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REGULAMIN

SAMOCHODOWEGO XVIII RAJDU DOLNO~L4SKIEGO

stanowi~cego

II Eliminacj~
do

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 1974

organizowanego przez

Automobilklub Do1Do6lqski we Wroclawiu

na zlecenie

-Zarz~du G16wnego Polskiego Zwi~zku Motorowego
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1. ZawodT i organizacja.

1.1. XVIII Rajd Dolllosl~aki ma charakter zawod6w krajow;ycl;lzu-
trzezoIl1"ch dla zavrodnik6w licencjoDOwllIQ"ch z li~nej" "R"
klaq I, startuj4c;rch Da aam.ochodoach. grupy I, .II, III i
IV oraz V. XVIII Rajd .DollloSl'4&ki atanori n Eliminacj~
Rajdowych Samoehodow,ychmatrzoa1:w Polald. w 1974 rom.

1.2. Organizatorem XVIII Rajdn Dollloslllskiego jeat Automobllililb
Dol.nosl/lsJd. we \froelawiu wraz z Delegaturu1 w nodzku i
~widn;icy D& zlecen:i.8 G16wnej Komiaji Sporto~ej S~ochodowej
Polski ego Zwi'4zku Matorowego.

1.~. Raja. odb~d.zie ai~ 'Jr dniach 17 maja do 19 maja 1974 rom.Ba-
ZCj, Rajdu jest Polanica-Zdr6j, pow. :nodzko, woj.wro.clawakie
Biuro Hajdu Diesei .i~ do dn1.a 12 ma.ja 1974 rom we Wrocla-
wiu, ul. ~wierczewskiego 95, tel • .?4-5-41·, zaS 00. dnia 1~ ina-
ja 1974 rom do dnia 19 maja 1974- roku w PolaniC7 Zdroju,
Hotel "Polanica", ul. Warszawllu 14, tel. 605 do 608•

. 1.4. XVIII Raja. DolnoSlllski jest organizowan;,.- na podatawie Ili~ -
dz;ynarodowego Kodekau Sportowego Fli, Kodeksu Sportu Sao -
chodowego Polakiego Zwi/lzku Yatorawego, RegulamiDu Xwalifi-
kowanego Samochodowego Sportu Rajdowego oraz niniejazego R~
gulaminu.

2. Wladze Ra.jdu.

2.1. Zeap61. Kom1aar~ Sportow.rch:
Przewodniczllc;r Zeapolu
Czlonek Zespolu ISekretarz/
Czlonek'Zeapolu'

- kol.Stanialaw Jablonald.
.,. kol.Ma.rian Toczydlowald.

- kol.Adam Skomra

2.2. Xierownictwo zaw0d6w:
I:pmandor .• kol.AdaJa Peplowsld.
V-komandor d/a aportow.ych ~ kol.Ozealaw D,ybizba6ski
V-komandor d/s organizacyj~ch - kol.Jerzy Gajewski
Sekretarz - kol.Jlalgorzata hjawinala
Kierownik Finanaowy - kol.Tereaa Wielgoaz
Kierownik Techniczno-Goapodarczy- kol.Zygmunt Niewolny



Kierownik Pr6b Sportowych
Kierownik Komisji Obliczen
Kierownik Komisji Technicznej
Kierownik Zabezpieczenia Trasy
Kierownik Propagan~
Kierownilc Par]cu Zamlcnitttego
Leltarz zawod6w

- kol~szard Yqczlta
'- lcol.Kazimierz Rydel
- leol.Zbigniew Malino~ski
- leol.Stefan Niedrygos
- leol.Jerzy Gajewski
- leol.Lucjan Godlewski
_ prof.dr.Kazimierz Nowosad

3. Program. Rajdu.

3.1. Rajd aklada si~ z:
- badania technicznego aamochod6w rajdow,ych przed star -

tem IM-1/ i po zawodach /BT-2/ ~
- ;jaz~ dlugo~stanaowej us traaie dlugosci oleolo 860,5

:m ISo/. •
-,9 odcinlt6w specj&ln7ch lOaf 0 l~cznej dlugosci oleolo

181,2 lem.
- 2 p26b azybkosci g6rakiej /Sg/ 0 l~cznej dlugosci OleO-

10 6,0 D.
- pr6 b7 zwrotnosci /Sz/

Program zalO'Cd6w:
3.05.1~.?4 Ip1lltelt/
7.05.1~?4 'wtorek/

16.05.1974 /czwartek/

- I termin zgloszen zawodnikow
- II termin zgloazen - zamltni~cie

liety
.;. ostateczD;1 tennin zmiaIlJ' altladu

zalogi
17.05.1974 /pi~tek/

godz.10.00-14.oo ~ zalatrwianie fOrmalnOBCi w biurze
Hajdu. Malowanie numer6w starto-
w;rch w pultu masz;rn.

godz.13.00-16.30 - badanie techniczne samochodOw
/M-11 i wjazd do parltu zamltni~t&-
go na terenie Oampingu w Polanicy
Zdroju wg nizej podanego szczeg6-
lowego harmonogramu:

13.00-13.30 • numer,r startowe 1 - 10
,13.30-14.00 - IlUlII.er,ratartowe 11 :. 20
14.00-14.30 _.. •• 21 - 30
14~30-15.00 - It •• 31 - 40
15.00-15.30 - It •• 41 - 50
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15.30-16.00 - numer,r startowe 51 .;. 60
16.00-16.30 - It It pow,rbj 60

godz. 17.00 - oatatecZDy te~ zgloazen zea-
polu

- odpraw. zawodn1k6w
- start pierwszego z.wodnika do

;j.z~ dlugo~atansowej

godz. 17.00.,.17.45
godz. 18.00

18.05.1974 /.obota/m
godz. 13,.16 - Przyjazd zawodnilt6w us aettt hj-

du w Polanicy-Zdroju.
Wieczor woJ.xr;r

19.05.1974 /niedziela/
godz. 11.00 - ogloazenie Prowizor,rcZDych w.7ni:-

'le6wHajdu

- przyjmowanie ewentualIr;rch .,-jae..
nien 1proteat6w

- og£08zenie oficj~ch w.1Dilc6w
t

rozdan1e nagr6d i zaltonczenie
rajdu w ~wietlic;r Hut;y Sub Go.
podarczego w Polanicy Zdroju.

godz. 11.00-11.30

godz. 13.00



4. 'Traaa Ra..1duDolDolilaskiee;o1974.

-===:..-::============== .-======--~d.z '=====
b 1",- Czas t ~d· b. b. b. ~edn. prze- II ar-
~~ eta- raj- pr6- p~d- jaz- tu 1- Uwagi- pu du b)" leose du go za-lea _ wodn.:-:c:~==__~~:~:__::== ::::~~~~-=~__~~~~==__~_ :~~==;~= --~::l~~;;;:~

;;~---;~~~:.-- 0,0 O~O 0,0 0 18~OO 17.05.74
Sz szczytna 7,0

Zlotno 5.,5
z,~t;ree 3,1

PJro-1 :x Kar16w-Kudow. U 6,2 21,8 21,8

Nrpr6b)" J4iejscowosc

18.45
Karl6" 1,5
Radk6" 10,3
Ratno G6~ 3,2
Ratno Dolne 1,6
Acinawka 3,7
~cina"leaG6rna 4,2
Wlodowice 4,7

PIC-2 Sokolica 3,0 32,2 54,0 45 43' 19.28
Dworki 2,8
GlullzycaGOrna 8,1
Glullzyc" 2,9
.TedlinaZd:".·>j 3,3
Ol.zyni~c 2,5

PKC-3 .Tugowice 3,0 25,6 ?9,6 20.01
6,2Os-1 Wal~-start

WaliIa-szcz;rt
Roscisz6w-met.
Pieszyce
Biela".
.TodloWIJ.ill::

PKC-4 Ostroszowiee

3,0
9'i9 9,0
3,8
5'?0
6,4-
2,4 32,8 112,4 . 45 43' 20.44
2,5
2,4
3S
O.~
6,8

10,9
·3,7
7,3 }8,1 150,5

Grodziszcze
Rudni<:a
Lutomierz.
Stollzowice
Zllbkowice
Kamj.eniecZ/lbko".
80.anow.
Zloty Stolt 45 50' 21.34

.;. 5 •• .
:'1= ==::==:==:~:::--:===::~==::::~=:===1-=:::§-=:=-{, 8::--9=_==1<'==:','
0.-2 Zloty Stolt-start 0,2 -

Orlowiee-meta 13,3 13,3
LIldekZdr6j 3.,1
Radoch6" 4,1
Bowy Walisz6" 12,5
Waliaz6" 3,9,
Byatrzyca 4~0

PKC-6 Spalona .14,0 55,1 205,6
Os-3 SpaJ.ona-start °,1

Poniat6"
lIostowice
L•• 6"ka
Zle1eniec
DW."XOzia HalaAmeta
:x E-12

Duszniki Zdr6j
~zyce

PJro-? :xl:udowa-Karl6w
K&r2:6w
Radk:6"
Ratno G6rne
Ratno Dolne
~cinawka
Acina'll'kaG6rna
lVlodowice
SOkolica

PKC-9

Dworki
Glusz;rcaG6rna
G2:u.zyca
.TedlinaZdr6j
Olazymec
.Tugowice

38,1
1,1
2,6
2,7
6,3

38,1

50,9 256,5
1,5

10,3
3,2
1,6
3,7
4,.2
4,7
3,0 32,2 288,? 45 43'
2,8
8,1
2,9
3,3
2.,5
3,0 1.1225,6 314,3

Os-4 Walia-start
Walila-szcz;rt
Roscisz6,,-meta
Pieszyce
Bielan
Jodlownik

PKC-10 Ostroszowice

6,2

9,Q
3,8
5,0
6,4-
2,4 32,8 347,1 45 43- 1.55



PKC-11

Grodziazcz&
Rudnica
:wtomierz
Stollzowice
Z~bkowice
Kamieniec Z~bleow.
Sosnowa
Zlot,' Stole

2,5
2,4
3,7
o,§
6,8

10~9
3,7
7,3 385,2. 38,1

0.-5 Zlot,' stole-start
Orlowiec-meta
14dele Zdr6j
Radoch6w
Now,- Wa11sz6w
Wa11sz6w
B,.atrz,.ca

PKC-12 Spalona

0,2
13.3

3,1
4,1

12,5
3,9
4,0

14,0 55,1
011-6 Spalona-start

Poniat6w
Mostowice
Las6wka
Zieleniec
DW"Xozia Ea'l.l1.lImet.
x B-12
DuszniJd zc- 'j
l.~:!;,.ee

PKC-13 x Kudowa-Kar16w

0,1

38,1
1,1
?,6
47
6,.3

38,1

45 68'50,9 491.2 5,07
Kar16w
Radk6w
Ratno G6rne
Ratna Dolne
~cinawlca
~,einawlca'G6rna
Wlodowice

PKC--14 Solco11ca

1.•5
10,:;

3,2
1.6
3,7
4,2
4,7
3,0 32,2 523,4

Dworlc1
Glullz,.caG6rna
Gluaz;rca
Jedlina Zdr6j
Olsz;yniee

PKC-15 Jugowice

5,8
8,1
2,9
3,3
2,5
3,0 25,6 549,0 45 33' 6.23

- ..
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::1~:--:::::::~::::::=:::=:~:~:::=;::::==~::::_-§:==:Z::::~=====9====~-10===
Oa-7 Wal1m-start 6,2 ----------=================

Rosci8Z6w~eta 9~0
Pieaz;rce 3,8
Biela.a 5.•0
Jodl:01mik 6,4

PKC-16 Ostrollzowice 2,4 32,8 581,8

9,0

Grodziazcze
Rudnica
:wtomierz
Sto.zowice
~bkow1ce
I:amieniec ~bko •.•
Sosno"'a

PKC-17 Zlot,' Stole

2;5
2,4
3,7
0,8
6,8

10,9
3,7
7,3 38,1 619,9

0.-8

13,3
Zlot,' Stole-start
Orlowiec_eta
14dek Zd.r6j
Raqoch6w
lio..,.Wal1az6w
lfalisz6w
B;ratrz;rca

PKC-18 Spalona

0,2
13,3

3,1
4,1

12,5
3,9
4,0

14,0 55,1 675,0 4508-9 0,1

PKC-19

Spalona-start
Poniat6.
Mostowic::e
Las6wka
Zieleniec
DW"Kozia HalaAmeta
% E-12
Duazniki Zdr6j
~z.Tee
% X:udowa-Karl6w
Kar16w
Radk6 •.
Ratno G6rne
Ratno Dolne
~Cinawb.
~cina.ka G6rna
Wlodowice

PKC-20 Sokoliea

9.10

38,1
1,1
2t6
2.7
6,3

38,1

45 68' 10.18
1,5

10.3
3~
1,6
3,9
4,2
4,7
:;,0 32,2 758,1 45 4:;' 11.01
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:::~==:::==:;:i::==:==::::::~:::::;==::::~:::::_=~:==:2::::~:::=:2 ::::~~:::
Dworki 5,8
Gluszyea GOrna 8,1
Glu8zyca . 2,9
Jedlina Zdr6j 3,~
Olszyniee 2,5

% 0 25,6 783,7PKC-21 Jugowiee .,I,
6,2
9.0
3.8
5,0
6,4
2,4 32,8 816,5

Walill

ROBeisz6w
Pieszyce
Bielawa
Jodlownik
Ostroszowiee 12.17

Grodziszeze 1,9
RudDle. 2,3
Jemna 3,5
Srebrna G6ra 4.4-

Nowa Wies 5,3
~ Czerwienezyce 2.7

~wieclco 7.4-
Gorzuch6,. 2,0
Szalej6. 9,4-

Polanica GS~.... 2,6 4-5 59~ 13.16
2 5 4-4,0 860,5

M:mA Polaniea. 15~ 13.31

~:;===-=~~~~=:;~~~~=====================================================
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5. Po,jazel,ydopuszczone do Ra.j'du~
5.1. Do udzidu 11' XVIII R/1.jdzieDo.J.llOslllslcj.]ab~dll dopulSzczona

samocho~ odpowiadajllce przepisom zalllCzn1ka "J" Mi~dzy-
narodowego KOdeksu Sportowego, POdzielone na grupy:

- grupa I - samocho~ tur,rstyczne lSer,rjne_ 5000 egz.
~ grupa II - lSamochody tur,r~czne specjalne-1000 egz.
- grup. IIItIV-pol~czone-samochody wielkiej ~8ttki

ser,rjne i specjalne - 1000 eiz.i 500 egz.
- grupa V - aamochody sportowe _ prototT,py.

5.2~ ligrupach I i II saDlochOdy b~d4 podzielone na 6 klu we~
lug pOjemnosci skokowej ailnika:.
- kJ..aa 1 - 2 do 600 cm3 .
- klasa 3 - 4 od ~1 ca3 do 850 ca3-
••klasa 5 - 6 od 851 c::m3do 1150 ca3
- klasa 2 od 1151 cm3 do 1300 ca3
- klas. 8 od 1301 cm3 do 1600 cm3
- .tiaaa 9 - 13 po~zej 1600 ca3

5.3. W pol/4.czon;ychgrupach III 1 IV aamochody jlodz1elone btdll
na dwie kluYl

- klasa 1 - 8 do 1600 0113
- klalSa 9 - 13 powyzej 16003

Grupa V stanowi jedD4 kJ.aat bez organiczen 11trazow,rch.
5.4. Organizator zastrzega lSobie prawo lllczenia 11'.11'. klas 11'

wypadku, ~ w danej klasie btdzie przy'j~te przez Bf-1 .
mniej :ciZ.3/trzy/ samocho~ -.zgodnie z § 10 pkt.c/ R~
gulaminu Kwalifikowanego Samochodowego Sportu Rajdowego.
W wypadku braku pelnej obsady kla. 9-13 zawodnicy atar_-
tujllCY na samochodach tej klas;r ~d4 klasyfikowani wylll-

5.5 cznie 11' klas,rfikacji generalnej.
5.5~ Wszystkie samochody bior~ce udzial 11' Rajdzie mulSzllb,rc

w,yposazone w po~cznq apteczkQ, gaSnic~ 0 pojemnosc1 co
najmniej 1 kg',kaak1 ochronne ~ palSY bezpieczenatwa dla
calej zalogi oraz fartuchy przeciwbryzgowe za t,-ln;rmiko-
lami.
Zezwala siQ na zappatrzenie aamochodu 11' dwa kompletne ko-
la zapasowe, nieograniczoD/l ilos6 dQtek oraz na utycie
specjalnych urz~dzen sluz~cych do pOmiaru c~asu itp.,nie
maj~cych wplywu na wlasciwosci trakcyjne samochodu.

5.6. Zgodnie z przepisem art 6 § 1. MiQdzynarodowego Kodekau
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Sport owego zezwala si~ na stosow&nie ~glon karter6w oraz
~ch zabezpieczen podwozia. Zabrania si~ montowania
reflektor6w na dachu se.mochodu.

5.7. Zawoo.mc;r S<l: zobomqzani zloz;re specjalne oswiadczenie na
karcie zg408zenia, stwierdzaj~ce grup~ i kla$~ eamochodu
wedlug § 5 niniejszego Regulaminu oraz ~enic wsz;rstkie
ewentuum.e dokonane zmie.n;r kon1Jt;::ukc;rjne. Ww,ypadJcuuja .••.
meDia prz;r bad.aniu technicZDJ1l niezgodnosci stanu fak -
t;ycznego aamochodu ze zgloszeniem nast~i ~kluczenie za-
logi z Rajdu i ewentualne dalsze konsekwencje or~anizac:r~

nee

6, Zgloszema ~ ich forma.

6.1. Do udzialu w Rajdzie b~~' dopuszczeni zawodnicy krajowi.
posiadajqe,r licencj~ "R" klas;r !. Zawodnie,r , posiadaj~c:r
licencj~ "R" klasy II mogq brae udzial w Rajdzie t;ylko w
charakterze,pilot6w. Wkaz~ samochodzie uczestniczqcym
w Rajdzie muSZq znajdowae aiQ dwaj zawodnic;r, kt6rz;r upo-
wdnieni Stl do prowadzenia se.mochodu w czasie trwania Ra;t
duo S8IIlochod;rzgloszone do Rajdu llUSZqposill.dac dokument;r
upraxui~j4ce do poruszania si~ po drogach publicznych PRL.

6.2. Zglo'Zt.1e na formularzu /zal~cznik nr 1./ winno bye prze-
dloz)xu w ternU.nie I do dnia 3 maja 1974 rokU lub "IV ter -
'llinie II do dnia 7 maja 1974 rom. Obowiqzuje cz;rtelne i
ezczeg610we w;rpelnienie wszystkich poz;rcji formu1arza pod
rygorem. Die prz;rj~cia zgloszema,

6.3. Zgloszenie musi bye podpiSaD.e przez obydwll.zgloszon;ych za-
wodnik6w oraz potwierdzone przez maeierz;rsty Klub.

6.4. Zawodnie;r zobowi~zani s~ przesLae wraz ze zgloszeniem po
dwa zdj~cia formatu 4 x 6 em z podaniem. nazwiaka na odw -

roeie.

6.5. Dopuszczalna jest w termiDie do dnia 16 maja 1974 rom
zmiana. drugiego zawodnika, jak r6wnid zmian;r w zglosze -
Diu samochodu pod warunkiem zachowania gntp;r i klasy.

6.6. Dokonkureneji zeapolowej dopuszczone p~~ nast~puj~ce

zeapoly:
'_ k.lubollle zlozone z 3-5 zsJ:6g .Kazdy klub moze zglo -

sic dowo1n4 i108c zespo16w.
_ fcbr,rczne zlotone z 3-5 za16g. Kazda fabr;rka moze

zglosi6 po jednym zespole w kazdej gru~ie

- 11
i llllsie.

Zgloszenia zespo16w musz~ b,r6 skl dan
mularzu /zal~cznik nr 2/ dpi II. e na speej~ for-
zglaszaj~c~, ,po s~ przez organizaej~

6.7. Zgloszenia zesp016w b~iI" prz j .
7

"'"t ;r mowane w I termini. d dni
lIUlja 1974 roku 1 111 II tenn1ni.e do dn1 e 0 a

leu _ godz. 17,00. a 17 maja 1974 ro-

6.8. Zgodnie z § 74 Mi~dz;yIl4rodowego X:Odek .'
zator zastrzega sobie prawo Odm6wieDi

su
Sporto~ego Org~

nill. bez POdania a prz;rj~c~. zglosze-
prz;rcz;rn odmow;r.

6.9. Zawodnic;r Sq obowi/lzani przedstawie na j .
tora odpis kart;y homol j' /ldanie Organua

ogae;r neJ samochodu.
6.10. Wprz;ypad]cu ~~'h-...e~UJ zgloszoDy samoch6d III ~

przed odbiorem te~"'-< eg•. Uszkodzeniu
•.••.•.••..•.cz~ 1J dniu 17 ma' 197

nmzator moze zezwoli6 na t. ~ 4 roku Orga-zas <!lPl.eDiego i •.•~tej samej marki t ..........,.,.·samochodem
• ego samego t;rpu tej s j .

grupy. jezeli zmiana t t.' . ame pOJeJIIllOsci i
. a zos 8.D..l.ePl.sellIli.e zgl

B~ura·Rajdu przed badani t. Oszona doem ech.niczn;rm,

2. Wpisowe.·

Wpisowe za zgloSZeni. e kaZdej "ft~ogi•••.•. 1F,1llosi:
- w I terminie _. 500·,- zlotych

w II terminie - 800;- zlotych.

Wpisowe za zgloszenie lcazd. ego zespolu 1F,1llosi:
- if I termi.nie - 500.- zlotych
- if II terminie - 800,- zlotych.

Wpisowe winno bye .,-pLaeone Die 6' .
niu /skladaniu/ zgloszeni D w6P zlll.ej nit prz;r nadesla-

a. 0 d oplaeeni 1
lezy dol~cz;re do zgloszenia~ a wp sowego na-

Wpisowe nalez;r wpLacae na konto:

Automobilklub Dolnoslqeki WrocLaw
NBPV OJ)( ~ Wrocla.

Nr. 1649-9-7618.

7.5. Wrazie nie prZ;rj~cia zgloszenia ·wpiaowe zost--~
ne w calosci. . ••.•.•.•.e zwr6co-

W.,-padku rezygnacji za.1:ogi z udziaLU w· .'
nej pisemnie Iub telef . Rajdzl.e, zgloszo-

. Onl.Cznie w terminie do dnia 7 maja
1974 roku wpisowe tzos anie zwr6cone w C&Losc1.
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W w,rpadku rez;ygoacji po t;ym terminie wpisowe nie podlega
zwrotowi.

7.6. Zalogi zgloszone i prz]'j~te do udzialu w Rajdzie otrz;y -
majq po dwie p1akietki pamiqtkowe XVIII Rajdu Dolnos1q8-
kiego.

7.7. Organizator zarezerwuje noclegi 'If Po1anic;y Zdroju na ok~e
res od 16 maja do 19 maja 1974 roku w zasadzie t;rlko t;rm
zawodnikom, lct6rz]'przyslq zam6wienie w terminie do dnia
3 maja 1974 roku Poraz z przedplatq w w;ysokosci 100 zl.za
1 osobo-nocleg. W zam6wieniu nalez;y podae i10se os6b i
term~ rezerwacji miej3cjnoclegowych. Dla zawodnikpw,
~6rzy nie .nadeSlq zam6wienia wzglfildnie·nie opcaca reze~
wacji, Organizator nie !Warantuje nocleg6w w Polanicy
Zdroju.

8. Obowiqzki zawodnik6w w czasie trwania zawod6w.
8.1. Przez podpisanie'zgloszenia do Rajdu zalogi zobowiqzuj~

8i~ do calkowitego podporzqdkowania si~ przepisom ninie~
8zego Regulaminu, in~trukcjom, dodatkowym zarzqdzeniom
oraz zobowiqzujq si~ nie dochodzie swoich ewentualnych
preten01i w stosunku do Organizatora.

8.2. Zawcin::;y powinni stosowae si~ scis1e do obowiqzujqcych
przepiBuw na drogach publiczn;ych PRL i odpowiadajq oso-
biscie za ich przekroczenie.

8.,. Zalogi obowiqzane Sq w;ykona6 pr6b;y sportowe w kaskach 0-
chronn;ych i pasach bezpieczenstwa.

8.4. Zaloga obowiqzana jest pod r;ygorem w,ykluczenia z Rajdu
to przejechania ~alej tras;y z pobraniem wiz na wszyst.
kich FtC i P[p w podanej przez Organizatora kolejnosci
i kierunku oraz obowiqzana jest do ko1ejnego odb;ycia
wszystkich pr6b przewidzian;ych w Regulaminie. Trasa Raja
du nie b,dzie wBkaz;rwana. MiarodajDy jest kilometraz po-
dan;yw karcie drogowej zawodnika. Zm;ylenie lub zjechanie
i tra5.1 z jaki~olwiek prz]'cz;yni wynikajqce z tego kon-
sekwe~cje n1e mogq bye przedmiotem skladania protest6w
lub zmian wpis6w czasu w Karcie Drogowej.

8.5. Obaj zawodnic]' powinni znajdowac si~ w samochodzie na
calej trasie Rajdu. Rez;ygnacja jednego z czlonk6w zalogo
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z dalszego udzialu w Rajdzie poci~ za so~ w;ykluczenie
jej z Rajdu.

8.6. Do poruszania samochodu na trasie ao~.e sluZ;rc wyl'lcznie
sila ~ nap~dowa s!IIIlOChodu,sila m.1,Sll1zalogi lub
sib naturalna. U~;rcie jalc;i.ejkolwiekinnej ail]' jest za-
bronione. W;rjqtek stanowi POIIOC przy ewentualD;1m wprowa-
dzeniu '3l!Jllochoduna jezdnit w prz;ypadku wypadni~.cia z
tras;r.

8.7. Ia.tegor;yczniezakazane jest jakiekolwiek posttPowari.ie
nielojalne w stosunku do inn;rch zawodD1k6w bior'lC;Tchu-
dzial w Rajdzie. W szczeg61nosci niedopuszczalne jest
przeszkadzanie lub utrudnianie w.rprzecizenia.wlasnego po-
jazdu przez innege zawodnika na trasie, jak r6wnieZ ta -
kie ustawienie samochodu przea KC podczas oczekiwania

.na regulaminow;y caas przejazdu, lct6re utrudnia lub tm:i.e-
mozliwia wjazd na punlct 1nn;ym zawodnikom. Kazd;y stwier -
dzon;y fakt tego rodzaju przekroczen maze spowodowac uka-
ranie zalogi zgodnie z pkt 24.1. niniejszego Regulaminu.

8.8. Przed oddaniem samochodu do pa.rlcuzamkni~tego na Illecie
zawodnicy zobowi.~zani Sllw;ypelnic i podpisac.deklaracj~
o ewehtu~ wyPadku na trasie Hajdu dotyCZqC;TIIoSQb
trzecicl;li ich mienia lub wlasnege pojazdu. Deklaracj~·
powyiSZq oddaje si~ Kierownikowi Parm J4s.sz;ynz Kartll
Drogowq i Kartami Os

9. Bbezpieczenie.
Wsz;yscy Zs.wodnic;rmusZIl posiadac ubezpieczenie obowi~zkowe"OC"
i "NW" pod r;ygorem nie dopuszczenia do udzialu 'II Rajdzie.Zale-
cs. si~ posiadanie ubezpieczenis. "Auto-Casco" z wlqczeniem r;y-
z;ylcarajdowege.

10. Pa1iwo.
10.1. Do nap~du samochodu dopuszczonego do Rajdu moze sluZ;yc

jedynie pa1iwo sprzedawane przez stacje benzynowe CPN.
10.2. stosowanie jalcichko1wiek domieszek lub mieszanek sluz~-

c;ych do podnieBienia liczb]' oktanowej paliwa jest zab -
ronione pod r;ygorem w;rkluczenia z Rajdu.

11. O~owiedzialonose Organizatora.
Organizator nie prz;rjmuje na siebie odpowiedzialnosci za szko-
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d;ri straty w stosunku do za16g', aa ich .8prz~t jak i za spowo-
dowanie przez nich posrednio lub bezposrednio szkod;r i straty
w stosunku do os6b trzecich 1 ieh mienia.

12. Tabliee i numeEl startowe.
12.1. Organizator dostarezy przed odbioram techniezny.m tabliee

z napisam ''XVIII Rajd Dolnosl~sk1" i numer,y startowe.Ta_
blice musz~ bye umiszczone trwale z przodu i z tylu sa _
mochodu przez caly ezas trwania Rajdu.

12.2. Na samochodzie musi bye wymalowany numer startowy po obu
'bokach Imozliwie na przednich drzwiaeh/ oraz na masee ko-
lorem kontrastuj~cym z barw~ nadwozia !wymiary eyfr:wy _
sokosc 35 em, szerokose kreski - 7 emi,
Organizator udost~pni szablon i farb~ lub w,ymaluje ueze&
tnikom numer,y 0 kt6r,yeh mowa przed badaniem technieznym
IET-1I.

12.3. ZaWOdnicy, kt6rzy ukoncz~ Rajd musz~ Zdj~e numery star _
towe oraz tab~ice przed 0PUszczeniem parku /meta Rajdu!.
ZaWOdnicy rezygnuj~ey Z dalszego udzialu w Rajdzie lub z

.niego wykluezeni, obowi~zani S? do natyehmiastowego usu-
ni~eia numer6w startow,ych i tablie ~ieszezonych na sa
mochodzie.

13. Park Zamlcni9ty.
W ezasie trwania Rajdu obowi~zuje zasada parku zamkni~tego.
gdzie,samochody pozostaj~ pod opiek~ Organizatora. Samochody
po dokonanym badaniu technieznym IET-1! az do momentu startu
oraz od momentu przybyeia na met~ do zakonezenia Rajdu !oglo-
szenia ~6w/ musz~ pozostawae W parku zamkni~tym. Wst~p do
parku Zamkni~tego dozwolony jest tylko ezlonkom Zespolu Komi-
Sarzy Sportowych, Kierownictwu Rajdu oraz fUnkcjonariuszomParku.
13.1. Zaloga ma prawomwst~pu do Parku dla pobrania swego sa _

mochodu na 15 minut przed wyznaezonym w Karcie Drogowejczasem,startu.

13.2. Zalogi koncz~ce Rajd obowi~zane 8~ do oddania samochodu
do Parku Zamkni~tego w dniu 18 maja 1974 roku w ei~gu

'15 minut od momentu przybycia na met~ Rajdu.
13.3. Sp6znienie w stosUnku do terminu podanego w pkcie 13.2.

Spowoduj e zaliczenie 60 pkt karnych za kaz~ minut~ 0-
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p6znienia.
o~em kluczenia Z Hajdu wyko~a-

13.4-. ZabroIll.onejes"tpod ryg - W1'ochodzie na terenie Parkunie jaki.cbkolwJ.ekprac prz,- sam
ZaIllkIU.~tego•

.. IETI i identrfikacja aamochodu.14. Badanie Tec~czne _ _
. - wiDn;r b)'6 przedstawione do14.1. Samochcdy zgloszone do Ra;}au dzi ](0ll1; sja

' JET-i/ kt6re przeprowa. -Badania Technl.cznego , t rminach ustalo-. dniu 17 maja. 1974 rob.. eTechlliezWl W
nych w programie Raj~. ana .esz as,-stowae prz,- cz;rnnos-
Zaloga samochodu oboWJ.1!z ;). b da zgodnosc nu-,~-ch Komi sja Techn.i.cznaz aciach kontro.......,• dz' ' ••larcie Drogo-i odwozia 11' samocho J.eJ.merew silnika p ~ , zgodnie ze zglosze _d ~ikuje ezlonk6w za•.oga ,
wej, zi en ~ lnie karty homologac,-jne samoT
niam oraz sprawdzi ewen"u~ samochodu Komisja Tech _
chod6w. Po odbiorze techlliczIlJ'Ill Sp6znienie na BT-1' Kart..:JDrogowe zalogom.Ill.czna.~ez,- "
be dzLe karane jak na PKC. .

dz'L lAdziD;rtechn.i.czne' two R- 'du moze zarz~ J.~ og y •
14.2. K:ierolYIll.c ••.;} ., w Ra'dzie oraz przeprowadzJ.6

samochodu bior~cego uQ.ZJ.al ;), ; R1Iddu.Stwier-. ,. ~6 takze ~ czasJ.et~a ~uidentyfikac;}~ saz g . . ch wplyw na dopuszcze Tnie jakichkolwiek ZIUan mane,- . kl
dze , 1 b zaliczenie go do dane;) as;rnie samochodu do RaJdu u 'dz go .•.czesie ba-t unzu do stan'.l. stW1er onelub gT'.lpyV\ s os . zed Rajdem _ spowodujedania przez Komisjl[!Techn.i.cz~ pr -
wytiuczenie zelogi z Rajdu. .

. oze oznakowac poszczeg6lne elementy14.3. Komisja Techniczna m . dzic je na me-
samoehodu przed startem a nastl[!pIll.espraw z w,ymiaD4

' nakowania jest r6wnoznacznymoie RaJdu. Bralc oz . kluczenie zalogi z Rajdu.danego elementu i spowodu;)e w.1
b daniu techn.i.cznemuoddane ponownemu a14.4. Samochody zost~ p R 'du Hie zgloszenie si~

/BT-2/ po przyjezdzie ~ met~ aJ R'jdzie spowoduje wyk-zalogi do badania technicznego po a
luczenie z Rajdu.

trwania zawod6w uszkodzenia zaloga14.5. Za powstale podczas
t . ce r.unk:tykame:otrzyma nas ~puJ~ ~, .

b ak t~umika lub uszkodzenJ.e powoduj1!ce1. za r •.

'ego niesprawne dzialanie .
J b ale lub niezgodnose swiatel z przepJ.sa-

2. za r . unkt oswie-mi kodeksu drogowego, za kazdy p .

- 20 pkt.
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tlemow,r, r6wniez dla swiatel stop po
~. za brat dzialaj~cego sygnalu diwi~kowego
4. za brak tablic7 rajdowej po
5. Za brak oznakowanego elementu samochodu

5 pkt.
20 pkt.

- 20 pkt.
- w,yklu -

czenie
z Rajdu

- 20 pkt.6. za me dzialaj~ce w,ycieraczki
7. za brak oslony za ~lnym kOlem-za kazde

kolo
8. za bru w.rposaZ:m& wedlug pkt. 5.5. ni-

mejszego Regulaminu /z wyj~tkiem fa»tu-
ch6w przewi.blotnych/ "

- 20 plct.

w,rklu-
czeme

- z Rajdu
:15. Jazda dlul)Od,ystansowa/So/.
Start: do jazd7 dlugod;ystansowej odb~dzie si~ w Polanicy Zdr j

w dniu 17 maja 1974 r-oku, Dokladne czas7 startu poszCZeg6~~
za16g zostaD4 podane zawodnikom w Kartach Drogowych i lis .

.startowej. . c~e
Trasa Rajdu 0 dlugoBci 860,5 km prowadzi drogami Dolnego ~l~s-"
ka , Trasa me bll'dziewskaz;rwana. W;rb6r wlasciwej drogi, zgod _
nej ze szczeg61ow"m opisem trasy, nalezy do obQwi~zku uczest _
mcz~c;ych w Rajdzie za16g. MiarOdajn;r jest w;ylqczme kilomet _
rd podany w Regulaminie, opisie tras], i w Kartach Dro'gow;rch.
Ewentualne odch7lenia w kilomet~azu stwierdzo-, ne przez zawod _
Z1ikn nie mog~ stanowic podstsw;y do protest6w, anulowania slJ6~
nie~ itp. -
N~ POszczeg6~ch odcinkach trasy jazd;rdlugod;rstansowej obo _
,WL~z;rwa6"bll'd4czas;y odpOwiadajqce przeci~tnej SZ7bkosci jaz~~
45 km/godz. .."
Zadaniem zalogi jest przejechani~ w cslosci w,rznaczonej trasy.
• • azczeg6lnosci przejazd przez WszTstkie ""0 nvn 0 . '"

-"__ v ".Q; '''1.U", S l. •••g Wpo~ej przez Organizatora kolejnosci i kie~'~l-. .nD~__ .~~, w czas~e po-
~a W Karcie Drogowej.
Zawodnic7 obowi~zani s~ do przestrzegania przepis6w dotycz~ _
C;y:: ~granicze~ szybkoBCi zar6wno w miejscowosciach zabudowa-
DJ". ;,aki na drogach w terenj.e mezabudowa.n;ym, z w.rj~tkiem od-
Cink6w pr6b sz;ybkosciow;ychlOa i Sg/.
W wypsdku gd;yb;ytrasa w j~B punkcie okazala si~ nieprzejez_
dZalna, zawodnicy obOwi~zam s~ przeJ'eccac ~ft d 1 "" kr6 - r:» ".... a sz;rcl.~ tra-
BY' Daj _t8Z~ dost~pll4 drog~. Czas wyznaczony na przejazd da
nego odcinka tras7 /mi~dz;y dwoma PKO/ nie b~dzie Zmieniany •.

- 17
Jezeli zadna z za16g nie zmiesci si~ w w;yznaczoDJm limicie sp6z~
nien na kolejnym /najblizszym! PKC. zostanie przyj~~ jako regu-
laminow;y czas przejazdu danego cdcanka , najlepszy czas uz;yakaD;r
przez kt6r~olwiek z za16g uczestIllcz~c;ychw Rajdzie.
00. chwili 3~artu zawodnicy nie ~og<t powol;rwae si~ na jaldJeolwiek
prz7Padek "sil;rwyzszej" w celu usprawiedliwienia 8p6znie~,prze-
kroczenia przepis6w Regulaminu itp.

16. Karta Drogowa.
W Karcie Drogowej podana jest lokalizacja poazczeg6~ch punkt6w
kontrolnych jak r6wniez czas w minutach od HO do PKC, 'if kt6r;ych
przejazd zalogi powinien bye stwierdzon;y. Na kazd;y'mpUDkcie kon-
trolnym Ka.~a Drogowa musi b7C wizowana i ostemplowana piecz4tk4
punkbu , lct6rego zadaniem jest przeprows.dzenie kontroli.
Zapisy czasu w Karcie Drogowej nie mog~ posiadac zadnY'ch dopis6w
a spros~owania b~~ uznane ~lko wted;r, gd;r~d4 formalIlle pot -
wierdzone w protok61e przez Komisar2]' Sporto~ch. i~den protest
kwestionuj~cy zapis czasu startu lub przejazdu przez PKC i przy-
j azdu na met~ t zano1;ovl807w Karcie Drogowej, nie ~dzie uznaw&n7.
Zaloga jest odpowiedzialna za przedstawienie Karty Drogowej na
wszystkich punktach kontrolnych. Wszystkie osoby wchodz~ce •
sklad zalogi musz~ bye W]mienione w Karcie Drogowej, gdzie ~d4
umieszczone rOwn:iez ich aktualne fotogr!'ifie4 x 6 em.orn podpi-
sy. Rezygnacja j"ednego z czlonk6w zalogi z dalszego udzialu 'if

Rajdzie po cdagrri.e za soblt wykluczenie zalogi z Rajdu. !:8.Z't;y Dro-
gowe nalezy zwr6ci6 przy wje~dzie do Parku Zamkni~tego.
Zw~bienie Karty Drogowej spowoduje wYk!uczcnie zalogi z Rajdu.

17. Punkty kontroli czasu /PKC/, START. META •
•17.1. start do jazdy dlugod7stansowej rozpocznie 8i~wedlug cza-

s6w podanych w Kartach Drogowych za.odn:ik6w, w odstQpach
jednominutowych. Sp6znieme na start do 20 minut me ~dzi.e
karane, jednak czas przejazdu do pierwszego PKC obliczon;y
b~dzie zgodnie z regulamino~ czasem startu danego zawod-
nika. Spoznienie na start ponad 20 miIlnt spo.oduje w;rklu -
czenie z Rajdu.

17.2. Na trasie Rajdu ~d~ umieszczone p~~ kontreli czasu!PKC/
na ktorych zawodnicy obowi~zani s~ zglosic &i~ celem wpi -
sani& do Kart;y Drogowej godziny przejs.zdu i otrzymania wi-
z;ricontrolnej.
Punkt Kon1;roli Ozasu b~dzie poprzedzony tablic~ w kolorze
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I

~61tym z namalow~ ezarnq !arb~ ~bOlem tarezy zegara,
ustawio~ w odleglosci 50 m od punktu.
W miejscu zlokalizowania punktu PKC b~dq ustawione tabli-
ee w kolorze ezerwonym z tym S&mym symbolem, zas W odleg-
losci 50 m za punktem tablice w kolorze z6ltym z symbolem
tarczy zegara przekreslonym ukosnym czarnym pasem, oznac.a
czaj~c~ granic~ strefy F[C.
Obowi~zuj~cy czas b~dzie podawany na odpowiednich tabli -
each wskazuj4cych biez~c~ godz~ i minut~. Obowi~zuj~cy
czae jest w zaeadit~-zgodny z czasem.radiowym.
Z,loga powinna zgloeic si~ na p'[C w okreslonym regulamino-
wym czasie /tzn. 0 okreslonej godzinie i minuciel wyliczo-
~ na podetawie rzeczywistego czasu przejazdu przez pop-
rzedni ~C /wzgl~dnie Regulaminowego czasu Startu/ i re~
laminawego czasu przejazdu danego odci.nlca.Moment ~czeB
nia Karty Drogowej przez zawodnika Komiearzowi PKC jest
l1czony jako moment przyjazdu na PKC i r6wnoczeanie jako
moment etartu do, naat~pne~o odcinka jazdy dlugodystanso -
wej. Wczesniej$ze.lub p6zniejsze przyb,ycie na PKC karane
jest punktami b.rnymi.

'W raz1e wcze8n1ejszego przyjazdu zawodnicy obowi~zani s~
oczek1wae na 1SW6j regulaminowy caas przejazdu przed z61t;7-
mi tab11cami poprzedzaj~cymi punkty PKC. Dozwolone jest
przekroczenie ~61tej tablicy stanowi~cej pocz~tek strefy
F[C w minuc1e poprzedzaj~cej regulaminowy czas wjazdu na
ten P1OO. Zabronione jutl

- zatrz~anie samochoduna odcinku mi~dzy tymi tablic.
mi 1 p[C oraz mi~dzy PKC 1 tablicami oznacz.aj~cymi za-
konczenie atrefy PKC.

- wycofanie ai~ ze strefy oznaczonej ~61v,ymi tablicami
PKC w wypadku wczesniejszego wjazdu.

- zwlekanie z oddaniem Karty Drogowej po przyjechaniu na
F[C lub zwlekanie z odjazdem z F[C poza stI'ef~ oznaczo-
n4 tab11cami bezposrednio po otrzymaniu Karty Drogowej
od ltom.1sarzaPunktu.

17. - utrudnianie 1nD;rm'zawodnikom lJjazdu na PKC.
17.3. Wczesniejszy przyjazd na met, Rajdu jest dozwolony.
1?.4. p. u~ k t • c j a:

Za kazd4 minutt wczesniejszego lub p6tniejs~ego przyjazdu
na PKC w stosu.nku do regulaminowego czasu przejazdu odciD-
ka, podanego w Xarcie Drogowej zaloga otrzymuje 60 pkt.

••. 19
'k ch otrzymuje zalogakarn;rch. Tak~ salD4iloM punktow arn;r

o 6znienie przyjazdu na met~.
za p . sft~ochodem ~61tej tablicy przed I'KC wczes -PrzekrOczeme .,...... dn t -. . . . zego paragrafu - 0 0 owaniejsze niz to wynika z ~eJs .' unkt6w

t 'r'le 3Adziego PKC - powoduje nal~czeme Pne w pro 0•..0... . .
karnych jak za wczesniejszy wjazd na EKC. .

6~ni . na kazdym odcinku m~~-MaksTma1ne dopuszczalne sp '" em.e ', ft I
v- . t' PKC lub PKC ~ metq,dz;rPKC Iwzgl~dnie m~~dzy star em ~ '.

. . t L~czna swna I5Poznien w calym Rajdz~e -
:n::.u:' =:~oczenie powyzs~ych limitow sp6znien spo -
woduje wykluczenie z Rajdu. s
U W a g a. ewentualne odrabianie spoznienia przez wcze -

• PKC" ,.niedoz -miejszy przyjazd na nast~p~ Jes..
wolone i m e b~dzie mialo wpl;rwu na z~~eJs.ze-

. 'k • ~ z poszczeg61n;rch odciDk6w.me sumy spo",meu ,

19. Odcinki specjalne 10s/.
H dcink1 specjalne"

Na trasie Rajdu o~d4 umieszczone tzw. 0 .
19.1. w il06ci 9 Ipo trzy w kazdej p~tlil 0 l~cznej dlugo8c~ 0-

'rich Os-Ow wliczon;r jestkolo 181,2 kill.Kilometraz wszyst •..
do jazdy dlugodystansowej.. , . 6 :;x 9,0 kill::Os-1-4-7 Walim-R06C~SZ W
05-2-5-8 Zloty stok-orlowiec :;x 13,3 kill::
Os-~ spalona-"DWaKozia Rala"3 x 38,1 kill::

R A Z E M = 181,2 km

27,0 lcm
39,9 km

114,3 km

b d zasadzie zamkni~te dlaTras;r odcink6w specjaln;rch ~ q W
normalnego ruchu drogowego.

dz oAdzie tablicami w kolorze z61tymstart do Os poprze ony " dle _~ faro~ chorqgienq startOWq, w 0 gz namalowanq cza ., startu do Os b~dzie
106ci 100 m przed liniq startu. L~a . Z~
oznaCzona tablicami w kolorze czerwon;rm z tak~ samym
kiem. . . kolorze z61tym z
Meta Os b~dzie poprzedz,.onatablJ.caIJUw 'wki mety I"sza-

1 anjm cza~ farbq s;rmbolem chorqgl.e
D.aIla~w Itl T"~"a me+-" Os oznaCzona jest taolicami w ko -chownJ.cy • ~ UJ

z takim sa.m;ymsymbolem.lorze czerwon;ym . b dz1e tablica
W 1 L • 200 m za liniq mety uetaWJ.ona ~odleg O.,C:l. . "STOP"
W kolorze czerwon;ym z i1B:iJV 5- '1Mi 51'M)'M1MlI nap~seD..
wykonanym caarna farbq. Przy t;rch tablicach zawodnicy obe-

-
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wi~zani sq zatrzymac si~ celem dokonania wpisu czasu prob.1.
19.4. Czasy przejazdu odcink6w specjalnych mierzone b~d.q z dok -

ladnosci~ do jednej sekundy aparatami "Prontogines" znaj~
j~c;ymi si~ po prawej stronie drogi na mecie os , W razie de-
i'ektu aparatUry "Prontogines" w;rbijaj~cej czas, zostanie
on odnotowany r~cznie zgodnie z dubluj~cymi apara~ sto-
perami.
Zalogi otrzymuj~ na 'starcie do jazdy o~znej karty kont~
11 czas6w przejazdu odcinkow specjalnych JIarty Os/, kt6re
zwracaj~ ra~em z ~art~ Drogo~ na mecie Rajdu.

,19.5. Op,ispr6b;r:
'za1oga zglasza 8i9 na starcie os. Komisarz startu wpisuje
do Kartr,rOs 1 do aEkusza zbiorczego czas startu. wr~cza
kartt Os zalodze i dokladnie 0 t]lI. czasie daje sygnal stua-
tu. start do Os odbywa si~ w zasadzie w odst~pach jednom1-
nutowych /0 pelnej miaucie/.
Na mecie Os cz&a mierzo~ jest z chwil~ przejechania linii
m~ty przednimi kolami samochodu /bez 'jego zatrz,mania-meta
lotna/. Zawodnik zatrzymuje samoch6d prz7 tabli07 "STOP"
celem ~isania do kartr,rOs czasu pr6b.1. Czas przejechania
linii metr,rOs b~dzie podaw~ wpisuj~cemu teleionicznie.
Jako czas przejazdu Os btdzie prz7j~ta r6znica zapisow cz.
su mety i startu, uw1doczni007ch w karcie Os ,
Zawodnik obowi~z~ jest opuscic miej8ce doko~ania zapi-
s6w bezpos~edni~ po ~czeniu mu Karty Os przez Komisarza
mety Os.

19.6. Zgubienie Kart7 Os spowoduje wykluczenie z Rajdu /zgubie -
nie oi'icjalnej dOkumentacji/~

19.7. Pun k t a c j s:
Czas przejazdu odcinka specjalnego b~dzie mierz0n7 z dok
ladnoacill do peLnej sekund;r. KaZda sekunda czasu trwania
przejazdu odciIlka specjalnego jest puIlktemka.i-n;ym.Maksy -
malna iloac puIlkt6w karn;rch W700si 125 % punkt6w ka~ch
naj1epszego zawodnika w klasie. ktor7 ukonczyl Rajd~

19.8. "Wrazie zarz~dzonego przez Komisarza Os oczekiwania na
start do Os ponad ,2 minutr,rzaloga otrzyma wpis Komisarza
do Karty Drogowej, ~awieraj~cy czas przyjazdu na pr6b~ i
'eze.sodjazdu,R6znica POw;rzSZ7ch czasow stanowi neutrali
zacj~. 0 t~ i10ac minut zostanie przedluzony regulamino-
w;rcz'~sprzejazdu dariego odciIlka.mi~dzy PKC w stosuIlku do

"

I
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czaSU podanego w iarcie Drogowej.

t~~ne~ neutralii~cji.Obowiqzuje WYkorZyst~e 0 .~J v

20. Proba sz;ybkosci p;6rskie;l/Sg/~ dwie pr6b7 szybkosc1 g6r-
'd ost~ przeprowa oneNa trasie Ra;} u z Walimska 0 dlugosci 3,0 lea

skiej /sg/ na odcinku Walim-Prze1flcz. .
/dwa przejazdy/. zamkni"'ta dJ.anormalnego rueau d.rG-
Trasa pr6b7 b~dzie w zasaczie ~

startem do Sg-1 i Sg-2.
tablicami w kolorze z61

gowego. ,
d 0 1 .•Os-4 jest r6wnoczesIUestart 0 s- .•.. , "

Meta Sg'b~dzie poprzedzona ustaWJ..O~
.•...••••z napisem "META-SG". z ta
VJ- tablic,ami w kolorze czerwonymLinia met7 b~dzie oznaczona
kim samym napisem., '",sip /meta lotna/ a czas. , ecie Sg IUe zatrzymuJ~ ~ZawodnJ..ciJ'na m , is tylko do arlruszakontrolnego met7
przejazdu met7 Jest wp 7W~ mety Sg b~dzie mierzon7 stoperami
Sg. Czas przejazdu przez lJ..ni~ , pr6by bfldzie 11 -
z dokladnosciq do 0.2 sek. Jako czas W7ko~a
czona r6znica zapis6w czaSU met7 i startu.

. 20.1. pun k t a c j a: zawodnik otrz~;'
Za kazde 0.2 sek czssu W7konywania,pr6b7
je 0.2 pkt karnych.

. 21. Proba zwrotnosci /sz/. , udo6t~p~oU1 zawodnikom • przeRysunek pr6b7 zwrotnosci b~dzJ..e
dedniu startu. . ilDikiem lll'Uchomio~. Samoc.h6d us-
start do pr6by odbywa BJ..~z s " t rtu W chwili star-.' ,,_._.kolami przed 1:L:U.~sa. ,tswJ..onyJest prze~ ,, ' 'd wac si~ w bezruc.hU.·tu samochod mUBJ..znsJ 0 L chod tall: ab;r, b ' SIr3 jest zatrzyma-- samo. .•Na mecie zawodnik 0 oWJ.qZ dni i t7~ osill.NiewLaa-
1inia mety znajdowala si~ mi~dz7 prze q . ' 'c

" ' samoc.hodu zawodnik obowillZ~ Jest popraWl.cJ..wezatrzymanJ..e
kosztem czasu w,rkonywania pr6by.

k t a c j ••
21.1. pun, • czasu trwania pr6b,. zalicza si~ 0.1

Za kazde O.2 sekUIl~ " 1 pka cz7 c.horll-
pUDlctukarnego, za przewr6ceIUe kazd~go BU. nkt
giewki ograniczaj~cej tras~ - zawodnik otrz~uJe po~Ch

ch Maksimum punktow w; -nosi 150 % puIlktw uzy
ka~ • . 'klssie kt6r7 ukon -przez najlepszego zawodnika w daneJ '. konanie1 R 'd Za nieukonczenie pr6b7 lub bl~dne ;lej~
czy sJ. 'r6wni Z 150 % puIlkt6wuZ7ak~ch przezzawodnik otrz~UJe e

1 . kt6......ukonczyl Rajd.najlepszego zawodnika w k aSJ..e. ~J

- -
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U wag a: w;rkonanie pr6by jest obori'lZkowe. Wynik pr6by
b~dzie uwzgl~dniODy tylko.w przypadku r6wnos-
c1 punkt6w przy ustalaniu miejsca w klasie.
Nie zgloszenie si~ na start do pr6by powoduje
wykluczenie zalogi z Rajdu.

22. Pojazdr obse~ator6w.
Pojazdy obserwator6w, kierownik6w ekip, prasy, radia i obslugi
musz4 posiadac odpowiednie tablice dostarezone przez Organiza-
tora, kt6ry wyda je odplatnie. Koszt tabliey na 1 samoch6d w
wysokosci 200,- zlotych platny przy odbiorze tablic. Tablice
naleZy zam6wic do dnia 5 maja 1974 roku. Do tych tabUc r6w -
niez obowi4zuje przepis usuni~cia ich w ehwili przybycia na m~
t~ Rajdu.
Tablice te nie upowazniaj~ do wjazdu na trasy pr6b Os i Sg.
Miejsce parkowan tych pojazd6w b~dzie wskazane przez Organiza-
tora.

23. Przepis;y drogowe.
23.1. Zalogi uczestnicz~ee w Rajdzie obowi~zane 84 do seislego

przestrzegania obowi~zujqcych w PRL przepis6w ruehu dro-
gowego, a w szezeg6lnosci do ograniezenia szybkosci za -
r6wno w miejscowosciach zabudowanych jak i na drogach w
terenie niezabudowanym. 0 Ue odcinek tras;r nie zostal
zamlcn1tty dla ruchu drogowego.

23.2. Za stwierdzenie przekroczenia przepis6w ruchu drogowego,
~ szczeg6lnosci przekroezenie szybkosci w miejscach nie-
zabudowanych jak i na drogach w terenie zabudowanym. pot-
wierdzone przez organa Me oraz Komisarza Sportowego na
ICarcie Drogowej, zaloga zostanie ukarana:

za pie·l:'Wszeprzek:roczenie - 120 pkt karDJ'ch;
za drugie przekroczenie - 240 pkt karnych;
za trzecie przekroczenie - wykluczenie z Rajdu.

23.3. Po przy~yciu ~ mett zawodnicy, kt6rzy midi wypadek na
t:t'&s1edotycz/lcy os6b trzecich i ich mieDia zobowi'lZani
~ zlotyC odpowiednie oSwiadczenie podpisane przez obyd-
wu czlo:ok6w zalogi • .A.DaJ,G,giczneoswiadczenie zawodnicy

,·'zobowi/lZaniall.zlozyc je61.i.lIleliw;rpadek n.atrasie i po'r
rzebne hfdzie z.swiadezetri.edla PZU.
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24. D1sc;yplina sporton.
Zesp61 Komisarzy sportow,rch moze ukarac zawodnika za brak dya-
cypliny sportowej .
24.1. Za niesportowe zachowanie siQ lub nie5tosowanie sit do

uwag i zaleeen Zespolu xomisarzy lup Kierownictwa Rajdu
do 50 pkt kaJ:nYch, a w przypad)(ach drastycznych - w,rJclu-
czenie z Rajdu.

24.2. Za nie stawienie siQ na start do pr6by - wyltluczenie z
Rajdu.

25. Klagrfikacja.
Klasyfikacja w XVIII Rajdzie Dolnosl~skim zostanie przeprowa -
dzona zgodnie z Regulamine~FIA i bQdzie zawierac:

_ klasyfikacj~ w klasach do RaJdowyeh Samochodowych Mistrzo-
stw Polski

_ klasyfikacj~ zespol6w klubowych.
Klasyfikacj~ obj~te zostanq zalogi, kt6re uzyskaj~ punktacj~
za wSzystkie pr6by sportowe. Do sumy punkt6w uzyskanych za prO:"
by sportowe zostanq oddane punkty za wszystkie prze~o~zeni~
oraz punkty nalozone przez Komisj~ TechniczD4. Naj~eJ8za ~ -
lose punkt6w decyduje 0 zwyci~stwie i zaj~ciu aiejsca zar6wno
w klasyfikacji w poszczeg61nych klasach jald i grupach.
25.1. Klasyfikacj~ klubOW~ obj~te bQ~ te zespoly, z kt6rych.

eonajmniej trzy zgloszone zalogi ukoncz~ Rajd i ~ost8D4
sklasyfikowane i.n~dualnie.
Przy klasyfikacji zespo16w jako podstawQ do obliczen
przyjmuje si~ wiQJtsz'l8um~ punkt6w, uzysk~ch p~e~
trzy najlepsze zalogi danego zespolu~ za zaJ~te·~eJsca
w klasach, wedlug zasad punktacji do Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Polski.

25.2. lQ.asyfikacja 0 Puchar P~ nast!U>i 0 11e.DB starcie znaa-
~ si~ prz,na~mniej trzy zalogi kobiece.

25.3. 'wyniki do w.strzostw Polski indjwidualne oW ltlaaach i
zespolowe wyliczone b~d4 zgodnie z obowi~zuj4cymi w ro-
ku 1974 przepisami Rajdowych Samochodowych )fiatrzoatw
Polsld.

25.~. wyniki prowizoryczne zost8D4 w;rwieszone w miejscu po4a-
~ przez Organizatora w dniu 19 maja 1974 roku 0 godz.
11.00.
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25.5. W razie r6w.nej 1108ci punkt6w karnych 0 miejscu decyduj~
lepsze wyniki pr6b sportowych wedlug kolejnosci:

- pr6b,r zwrotnosci - Sz
~ jazdy 0Jcrtznej-dlugodystansowej _ So
- sumar,yczny wynik odcink6w specj~ch _ Os
- sumar,yczny wynik pr6b g6rskich - Sg

W razie dalszej r6wnoaci WJDiki liczy si~ ex aequo z za-
chowaniem pelnej kolejnosci.

26• Protest:, zdalenia i w:rjasnienia..
26.1. ~oza weryfikacjami doko~ po przyjezdzie na met~ Ko-

m1s&rze Techniczni ~dq u~rawnieni do przeprowadzenia
wszelkich badan technicznych, kt6re uznaj~ za potrzebne.
Pierwsze trzy samochody sklas;r:t'ik~waneoraz samocb.ody
zw.rci~zc6w poezczeg61nych klas i grup pozostaD4 do ~e _
pozycji Komisji Technicznej, aby bye ewentualnym przed _
miotem bardziej szczegolowych weryfikacji _ 0 ile zosta-
nie uznan.e to ~a potrzebne. To samo dotyczy samochod6w,
kt6r,ych oai~gni~te wyniki b~~ budzily ~tpliwoscitbio _
r4c pod uwag~ dane zamieszczone w Xarcie Zgloszenia.
Wyznaczone Zalogi b~~ obowi<\z&ne odstawie swoje samocb.o-
dy do garazy wskazanych przez Organizatora, ~dzie doko _
n&na b,dzie niezb,d.n.al:completnawer;r:fikacja. Frace te z&
st8n4 wykonane na koszt organizatora - jezeli cb.odzi 0
robociznt, ale pod Odpowiedzialnoaci'l zal6g, kt6re mllsz~
zaopatrzy6 8it we waaystl:ciepotrzebne do wykonania w.w.
prac Cz~sci. Zalogi, kt6re Die przedatswi4 awoiea same _
chodbw do w.w. weryfikacji - zostaD4 wykluczone z Rajdu.
Samochody nie wyznaczone do weryfikacji - mog<t bye zab _
rane z Parltu !4aszyn po ogloszeniu wyn1k6w. Organizator
nie przyjmuje Zadnej odpowiedzial:.nosci za eaInochody po _
zostawione w Parltu Zamkni~tym, ktor,y zostanie zlikwidow.
ny w dniu 19 maja 1974 roltu po godzinie 14.00.

26.2. Xazdy protest musi bye zalozony na piSmie i oddany·za p~
kwi.towaniem W Biurze R~jdu w,rl'lcznieprzez Kierownika E-
kipy Xlubowej. Do protest6w musi bye dol~czona kaucja w
wysokosci 500," zlotych. Xwota ta zostanie zwr6cona je _
dJuie 'Iv przypadku, gdy protest zostanie uznany za slusz-
ny. Jezeli protest zwi~zany jest z rozmontowaniem mecha-
niczD;YllsamOChodu, k:4ucja w.ynosi 1.500,- zlotych.

26.4-.

- 25 •••

Protesty skladane w imieniu 2Ia,6g, k:t6re Die ukonczy!J'
Rajdu w tadJ:J;ym wypadltu nie mogq dotycz,c illnych konku-
rent6w za wyj4tkiem pkt. 8.7. niniejszego Regulaminu.
Terminy akladania pratest6w:
a. w sprawie .,-lL1roczeD.-regulaminowyc.h dotyCZllCYch trwa-

Dia ~sjdu - w ci~gu p61 godzin;r po przybyciu na a_
tv Raj du - 30 minut.

b. w sprawie pr~j'lcia l:cierowcylub samochodu do zawo-
d6w jak r6wniez zakwalifikowania samochodu do grupy
lub l:clas;y- nat;rchmiast 18 ••;:r<'*I1;•••• po wykonaniu :BT
-1 jeali dotyczy wlasnego samochodu, do 15 minllt -
jesH dot;rczy s&mochodu konkurenta oraz nat;rchmiast
po wyw1eszeniu ostatecznej listy startowej.

c. w sprawie k:ar wyznaczonych przez Xomisarzy Sporto -
wych - natychmiast po wydaniu decyzji przez Zesp61
Komisarzy SportOWYCh'

d. protesty dot;rczllceostatecznej ltlasyf1k:acji za w;rj4ir-
Jtiea bl,td6w rachunkow,ych ujawnionych w ci4gu 30 mi-
nut od ogloszeDia wynik6w prowizor,ycznych - nie b~-
d!t przyjmowane-.

Protest;r Lub reklamacje zbiorowe nie bQd!t przyjmowane.
Protesty dotyczllce zapis6w czas6w w karcie drogowej -
nie ~~ przyjmowane.
Odwolania mog~ bye SJ:cladancdo GKSS PZM na pismie w
termiDie do ? dni od daty zakonczenia imprezy, przy za-
c.howaniu r,ygor6w ol:creslonychKodeksem Sportu Samocho -
dowego PZK - § 76, § 77, § 78 i § 79.

26.6.

27. Nag;rod.y.
Ustanawia si~ nastQPuj4ce nagrody:
a. zespolowe - puchar kr7szatlow,r za I miejace w konkurencji

zespolow Itlubowyc.h.
Nagrody zespolowe b'l~ przyznane mile 0 nie ubiegae siQ
bQ~ przynajmniej trzy zespo~.

b. Puchar Pan - dla najlepszej zalogi kobiecej.
Niezaleznie od pow;rzszych nagr6d Organizator przyzna dalsze
nagrody honorowe i rzeczowe, indywidualne i zespolowe, a wy-
k:az tych nagr6d ogloszony ~dzie w Biurze Rajdu przed star -
tem do zawod6w.
27.1. NiezalezDie od Itlaayfikacji w grupac.h wszyscy zawodni-
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cy w klasach zostaD4 sklasyfikowani do 'strzostw Polski
z przyznaniem punkt6w do MP'i nagrod gotowkowych:

- za I miejsce - 1500~.zlotych
- za II mlejsce - 100Q~zlotych
-'za. III miejsce - 500.- zlotych.

2?.2~ IloM nagr6d w klasach:
- od 1 do 5 startuj~cych - 1 nagroda
- od 5 do 6 startujqcych - 2 nagrod;y .
- ? i powyzej ••3 nagrod;y.

28. PUnktacja za16g.
Punkty za zaj~cie miejsca w.klasle
le:
- 2 zawodnik6w z licencj~ klasy I
- zawodnikowi z pilotcll l"ll" + II

przyznawane ~d.cl.przy udz i.e-

"R" - ow zawodnikoIll
"R" - j ednemu zawodniko-

wi.
Pow;rzsze punJct;rdot(yCZIlklasyfikacji Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski.
Zawodnik startujqcy jako pilot z licencj~ klasy II HR" zdobyte
punkty zaliczane ma do licencji klasy I "R". a nie bierze u - .
dzialu w klasyfikacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pols-
ki.

29. Przepisy koncowe.
Organizator zastrzega.sobie prawo do wla~ciwej interpretacji
niniejszego Regulaminu, w;rdania instrukcji dodatkow,ych i uzu-
pelniajllcych, jak r6wniez calkowitego odwolania zawod6w.Wszel-
kie ewentualne zmiany dotycz~ce w,ykonania poszczeg61nych pr6b
sportow,ych lub odcink6w specjalnych i jazd;y dlugodystansowej
itp., a nie dotycz~ce zmiaDJ" istoty RegulamiIlu. podawane b~cl.4
wo wiadomosci przed rozpocz~ciem Rajdu lub 11' pO$zczeg61nych
przypadkach przed startem do danej pr6by - drogll ogloszenia
na miejscu startu.
W sprawach hie uj~t.1ch niniejsz7l1 Regulaminem obowi~zuje:

--Kodeks Sportu. Samochodowego PZM
- ~yczn~ do RajdowyOh Samochodow;yOh Mistrzostw Polski na

rok 1974
- Regulamin Kwalifikowanego Samochodowego Sportu Rajdowego •

Sekretarz Raj du
Malgorzata XujawiOska

.iromandorRajdu
1nZ. Adam Peplowski

. R 1--·- zatwi·rdzon~ zostal przez G16YfD4 ~omisj~N~ejszy egu ~ ~ -v .
Sportowll Samoch6do~ Zarz~du G16wnego polSkiego Z~~zku Ko -
torowego w W rszawie w dniu 1 kwietnia 1974 roku.

Wroclavr, marzec 1974 roku ,
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