~adza.nie zawod.nikom,~t6rzy,·eh~da.n.y

samooh6d wyprze'dzlc,

b/'niesPQrtowe zaQhawanie si~~
.._ ..• -".0"; -"--

0/ umieszczanie napis6w reklamo~ch na przedn~eh drZl'/iozkaoh,

w miejscu przeznaczony,m na numerystartowe.

4. Dozyolone jest umieszczanie napisow i rysunkow reklamowych na
•• I

samoohodach ora~.na ubraniaeh zawodnikow pod waturikiem ze:
, .

a/ ~ dozwolone przez wladz'e krajowe, regulaminy FIA oraz

przepisy og61ne organizacji Mistrzoetw Rajdowych Europy,'

b/ nie maj~ charakteru politycznego lub·obraZliwego,

0/ nr e ograniezajl\ widooznosei przez szyby,

d/ ~. oddalone od tablic rajdowyeh i numer6w startowych oonaj-

mniej 0 25 em,.'
, ' .

. e/ niE!' ~ sw~e~oe. lub. odblaskowe •. '

'5.W czasie trwania oal:ej imprezy zawodnicy obowil\zan1-'sq sCisle

pr~~strzega6 przepis6w ruchu drogowego obowiqzujqcych w PRL.

Wato sunku do kazdego zawodn:1"ka,kt6ry nie Q~dzie prz~s.trzegal:

ww. przepis6w, zastosowane zostanq niz~j podane s·ankcjeJ



18

- 1-sze przekroczenie
- 2-gie'przekroczenie

3-cie przekroczenie

-kara pieni~zna 1000zl.,
- 240 punkt6w karnych,

wykIuC?zenie z 'rajdu. ;
Wprzypadku przekr.oczenia przepisow ruchu drogowego, funkcjona-
riusze, ktorzy stwierd~ przekroczeni~. ~awiadomiq otym wi~e-
go, w ten spos6b jaki jest stosowany wobeczwyk1ich u2;Ytko~ik6'11"
dr6g. W przypadku gdy funkc jonariusze zdecyduj~ nf.e zatrzymywae'

~ . .. .

winnyeh kierowcow - b~~ mogli prosie, organizatorow 0 ~astQsowa";,
..- .,.. -,..... ,' .

nie kar przewidzianych w regulaminie szezegolowym imprezy'"
Organizatorzy zastosujq odpowiednie kary pod warunkf.em,'ze:
a/ przekroezenia zostanq za~ygnaIizowane organizatorom dro~

ofiojal~ i na pismie, przed ogloszeniem wynikow,.'
b/ protokoly b~dq szezeg6lowe i pozwolq ustalicniezaprzeczalnie '

tozsamose kierowc6w, miejsca i godziny przekroczen"
0/' stwle"rdzone fakty nie b~~ mogly bye roznieinterpretowane.
Dlaspelnienia powyzszych warun~6w wprowadza si~ karty wykroczen.
Zawodnioy otrzymu'jq ka.rt~ wykroczen, kt6rq zobowi~zani sq wypel~ ,

"nie i poctpisae przed star:tem do Rajdu, przedlozyc celem oBtemplo~
wania na 'starcie, oraz oddac przy prz,ejezdzie na met~ Wra~z ka~-
"b\ dro gowq.
Powyzsza karta powinna pozosta~ae w posiadaniu zawodnik6w~rzez

,oal:y czas trwania zawod6w.'
Kart~ wykroozen zawodniey obowiqzani sq, okazae na kazde wezwanie
upowaznionyeh: przedstawieieli Organizatora lub funkcjon'ariuszy MO.

, ,

Karta wykroczen pos1ada irzy kupony. KaZdenaruszen±eprzepisow
drogowYoh, a w szozeg61noBoi przekroezenie pr~dkosci jazdy dozwo-

'.J lonych -;,,mie'jscach zabutlowanych b~dzie kazane odlqcZeIiiem jedne-
" . go.kuponu, Za odlqczenie pf.erwsaego kuponu zawodnik zostanie

ukaranygrzywnq w wysokosoi 1000 zl., za odl:qezenie drugiego
kuponu zostanie mu doliczone 2,40 pkt. karnych , a za odlqczenie
trzeciego kuponu zawodnik zostaje wykIuczony z Rajdu.
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Za nie stosowanie s~~ do sygnalu /znaku/ podanego przez funkcjo-
nar-Iuaaa MO/w dz Leri za pomoca tarczy milicyjnej-, w.nocy swiat-
lam czerwonym/, naka~uj€!ce z~trz:ymanie.poj~zdu - wyklucze.n;l~
,.Rajdu.
Odmowa ok aaanf.a.k~rt:( wykroczen, aagubd enf e :jej, Lub nieoddanie
jej na meoie Rajdu b~zie ka~ane wykluczen!em ~a.wadnika z Rajdu.

. . .. .' .

Dla ~wentualAego ustalenia tozsamosci kierujqcego, zawodnicy
zobowi€!zani sq zaznaczyc podpisem w karcie drogowej w rubryce
nUwagi", kazdq ~mian~ kie~jqcego pojazdem.

V. PRZEBIEG IMPREZY

.. Art. 15. Zasady og6lne.
1. Zaloga winna E$i~ zgl.osi6 ria start do jazdy ok~znej w czasie

wyznaczonym przez organizatora /ago dnLe z list€! startowq/.
. I

2~ Sygnaly startu b~dq podawane co m~nut~, start pierwszego zawod-
n Lka 0 goda, 17.00 dnLa 2.07. 1981 r.

Odst~py 1-minutowe mogq,bye powi~kszone jezeli okolicznosci na
to pozwol~.
Dokladfia godzina startu kazdego zawodnika b~dzie PQdana w karcie

·kontrolnej.· Tolerowane b~d€! sp6znienia na start Max. 10 minut,
z.tym ze'spoznienie to ObciqZa wyznaozony czas przej~zdu zawod-
nf.ka,

Sp6znien.i:e.ponad 10 mfmrt spowoduje wykluc·zehi~..z'awodilika.zRaj-
dUe

3. Zawodnicy sq obowiqzani, pod rygorem wykluczenia z ,rajdu, miee
potwierdzony przejazd przez wszystkie punkty kontroli wymienione
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w kare1ekontrql;nej l!wy.zri~e~onej )Colejnosci.~ Czas Wy~acz~ny
I .. .

dlapr~ejazduodc.inkapo~i~d~Y~\rfQma:rKC· b~dzie 'podany'w kS';rei.e'

kontraine j.

.
4~ Godziny 1 minuty b~d.tt'podawane o d 00.01 •. 24. 00, , li~z()ne ,I3Cl'

tylko minuty ukoriceone, Wcaaafe t:rwania cale j im.p;rez~ go4z;l.llE4::
, ,

ofic jal~ b~dzie ceas radiowy Po.lsk1ego Radia w sprawie tej n~e'
" '

b~dzle bl"ana pod uwag~ zadna reklamaoj~:\ /pro:t-est/.

5.. WszysOYzawodnicy otrze:vmaj~ kar~~ drogo~ ze azczeg610wym

obowi~zujqcym informatorem. ,

:Art. 16•. Przepisy ogolne ,

dotyczlloe punkt6w kontrolnyeh., .

,1 •. Ws~yqtkie korrt ro Le ; tj. PICC'i PKP, punk ty konfiro tne przYQtareie

i na meeie pr6b klas~yfi.kaQyjnyeh oz-ae punkty przegrupowania, i n-e-
.. .." . . .

., utralizacjib~dq, oznaezone przy POlllOCY jecmolitych t$blic.,'za-

twierdzonych przez OSl.
. ~. I

2. Poc~tek st~efy kon+ro Lne j wskazuje .tablica 0 z6;tt;ym,tl.e w odle-

gloBol ok, 25 Ill: 'przed punktem. Pwlktko.ntroli oznacsony jest

j"d,entycz~ tabliC~o' caerwonym tIe .• Koniec strefy kontroln~j,

ok, 50 m daIej, oznaczony jest tabIie~ 0 tIe z6.ltyni'!i'3 czai:n~,i

pasSIni l>0przecznymi.

3. Wszystkie strefy kontrolne /tj. wszystkie strefy pOllli~dzy 'p,ierw-
','

,s~' tablic~ z6l~i k'oneoWclz '3 Dasami popr.zeeznymil uwazane BE}

jako up~rk z8mknl~tyn. ·Bi0l'El:e ten fakt pod uwage ww. strefach

pod 'rygorem wykLuozen!a z rajdu obowiqzuje zakaz: dQkonywanla

+ankowama, otrzYmywania j.akiejkolwie,k pomo cy Wykon,ywan1a

napraw /t;1rt, '20/ •.
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4. Czas postaju w tej okreslonej przestrzeni nie powinien przekra~
cza6 czasu kt6ry jest normalnie potrzebny dla przeprowadzenia
kontroli.

, , ,5. Zakazane jest, pod rygorem wykluczenia z rajdu: '
a/ wyjezdzanie do strefy kontrolnej z innego k;ierunku niz' wyzna-

czony w itin~rerze rajdu, ,
b/ ponowne przejezdzan1e pr~ez stref~ kontrol~lub tez wyjezdza-

ni~ do niej po zawi~owaniu k~ty kontrolnej.
, ,

. 6. DozwoLone jest spra""dzanie przez zalog~ godziny nazegarze
oficjalnym us,tawionym,na stole komisarzy. Natomiast konu aarae
punkt6w kontrolnych nie mom informowacS zawodnikow 0 wyznaczonej
dla,nioh godzinie przyjazdu, poniewaz zawcdnicy sami ~ obowi~za~
ni obliczycS sobie't~ gadzin~.

'7. ,Punkty kontroll' b~~ otwarte na 45 minut przed wyznaczont:\godzi-
:.;.:...-'.:-:' ··t"~--'-·"·~··~-:~-""I".~-· -.

,n~'przE!jazdu pierwsz~gosamochodu. Likwidacja punktow nastqpi
60 minut,p~"fyznaczonej godzinie przejazdu ostatniego samochodu.

8. Zawodnicy ~ obowi~zani pod rygorem sankcji aZ do wykluczenia
z Rajdu /sankeje do uznania Zespolu Komisarzy Sportowych/ stoso-
wacS si~ seisle do pOlecen komisarzy wszystkich punkt6w kontrol-
nyoh.
Oznaki komisarzy sportowych i komisarzy punktow kontroli ~ na- ,
st~puj~ce: wywieszka ze zdj~ciem i nazwiskiem umieszczone na
piersi komisarza.',

Art.' 17. Punkt kontroli ezasu.
1. S~O~hOdy,mo~'wyjeeha~ do strefy kontrolnej na,minut~ przed

godzin~ wyznaczon~. Kiedysamoch6d z zalo~ znajdzie si~ w stre-
fiekontrolnej jako czas przybycia na PKC uznany b~dzie moment
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po.dania przez zalo.g~ karty ko.ntro.lnej komisar~o.wi, ktory po.wi- '
nien natychmiast o.dn9to.waC przyjazd~
Zawo.dnik po.winien po.djechac SWo.im samocho.dem' azdo. stblu' ko.misa-
rzy.

2. Ko.misarze przepro.wadzajqcy ko.ntro.le po.winni zano.to.wacw karcie
ko.ntro.lnej go.dzin~, 0. ktorej zalo.ga po.dala ten do.kument. '

,3. Go.dzina przybycia na PKO wpis~a do.karty ko.~tro.lnej stano.wi
go.dzi~~ zako.nczenia'po.przedniego. o.dcinka i startu'do. o.dcinka
~ast~pnego., z wyjqtkiem PKO za ktorym bezpo.srednio..umieszczo.ny

" .

jest start do. as. W takim wypadku jake czas o.djazdu z PKO liczy
si~ czas atartu do. as' /patr.z pkt. 8/.

4. Na kaz dym PKO zawo.dnicy nie b~~ karani jezeli przy·jazd Lch
zo.stanie odnoto.wanyw ciqgu.minuty nastfipujqCej po. cZflsie wyzna~
czo.nym. Np. zawo.dnik ktory po.winien przyjechac na PKOo. go.dzinie -
18.58b~dzie uwazany za zawo.dnika przyjezdzajqcego. punktualnie
0. ile przyjazd jego. zo.stanie o.dno.~o.wanypo.mifidzygo.dzinq 18~58.00
i go.dz1!Ul:18.58.59.

5. 'a/ Za'kazde o.p6znienia na PKO w sto.sunku do. czasu wyznaczo.nego.
zawo.dnik zostanie ukarany 60 sek., tj. 60punkt6w karnych za
kaz~ minut~ lub ulamek minuty.

b/ Za wczesni.ejszy przyj'azd PKO zawo.dnik otrzyma2 x 60 aekund
,kamich za kaz~ ·minu~ Lub jej uzamek, tj. 120 punktow kar-
nych,

6. Kazde o.p6znienie wyno.szqce 30 minut w stosunku do.ustalonego. ,
czasu po.mi~dzy dwoma PKO lub Qg61ne o.poznienie ponad 60 minut
w kt6rymko.lwiek 'e'tapf,epo cIa gnf.e za soba wykluczenie z rajdu.
Kary za wczesniejSzy przyjazd na PKO nle majq' w zadnym wypadku
wplywu przy obliczaniu spoinienia maksimum, po.wo.dujqcego wyklu-
czenie z rajd,\, np.,:,
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. . ., , .
r \.\.....;:... . '. :"1.: ::~.~, ; ;'." ~.: ~.. " :". :-,',

OdcInek II·A": Start.· godzLna 12.00. - wyzpaczony caas pr-se jazdu ..

. 60mj.l\:ut· - p~zyjazd na PKCgodafna 13.10 kara aa
. . .

opQzniehle:10minut= 600 pkt. sp6inienie licZOllE!.
. '., -~ ..

.., do' ewentualnego wyklucze.nia ~.zrajdli: 10 mfnut.,
'", .

Odcinak ~iB":Wyznaczoriyczas przejazdu 150.minut -przyjazdna

riast~pny PKCgod~na 15.20
..

:" ..' .

..
* •..

kara~a wczesniejs'zy przyjazd: 20 minut .== 2400 pkt •
'. ., ~" \ .•.. ': .". .' .. ." .' .' . . ." . ~ .' . '. .' ...

apoznieIile ,liczdlle '.do ewerrtua'Lnego Wykluczenia
. .

:-,,=-.

Z, rajdu: 10 mmuu /z odcinka "A"/ .. '
Odeinek '~cn: WyznaczQnycza,~przejazdu260 minut· -przyjazd na

. r
nast~pny PKC'godzina 19.50

.,
". .' kar-a za sp6iri'ienie: 10 minut= 600 pkt.sp6inlenie·

i'" ;" ,

. liczone do 'ewerrtual.nego wykluczenia z· raj du:1'O
"".' " : .. ' ... ':>. ·m~nut •..

"' "

.Karyi lE\6'inEr:'1za,'Bp6inl~nia'i p'rZ'yspieszenia/:
, . . ~,' .' . . ' " .. . . \ .

10' + 40 +10niinut· == 3600 pki.Sp6'znienla ~c:ime

~ , '",

licz'one do ewerrtua'Inego 'wyklu'czenia z ra'jdu!:

10 + 10 '=: 2Q'·minut.

7~ 0 ile bezP~Brednt(l ~a·PKcz~ajdUje. si~ start do pi-6by .klasyfika:-

oyjnej~'~o;t'ed~~, .P~ktY; h~dq obj~te j~~8c stref8c kontrol~_ ,/ZOb.

art •. 16~':·p.:3 i .art. 2oi,' pocizielo~ jak naatiepuj e e

a/' w.~'(ilegios~i· o'kOl~'25 m··od $6iter,ta.~licy b~dzi-esi~ znajdo>

;walPKC'/ czerwona tabli-ca/; ..
. . .

b/ W odiegloBci -50 ~ 200 m ad PKCb~dzie'. 'si~ znajdowaz start
" ~ - "... .' .' . .

'.dopr6by' klaSyf,ikacyjnej .'/ czerwoii~,~tablica/: .
. , ." .. ~ .

0/ 50 mdalej bedzLe umf.eaacaona koIic6wat~blica Z trzema

pasami.poprzecznymi •.

8. Wtakini wyp~dku czaa wpisany na PKCj~st liczony jako' czaa przy-
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jazdu na tenae punkt kontroli, a czas startu do as jes't Iiczony'

jako czas odjazdu z PKCi stanowi podstaw~ do obliczenia wyzna-

czonego ozasu przyjazdu ria naat epny PKC.,

Przypomina si~, ze W oalej strefie, p~C pO~9zonego z~startem
-.' .

OS, tj. ,od z6a:tej tabl,t.oy do tab11cy z t~zem~ pasami poprzecz-:-'

nymi obowi~zuj~ zasady parku zamkni~tego.

9. Wkazdyni wypadkunakazanegQ przez oaoby urz~dowe kierowniotwa

Rajdu o{}zekiwania'na start do pr6by l.ub na prze~azdprzez, punkt

. kontrro Lny; a takze w wypadku kcm ecanoaef udade'Lenf.a pomocy,':po~'

sz),{odowan,ymw wypadku drogowymczas tracony przez zawodnlka :b~...'.
dzie neutralizowany. Neutralizacja nie dotyczy czasuoczeki';a:" "

nia do 2 minute Neutralizacj~ obejmuj~~ oza~ oezekiwania pow,..-
, '

" '

~ej 2 min.'/zacz~ta minuta liozy si~,jako'peba/ wpisuje zawod~
, .

nikowi do karty kontrolnej koniisa:rz sportowy, ~kt6ry nakazaa:' -.

oczekiwanie. Ponadto udzielona neutr~lizaoja winna by6,odn~towa':'

, na w proto~61e danego punktu kontrolnego. Czas neutralizow~y•. . . -. .

winien bye pr'zez zawodnika doLf.caony do wyznac'zoneg~ ez~su' przi-'
,''I :

jazdu na najblizszy PKC. Nieuwzgl~dni'etiieprzez zawodriika ,powyz~
_. -,'

szego wymo,gttb~dzie aal.Lcaone jakoprzedwczesny przyjazdna P~C~"

Wrazie udzielania pomocy orf.arom wypadku zawodnik zobowi~zany'

'jest' zl:o'zy6 na najbli~szymP~Codpowiedhie- pisemne ,oswiadczEnli~" ,

potwierdzone ewentualnie prze~ swiadkow,' pogotowie raturikowe lub

MO.,'

,Art. 18. Punkty przegrupowania /PPG/

1. Natrasie b~dzie zorganizowanyjeden, punktprzegrupowmlia' mi~dzy.
e .' . ,. " . .... .. . .' .' . -

PKC~1'i,i PKC-19. :Na, tyro punkcie obowiqzujqprzepisy dotyczqce :,'

w,szystkieh punkt6w kont ro Inych i parkdw zainkni~tych, /art.'15, '16

1.. 20/.



2. Przegrupowania majq na celu zmniejszenie wi~kszychlub ,mniejszych
przerw mi~.dzy aawodnfkamf,, ktore mogq powsta6 w wynikuop6znlen
lub rezygnacji z dalszego udzia£u w imprezie.
Zawodnicy zobowi~zani a~ do wyznaczonego na punkcie przegrupowa-
nia czasu startu. Czas oczeklwanla na punk~le przegrupowania
moze bye rozny dla poszezeg6lnych zal6g.

o·

3. Natomiast po przyjezdzie na PKQ-17 zawodnioy oddad~ komisarzowi
• . . . I "punktu kontrolnego swoje karty kontrolne, jak rowniez karty doty.

e~ce wykonanyeh pr6b klasyfikacyjnych ~ otrzymaj~ instrukcj~
doty~z~e~ godziny odjazdu z punktu przegrupowania /PKC-19/.
Nast~pnie,wja~ do parkuonapraw /"paro d'asistenoelt/ gdzie przez
jed~q godzin~ maj~ prawo dOkonywae napraw pod nadzorem komisarzy
teehnioznych. Po uplywie jednej godziny zawodnicy zobowi~zani ~
/pod rygorem naliozenia punktow karnyeh jak za sp6znienie na PKO/
przejecha6 do parku zamkrii~tego /"pare ferm.~"/, "1 ktorym samo-
ehody pozostaj~ az do wyznaczonegoezasuodjazdu z punktu prz~-,

• I .

-.

'grupowania. Celem kontrolio ezasu przejazdu' z parku napraw do
parku zamkni~teg()'b~dzie w tyromiejsou ustawiony PKO-18. ~kony-
wanie j'akiehkolwiek napraw lub ezynno~cl obs}:ugiwanych w parku
zamkili~tynijest zabronione pod rygorem wykluezenia z ra,jdu~Doz-
wolony jest wClZesnlejszy,wjazd na PKO-18 /z parku napraw do parku
zamknl~tego/ •

• Odjazd z punk'tu pr~egrupowanla /PKc-191 b~dzie odbyWae ,si~ w caa-
siewyznaezonym przez organizatora, zgodnie z'klasyfikaoj~ prowi-
zoryeznl\'I etapu rajdu, a 0 ile okaze si~ to 'niemozliwe zgodnle
z kolejnoBeil\ przybycia na PKC-17.
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Art~ ,19. Odcinki specjalne /OS/. "

1. Odcinki specjalne sqto probyszybkosciowe.
. . . ,'-, . . . • . . -. ,'~. I _, ',.' , .,

2. Wazyscy zawodnicy, obowiCJ:zanJ.sCJ::wy~onywacproby szybkosciowe '
"

,w,kaskach ochronnych pod rygoremwYk1uczenia z rajdu.
, ' , ,,~ , '- '

3., W csaat e trwania prob klasyfikact.,j:nych obowit:l:zuje sakaa jazdy:"

w kierunku przeciwnyin do kierunkUjazdy, na trasie' pod rygorem , '

wykluczenia z rajdu.

4. Sygnal:',startu do odcinka specjalnego b~dzie podawany w naat.epu-

. jqcy spoaobr ,-

'W chwili zatrzym~ia aamochodu /wraz '~ pehl4- zaio~/ przy :sto ••
.. .. " "

Lfku komtaar aa na punkcLe ts tar-tu j,eden, z, komisarzy',wpiaze prze~

widzianCJ:'go9.zin~ startu danej zal:ogi w karcf.e OS/ ~odzi~a, ,mi~u-

tia, sekunda/ 'nast~pnle poda tendokum~n:t zawO:dnikO~i,;,kt6,ry jed-

nak btfdzie: m9gl::wystartowa6 ,dopiero,na znak ~ta:rt~: d~YPFZ,eZ '

komi~arza:~ 'Xomisarz' odliczagl:osrro 8ekun~y:p~z~~~~i~'>d~:mo~entll '

startu ;';O,"~15, '10', 5, '4, '3, 2, '1/. :aezPo'6~~~i~"~'u~'~jTWieos,ta~
'. :. •••• ', '. ,; 'V" ':'. ; • ~..' .' •• _ '. .: "' '. •

tniej ,odllozone j sekundy zostanie podany sygna~ st,arm chorqgiew-:,

kCJ:.Zawodnik obowiCJ:zanyjeatodjechae natychMiast,po otrzymaniu

sygnal:u startu. Zwl:okaponad 20, aekund b~dzie karana' naliczeniem

120 pkt.

5. Nieprzepisowy start /np. st~rt przedwczesnylu'b stari:; "lotny"I'

b~dzie karany 60 punktami~

Hie wyklucza to powazniejszy¢h,sankcji~ ,jakie mOgEJ: bye zaatoso-

wane przez zesp6l: Komisarzy Sportowych szczegolriie w wypadku,

powtarzajqcych si~ wykroczen.

6. 'Samochod powtru en. prze'jechac lini~ mety, bez zatI"zymaniaai~ ria'

niej. Czasprzejazdu zostanie zmierzony w momencieprzekrocze-

nia przednimikolami samochodu liniimety. Zatrzyrnanie si~na
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meeie b~dzie karanewykluczeniemz rajdu. Pomiar czasu b~dzie

dokonywany przy pomocy ,automatycznyehapa~at'6w ponu arowych
.. - . . ." .

i r6wnoozesnie, niezaleznie przy pomoey ehron6graf6w r~ciznych

z 'dokladnose~:do jednej sekundy.

Zawodnikpowinien zatrzymac si~ przy stoliku komisarzy~ usta~

wionym w odl-egitosei 200-300 m za lini~ mety i oznaozonym tabIi- ,

~ ae enakf.em ••STOpn na czerwonym. tIe.

,ZawodD.ikpodaje ka;rt~ kontroln~ OS komisarzowi eef.em wpisania

ezasu przyj~zdu Igodz., min., sek/. Wprzypadku gdy de:fekt teeh-

'ni~Z'ny ~iemozllwi ehronometra~ySeie natyeiuniastowe iakomunikowa-
. .' . ~ .,.' :

nf'e kom1.Sa~'zowidokladilE~{ godziny ,pr~yjazdu,' te;n.,o~tatnl wizuje
. . . .~. .' .," ..... .

jedynie kart~ zawodnikowi bea wpi~YW~ia czasu;' " .'

Zabronione jest podk~ WYkluc~i~, Z' rajdu c~f~le -aamochodu

przy niezatrzymaniu si~, przy stolikU ze znaklem' n~TOP!t,~W+akdm:

przypa.dltu, j,ede~z zawodnikowwinien Wysi~sc 'z,·salno'qh(Hi~!pieszo
t . -. .' - •

podejs6 'do' stoiikaoelem otrzyma~ia Wpi~u do kart~'.' '. .
. , . ....

.", I

• 0 ile, z winy zawodnika nf,e zostanie wpisany' caaa "

aI, pr~y a:;t~cie-zostan;:e WyklucZ6ny z· rajdu,

bl ria>mecia ~sropn ., otrzyma 5 Diinut l:t~ych.,'

.czaSUZyBkall:y,przez zawochtika 'II k~zdeJ pr6ble klasiiika~yjnej
.' '. .' .
... - .'~...' . '..... ) .' \ '. ~ ,',' ~. .

wyrazony'w aekundach jaoabani.e dodany' do otrz~anych kar •.
• 'J I i

..•• Z~bronione jest :wyprzedzanie Lnnego .samochodu na odeirikumi~dzy, . ' . ," " " ' ' ':/':>.: ,J , , ,: . : , '. ' ' \" , . ' .•..,. , , •

lii1i~ mety a. punktem "STOpn ~ PrzekrOczenie powyzszego przepisu
. ': ~. . -. .'

b~dzie karane nal.Lcaenf em ,60 punkt6lt' ,kamYch. '
. . • , I

, . , .,,' '.e-.: ...
. Art. 19a. ' Proba wyscigowa
na~bWbdzie' z8mkni~tyJ; /sw/.. , ..', :'8~-;J, ','
.'. • •• •I , ~ '. •

;. ',i .. CII • ~', • , •

jettna proba wy~clgowana

< c '

• a trasie ,I, atapU zlokaIizowana b~dzie
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obwodzie zamknifitym /SW/. Dlugoac pr6by jest w1iczona do jazdy
,

okrfiznej. ,

2~ Start do pr6by nastqp1 ·z u~Ch~m~:~n.ym,si1n1k:f.emna' z.rt~kom1s~-' '.J'
rza 'II ko1ejnoac1 po dane j przez orgaad aabor-a, 1108.6 ok~ze~ ..;n1e b~ I

dz1e wskazywana.· Za3:oga osob1scie odpowia4a za p~zejech~1e w3:aa-

clwej 1l08c1 okrilzen pod ry.gorem za11czenia p~.6by j8.ko n1ewykona';;'.. '

,I ··nej. 'Meta preSby -lotna.

3. Pomiar czasllb~dzie, dOkonywanyprzy>pomocy aparat6w e'lektron1~z-

nychzdok3:adnoaci~ do 0.1 sekundy.

l1mktao.jB:: za ka~~ jednEi:,sekunde ' czasu trwania pr6by 'za3:oga

otrzymuje 0,5 pkt. karnego.
, ,

4_ Poprzejechaniu wyznaozonej 110aci okrilzen 1 minificiu lin11 mety.
. . t \ ' • •

zawodnik obowi~zany jest jechac prawym skrajem jezdn1:z w~~zonym

p~awymkierunkowskazem aZ do wyznacz0n.ego miejsca wyjazdu z trasy

pr6by SW. Na' tras1e pr6by SW zabronione 'jest zatrzymywan1e $1~.

1.S~ochody b~d4 traktowane jako pozostaj~ce 'II parku zamkri~~tym:

. a1 od chwi11 wj~eha.n1a 'do strefy kat.dego punktu kontrolnego" az .

'. ·do chw11i cpuaacaenf.a jeJ jart.'. 16, p~ .3~l.,.· _~ .
, ,bl od chwi11 wyjazdu z parku napraw na punkcf.e pr-zegrupowand.a

/PKC-18/ do chwilf odjazdu z punktu przegrupowan1a /PKC-19/,

,"

. .,'

,Nie st~s9wan1e si~ do powyzszych zarz~dzen bfidz1etraktowane.

jako praekro caenf.e dyscyp11narne 1 zostan1eukar~e na11ozenlem .

300 pkt. karnych • . .

. . - -., .

5. N1ewykonanie pr6by SWspo~oduje zaJ.1czenie zawo'dnikow1caaau
.': ~ c

zawodn1ka naj Lepsaego .w danej grup1e 1 klas1e +300 pk·t. 'kamych.·

Art. 20. Park1 zamknifite.
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0/ ed chwili przyjazdu na met~ pie~lszege etapu de chwili start~
de drugiege etapu z wylqczeniem czasu przebywania W parku na-
prawt

d/ O.d chwili przyjazduna met~ rajdu az do. chwili wydania przez
kierO.wnictwe rajdu zezwO.Ienia na edbior samO.chO.du/art. 22/.

2. W parku zamlmi~tym O.bowit:\zujezakazwykO.nywania jakich.kO.Iwiek .
napraw lub tankewania pod rygO.rem wyk1llqzenia z rajdu. ·0 ile orga-
nizater uznasamO.ch6d za tak uszkodzonY,ze zagraza to'bezpieczen-.

.stwu ruchu dregowegO..";'samoch6d pewinien O.bewiqzkowo zestac napra-
wiony w parku zamkni~tym wobec~osci komisarza teohnicznego~ Minu-
ty zuzyte na napraw~ b~~ uwazane za minuty sp6znienia na nast~p-

,.

nym etapie.
Pow~zsze ma na celn unikni~cia mO.zliwO.soi aby kierewca staral si~
nadrnb Lc straceny osaa.:

Kierowca ma wyz~aczenq nO.wq gO.dzin~ startu po.naprawie, kt6ra.
p~eiqga ..zasO.bq sankcje.2:·art. 26 przepis6w O.golnych. W dro dae

• I

wyjqtku za zgO.dq i .ped nadzO.rem kO.mpetentnegO. komisarza jest
. . ..:.... " . .dozwO.IO.neaby zalO.ga przy pomO.oy sredkO.w znajdujqcyoh si~ w samo-

chO.dzie WYmienila. uazko dsona O.PO.n~Iub zalozyla 110Wll szyb~ przed-
.nit:tna miejsce stluczO.nej•.Wymienione naprawynie peciqgajq·za

'sO.bEl:sankcji naliczania punkt6w karnych i moga byc wykO.nane przy
PO.mO.cyO.bcej. -. :

3. Natychmi·ast po.ustaw:ieniu samochodu kierO.wca winien opuao Lc park
·zamkni~ty. Od tej chwili zaden z cZlonk6w zalegi nie be dzde m6gl
wejsc do. parku.

4. Przed startem de II etapu O.raz na punkcie przegrupowania zaloga
! . 0

b~dzie mO.gla wejsc do.parku zamkni~tego na 10 minut przed wyzna-
.ozona godz Lna startu.
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5. Zawodnik, ktory nie.stawi si~ z uruchomionymsi1nikiem na star-
cie do J.; 1ub II.etapu wzg1~dnie na-starciez punktu przegrupowa-
nia, zostanie- ukarany na1iczeniem 30 pkt. karnych. Na starcie

. . .. ~. .' , .

do .wszystkich odcink6w specja1nych orae do pr6by wyscigowej zawo
'. . . . . .

. ,

niey obowi~z~i s~ stawic si~z-uruchomionym si1nikiem pod rygo-
remwyk1uczenia z_rajdu.

6. Kaz de przekroczenie ww. przepi"sow pccf.agm.e za soba wykluczenie
.z rajdu, 0 i1e odnosny przepis nie przewiduje innej kary.

VI. BADANIA TECHNICZNE - KARY

-Art. 21. Badania techniczne.
1. Kazdy samoch6d uczestn~czqcy w rajdzie winien bye przedstawiony

wraz z p~ln~ zalo~ do badania-technieznego, kt6re odb~dzie si~
w dniu 2.07.1981 r. od godziny 7.00 - 12.00.
Dok]:adilytermin badania kazdego samochodu /godzina,minuta/ zo-

'stanie ogl:oazony komunikatem i b~dzi~ podany kazdemu,~aw0dnik~Wi
w potwierdzeniu przyj~cia zgloszenia. Stawi~ie si~ na.badanie

" . . ."-

techniezne z op6znieniem b~dzie karane-grzywnq w wysokosci 100 zl
za kazdEl-minut~ op6z~ienia.
Niestawienie ai~ na badanie techniczne do godz. 11.00 spowoduje
wykluczenie z rajdu.·

.'Op6znie~ie spowodowane dzialaniem aily wyzszej mo se bye uznane
przez Zesp6l Komisarzy Sportowyeh za usprawied1iwione i w6wczas
nie pociqga za sObq ww. kar.

2. Badanie techniczne przed startem ma charakter og6lny./sprawdzenie
1icencji;, marki i typu samochodu, zasadniczych element6w majqcych
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wp3:yW'na b'ezpieczenstwQ ruchu, ago dnosc aamcchodu zprzepisami

Kodeksu Drogowego PRL/-a ponadt o rna na ceLur
. ~. . - . . . .

-identyfikacj~ za3:ogiikazdy cza:6n~k z~a:ogima obowiEizek przed-'

stawic paszport 'l~b" 4o~c5d,o~Obisty oraz dos tar-czyc dwa aktual-. .' " . .

. .' '..
,ne zdj~oia, formatu 4 x 4 em,

•. ~deIit~fiklicj~' samochodu' ,orazumies~cz~nie znakowidentyfikacyj-
" ..

",I

3.1>0 badanf.a teebn!cznego ,~aw6driik:powinien dostarc'zye, kart~ h;om.o-
" ,

loga.oYj!U:l::,samochodui, W raz;J.e potrzeby, karty dodatkowew ,orygi-

~'a1e',lub', fotokop'ii. W· prze~~wnyni razi~ Konii~,e.t,Organiz~oyjny m~ze

n1ezezwolic nastart danegc aamoehodu,

4. Kazdy aamoehdd powinien byc,',wyposazony w pahlki bezp'ieozenstwa,'
.~ . .

ago dnf.e z"przepisami Mi~dzynarodowego Kodekau Sportowego, w' jed-
. . . :

ru\ lub dwiegaan:iee 0 l:qcznej po jemnosci eonaj~iej 5 kg,ko3:o

zapa~~we'~' ~arz~dziazni potrz'eb~ym!:dO j~gowyniiahy ~ :ciodatkowe~ .. . '. . . ~ \.;.' . ' ..

" zab'ezpiecze~lp'pokrywy 'pr,zedniej, fa.rt~ehY"przeciwba:otne aa. tyl~

n'~ik~~am'i, ,g3:6wny'wy3:qoznik ·prqdu. ' Dopusz'ezalriE{jest dodatkowe:.. . / . ~.' .. . . . ' . .

,zabezpi.eozeniemiskf oiejow~j L elememt6w 'po'dwozia.,nie' wp3:yWajq-. . . ,
. ,.'

'ce na popraw~ ,w3:asciw:osei aerodynamicznych', aamoehodu, DOdatkowe
. . . . ..'

badanr.e t~ohniczne: aemoohodu mose bye przeprowadzone w caaaf,e

. -

5. Do rajdu zost~' dopuszozone 'tylko samoehody odpowiadajEfce,prze-

PisomM~~dZynarod~\fego' 'Kod~Su Spori'~'\.ie~o,doty6~qcych bezPi~czen-

Btva. , "
s :

",~' "
,Art~,2,2.,Ko,nc,owe badanie techniczne.

., .. '.;

A Natyo-bmi4at, .po przyjezdzlena:::'m~t~:!R~j du.'we'}Wroc:3:aWiu,W, dn.Iu .." '

4.-07.1981- r.sainochodY aoat ana odstawione do parku zamkni~tego '.
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/art. 20, p. 1bl, gdzie zostanie przeprowadzona weryfikacja
w celu sprawdzenia identycznosei z samochodami przedstawionymi
do badania tecbnicznego przed startem, oraz stwierdzenia czy
podlegakarom przewidzianym w. art. 23. ..

2. Brak jednego ze znakowidentyfikujEJ;oych przewidzianyeh wart.
11, ~. 5, stwierdzony W ozasie trwania imprezy Iub podczas kon-

. . .cowego badania technieznego', po ctagnt.e ea ·sobElwykluczemie
z rajdu. ...

3. Badanie -~echn~o~n,~_kompletne i szczegolQwe przewidujElce ewentu- .
aIny demontaz samochodu, zostanie przeprowadzone po przyjezdzie
na met~ i be daf,e dotyczyc samocho.dow sklasyfikowanyeh napierW-
szych trzech miejscach w kla~yfikacji generaInej. Wyzej wymienio-

• \ • .' :' '. -':. ••• ".. ' • t" • . •

ne badania mo~ bye przeprowadzone rowniez dla samoehodowsklasj-
fikowanych na pierwszych miejscaeh w grupach. Przeprowadzenie ww.
badania tiechnfeanego w innyoh aamochodaeh pozostawione jest do
uznania.komisarzy sportowyoh dzialajEJ;cychz urz~du. Moze ~ez
bye przeprowadzone na skutek reklamaoji stwierdzonej przez koman-
dora rajdu.

4. W przypadku gdy ww. demontaz aamoeho du zostanie dokonany na sku-
tek reklamaoji, wszystkie koszty dotyczElce demontazu obeiEl~ac
b~dEJ:oaobe akladajEloCl;reklamaoj~, ktora'naleznosc pokryje z gory -.
Kauoja ta wynosie b~dzie 5.000 zl. 0 ile reklamacja zostanie uzna-
na "za slusznEl,.osoba reklamujqca otrzyma' zwrot kaucji a kqazty
pokryje winny zawodnik;

Art. 23. Zestawienie kar -.
. -

Uwagi: Zestawienie kar /art. 23/ podajemy na -str. 37 - 38.
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VII. KLASYFlKACJA - REKLAMACJE.

Art. 24. Klaayflkacja.

1. ~ary b~~ wyrazone w punktach karnych /1 sekunda •• 1 punkt/.

'Klaayflkacja koncowa b~dzie ustalona przez dodanle karz posz-
,,.czeg61n~ch etap6w oraz pr6b klasyfikacyjnyeh a takze innyoh kar

'. przewidz1anyoh regulam1nem. Zawodnlk kt6ry .0trzYma najmn1ejs~

1l08c punkt6w karnych zoatan1e sldasyflkowany jako p1erwszy~

nast~pny'kolejno jako drugi, 1td.·Klasyf1kacja w grupach 1 kla-. . . '.' .'

Qach b~thl ustalone w ten saJD.spoa6b•

. 2. W Wadku ro\tmej il080i sekund karnych,zwyci~zCt\ b~dzle zawod-

n1k, kt6ry zreal1zuje lepszy czaa wc1~gu p1erwszej pr6by klaay-

:f1kaoyjnej.

o lIe w dals~ym,cl~gu b~dzie ex-equo'b~~'brane:kolejne pod

t uwag~czaBy', S!'l~, 3, 4. pr6by kiasyflkacyjnej.:~ _
, '. .. '.' -

3. Wyn11.t1z08.tan~ ogl:oszone w dniu ·4.07.19~1r •. godS!'l.18.00

w B~urS!'le'Raj du,
. '

Art~ 25.' .Reklamacja - Odwo:i:an1e.
.' . .

1. Kdda reklamac ja mued bye sgodna z Mi~dzynarodoWymKodeksem,

Sportowym.

Terminy skl:adania reklamaeji:,

a/ "fit sprawie ,wyn1k6wl~b klasyfikacji, W' cil:}gugodziny po '
, ,

ogloszeniu .kazdej listy'wynikow w staitym 'biurze rajdu;" -,

bl w sp~awie decyzjf dotyc~~cej spraw tecbnicznych, natychmiQst,

,~pOprzekazaniu jej zainteresowanemu.
. '. ,....

2.0 ile w.czaale trwania imprezyzawodnik,uwaza, ze stwierdzil

nieprawidl:owose w spraw}e kt6rej ma prawo reklamowae, powinien
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zawiadomie 0 swoim zamiarze, ria pismie komisarza pierwszego
punktu kontrolnego znajduj9:cego sif( za miejscem stwierdzenia
rzekomej nieprawidl9wosoi, pod rygorem utraty prawa do zlozenia'
reklamacji. B~dzie mogl wowczas zlozye ww. reklamacj~ po przy-
jezdzie na -nast~pn9: kontrol~ przegrupowania, a nawet na macie

,imprezy_

3. KaZda reklamacja powinna bye apor-za deona na pf.smf,e i wr~ozona
osobie odpowiedzialnej za l~cznos6 z zawodnikami wzgl~dnie
Komandorowl Rajdu wra:z z dol9:czonq kaucjEl w wysokosci 200Q' z;t.
Kauoja zostanle zwrocona jezel1 reklamacja zo s'tanf,euanana za ,','
sluszn9:_ Jezeli reklamaeja wymaga demontazu i montazu roznych'
cz~sel'samochodu, osoba ,skladaj9:ca j9: jest zobowl9:zana zlozyc
dodatko~ kauoj~ w wysokosci 5000 z;t.

. -:

,4. ,Koszty ~powodow~~ pracamf i: ~ransportem samochodu Ob'~i9:Za6',
:b~~ oaobe sk1adajqcq reklamacjf( '0' lIe .'reklamaeja.o;l{az,eslf~le-

. . ~, . '. . : " ::'.: :.~ . - . .

sluszna, Lub winnego zawodnika w przyPadku ~zn~'ia' reklamaoji" .
. '~., -:.' .. '

za slusznC):.

5. 0 lIe koszty spowodowane przez 'reklamacj~, jak przeprowadzenie
weryflkacjl, transport, itd.przewyzsZ9: zlozo!U:\kauo'j~; r6znica

, -, . ' " '

. .. .

obciC):zyosobe skladajqo9: reklamaej~ 0 LLe reklamacja okase sl~
nles1uszna.
W ten sam spos6b, 0 ile koszty okazC):si~ nizsze - r6znica zosta-
hie jej zwr6cona.

6. Jedynie zawodnik ma prawo zlozyc reklamaoj~ /art. '171 Ml~dz~ Ko-,
deksu Sportowego/.

7. Termlny. skladania reklamacji S9:ustalone zgodnie z art. 174

Mlf(dz. Kodeksu Sportowego.



- 35

8. Nie b~d.c! przyjmowane r-ekf.amacje dotyczqce faktow stwierdzonych .
. . /. . . .

przez k~misarzy sportowych~

90 Zawodnioymajq prawo odwo1ac si~zgodnie z przepisami art. 0 181
Mi~dz.Kodeksu Sportowego.

o •

. .

.' VIII. NAGRODY. I PUCHARY
. • r.'

Art •.26. Nagrody i Puchary •.
. .., .

Wr~ozenie na&rod odbedzd.e si~w dniu 4- lipca 1981 r.o ? godz. 19.00,-
Hotel Wroc1aw.

Lista nagrod i puchar6w
1. Nagrody.indywidualne: .

- za I·miejsce w klasyfikacji generalnej 1000 dolarow USA
J., • "

dla zawodnika ze strefy KK wzgl~tlnie 10.000·zl dIe. zawodnika
z KS,
za.II miejsce· w klasyfikacji generalnej 800 dolarow USA dla
zawodnika ze strefy KKwzgl~dnie8.000 ·zl. dla zawodnika z KS,

- .aa ·111 miejsce w k l.aayf'Lkac jL generainej 500 doLarow USA dLa

.zawodnika ze strefy KK wzgl~dnie 5.000 zl:. dla zawodnika z KS.

2. Nagrodypucharowe: ';
- za I - III miejsca w klasyfikacji generaInej - po dwa puchary

.kryszta1owe,
- za I miejsce w klasyfikacji poszczeg61nych grup i klas .;..po

dwa puchary krysztalowe,

.- zaI ~ II miejsce w Pucharze Pan - po dwa puchary krysztal:owe.

3. Nagrody zespo!owe:
- za.Lriliejsce w klasyfikacjizespolow narodowych - puchar' kr-yaz-

ta1owy,



3.6 ~.

- za I miejsce w klasyfikacji zespo16w.klubowych- 'puchar
kryszta3:oWy,

za l' miejsce w klasyfikaeji zespo16w fabrycznych - puehar
krysztalowy.

4. Inne nagrody honorowe i rzeczowe:
.~ .

~ista tych nagr6d ogl:oszona zostanie w dniu 2.07.1981' r. godz,.
1:2.'00 w' Biurze Raj du, ...

r,

Ki~r.ownik.d/s regulaminowych
Adam Pep3:owski

K 0 lJl"a n do r' "
"

Jerzy Borowicz .

. ', .

Zatwierdzono~ ria pos.iedzeni~ G3:6wnej Komisji Sporiu·Samoohodowego
PZM kwieeien 1981 r.
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Zal§cznik do art. 23.

ZESTAWIENIE KAR .

Przekroczenie

'! t

>,.: .. i , .' kar· :··.·Niedo- P e-
Art/· pusz- ni~znepkt.·· czenie zl .

do
startu

x·

1000
240

y-
klueze
nie

3rak k~rty homologacyjnej
~ licenoji sportowej mi~dzy-arodowej 1981 r.

3rak ubezpieozenia
rak wplaty wpleowego
rak tablicy raJdowej

~akrycie .tablioy rejestraoyjnej
rak numeru atartowego
rak znaku identyflkaoyjnego
rak wizy w karoie kontrolnej

~rak karty tozsamosoi /karty'
.ontrolnej/, '..
3rak karty O~ I

ca pomoe /Z'WYj,tkiem ~ozwo-.•.nej .regul.amtnem .
rzekroczenieprzepis6w ruchu

ogowego
_ierwsze

gie
zecie
'inienie na start powyzej
minut .

. :azd dq strefy kontrolnejniewlasoiwego kf.ezunku .
_:lownyprzejazd przez stref~·~roln9:'.
_ 'znienie na PKC za kaZ~

_ l:nq minu t~
zesniejszy przyjazd naPKC

a kazdq minut~
p6znienie na PKe powyzej 30inut ..

235

~:2rt'
5/1
7/10
7/7· ..

11/2
11/2
1'1/2
11/5
13/4

13/8
13/5

14/2

14/5 ...

x
x

·x
·.2500

1500
5006·

60

,'"

6

x
x

x
X

. ]C'

x

15/1
"

16/5· x

16/5. x

17/5 60

17/5 120

17/6 . x.
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"

Niestawienie si~ na staToie
z uruchomionym silnikiem

'J.w. na staroie OS
Spoznienie na badanie techniczne
przed startem za kaz~ minut~

INieaportowe zachowanie s1~, brak
dyscypliny, powtarzaj~oe si~

I wykro caenf.a ,

1 1'_

17/6

19/2
21/3

19/4
19/5
19/6

19/6

19/7

19/7

19/8

19/9

19A/4

20/5
20/5

21/1

2

" " '

s ,4

10(:)
, '

wg nznanf.a Zespobl Kom1sa~
rzy Sporto'Wyoh.

I II

x

0,5
ozas najlepszegQ
zawodnika w kla-
s1e+ 300. !~

., 30'

Suma sp6znien w Rajdzie po
wyzej ·60 minut '
Dokonywanie pr6b szybkoseiowyoh
bez kask6w,oohronnyoh '
Brak obow~zkowego wyposaZenia
Niewyatartowanie do OS w c1~gu
20 aek, po sygnale starb
Nieprzepisowy start do OS
/falstart/ "
Zatrzymanie si~ na lini metyOS
Jazda na trasie as w kierunku ,
przeciwn~ /r6wniez cofanie
samochodu/ •
Brak wPlsu ozasu startu do
karty as "
Brak wplsu ozasu przyjazdu ria
mete do karty OS
Za kazdq sekund~ ozasu przeja-
zdu odc.Lnkaapecjalnego ' ,.'
Wyprzedzanie na odoinku mi~dzy
liniq mety as i punktem STQP
Przekroczenie przepia6w 0 iacho~
waniu sl~ na traaie pr6by wysoi-
gowej /SW/ -,' ", ,
Za kaZ~.a~kund~ przejazdu'pr6by
wyscigowej SW. ' ,, 191../3
Niewykonanie pr6by Wyscigowej SW '19A15

.. "

120

, 300

60

60

300,
, ..

1

6

x

x

x

x

,>X

x




