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Wstęp
Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami następujących przepisów:
- Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2011 (zwany dalej MKS) wraz z załącznikami;
- Regulamin Sportowy Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA (zwane dalej
Regulaminami Sportowymi) wraz z załącznikami na rok 2011
- Regulaminu Ramowego Rajdowego Pucharu Polski 2011,
- Ustawa „Prawo o Ruchu Drogowym”,
- niniejszy Regulamin Uzupełniający.
Wszelkie modyfikacje, zmiany i / lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu
Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych
komunikatach wydawanych przez organizatora lub ZSS.

1. PROGRAM RAJDU
OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 11 kwietnia 2011
ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
1 termin
Wtorek, 26 kwietnia 2011 do godz. 24.00
2 termin
Piątek, 29 kwietnia 2011 do godz. 24.00

3
TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU
SERWISOWYM
Piątek, 29 kwietnia 2011 do godz. 24.00
DATA PUBLIKACJI KSIĄŻKI DROGOWEJ
Poniedziałek, 9 maja 2011
TERMIN I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ I
ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Czwartek,12 maja 2011 godz. 18.00 – 22.00
Alternatywne:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 07.00 – 09.00
ZAPOZNANIE Z TRASĄ:
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 07.00 – 14.00
DATA ZGŁASZANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTÓW
Czas: Piątek, 13 maja 2011 do godz. 09.00
BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: PKS Kozienice, Kozienice ul. Warszawska 59
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 15.00 – 19.00, wg harmonogramu
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DATA 1. POSIEDZENIA ZSS
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 20.00
OPUBLIKOWANIE LISTY ZAŁÓG DOPUSZCZONYCH DO STARTU
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 21:00
Internet: www.rajdmazowiecki.pl
BIURO PRASOWE I AKREDYTACJI
Wydawanie akredytacji:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 15.00 – 20.00
Biuro prasowe:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Godziny pracy: Piątek, 13 maja 2011 godz. 16.00 – 20.00
Godziny pracy: Sobota, 14 maja 2011 godz. 08.00 – 21.00
OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 06.00

4

START RAJDU
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 08.00
BADANIE KONTROLNE BK 2 (szczegółowe)
Miejsce: PKS Kozienice, Kozienice ul. Warszawska 59
Czas: Sobota, 14 maja 2011 około godz. 18.00
OPUBLIKOWANIE PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Biuro Rajdu, Oficjalna Tablica Ogłoszeń
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 20.30
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2. ORGANIZACJA I OPIS
2.1 Rozgrywki do których Rajd się zalicza: Rajdowy Puchar Polski
2.2 Wiza numer: RPP/4/BSPZM/110328
ASN: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
2.3 Nazwa organizatora: Automobilklub Polski
2.4 Adres i kontakt:
Automobilklub Polski
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
tel. (+48 22) 652-81-16
e-mail : biuromazowiecki@automobilklubpolski.pl
2.4.1 Biuro Rajdu:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Czwartek, 12 maja 2011 w godz. 18.00 - 22.00
Czas: Piątek, 13 maja 2011 w godz. 07.00 – 22.00
Czas: Sobota, 14 maja 2011 w godz. 07.30 – 22.00
2.5 Komitet Organizacyjny
Romuald Chałas
Przewodniczący
Andrzej Palczewski
Krzysztof Maciejewski
Artur Pieńkowski

- Prezes Automobilklubu Polski
- Dyrektor Automobilklubu Polski
- Dyrektor Rajdu
- Zastępca dyr. ds. zabezpieczenia

2.6 Zespół Sędziów Sportowych
Przewodniczący
Członek
Członek
Sekretarz ZSS

-

2.7 Obserwatorzy i delegaci
Obserwator PZM
Delegat PZM ds. Bezpieczeństwa
Delegat PZM ds. Technicznych

- Marek Oziębło
- Piotr Burdalski
- Wojciech Nowak

2.8 Główne osoby oficjalne
Dyrektor Rajdu
Zastępca dyrektora ds. zabezpieczenia
Zastępca dyrektora ds. sportowych
Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych
Asystent dyrektora
Asystent dyrektora ds. sędziów
Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami
2.9. Kierownicy służb
Centrum Kierowania Rajdem
Kierownik Służby Medycznej
Kierownik Badań Kontrolnych
Kierownik Biura Rajdu
Kierownik Biura Prasowego

Grzegorz Lewandowski
Jakub Mroczkowski
Tomasz Borysławski
Katarzyna Rządca

-

Krzysztof Maciejewski
Artur Pieńkowski
Rafał Jaszczuk
Wiesław Leśniak
Marcin Wielgo
Daniel Siemczuk
Andrzej Szkuta

-

Paweł Owczyński
Piotr Szetelnicki
Marek Opolski
Edyta Żuchowska
Andrzej Karaczun
9
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Pomiar Czasu
Kierownik Służby Łączności
Kierownik Komisji Obliczeń
Obliczenia Komputerowe
Kierownik Parku Zamkniętego
Kierownik Parku Serwisowego
Komisja nagród, koordynator Mety
Internet

-

Ireneusz Miklaszewski
Andrzej Buziewicz
Tomasz Lisicki
Jerzy Głuśniewski
Bartłomiej Gawron
Hubert Zdziarski
Aleksandra Brach
Benedykt Chądzyński

2.10 Nawierzchnia: Asfalt
2.11 Lokalizacja Centrum Kierowania Rajdem:
Miejsce: „BRAWO S.C.” Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 5
2.12 Lokalizacja Parku zamkniętego
Park zamknięty po mecie Rajdu będzie zlokalizowany:
PKS Kozienice, Kozienice ul. Warszawska 59
Organizator zobowiązuje załogi do odebrania samochodów w ciągu 60 minut od rozwiązania
parku przez Dyrektora Rajdu.

3. ZGŁOSZENIA
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3.1 Procedura zgłoszeń:
3.1.1 Zawodnik zamierzający wziąć udział w 9 Rajdzie Mazowieckim na adres organizatora
Rajdu: biuromazowiecki@automobilklubpolski.pl (wyłącznie pocztą elektroniczną) musi
przesłać:
 wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie rajdu)
 potwierdzenie wpłaty wpisowego, oraz zeskanowane w kolorze:
 licencję zawodnika i licencje kierowców,
 prawa jazdy kierowców,
 dowód rejestracyjny pojazdu,
 ubezpieczenia pojazdu
3.1.2 Opcjonalnie, w miarę własnych potrzeb, również wyłącznie pocztą elektroniczną na
adres organizatora Rajdu: biuromazowiecki@automobilklubpolski.pl, zawodnik w terminie
zgłoszeń przesyła pobrane ze strony rajdu:
 druk zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym,
 wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym,
 potwierdzenie o którym mowa w punkcie 5.1 Regulaminu RPP 2011 r.
3.1.3 Jedyne dokumenty organizatora, które zawodnik ma obowiązek dostarczyć podczas
Odbioru dokumentów do zapoznania z trasą (Odbioru administracyjnego) to oryginał
formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców oraz wypełniona i wydrukowana
obustronnie karta odbioru administracyjnego i BK 1 (karta OA i BK). Wydrukowaną i
wypełnioną kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego zawodnicy przedstawiają podczas
BK 1.
3.1.4 Każdy zawodnik, który chce otrzymać Fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz
opłaty za dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym musi dołączyć do oryginału
zgłoszenia dane do faktury. Po spełnieniu tego warunku, zawodnik otrzyma FV podczas
Odbioru Administracyjnego.
9
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3.2. Maksymalna liczba zgłoszonych załóg: 100.
Samochody grupy N podzielone będą na klasy wg pojemności skokowej silnika:
 klasa N 0 do 1150 cm3 włącznie
 klasa N 1 powyżej 1150 cm3 i do 1400 cm3 włącznie + sam. R1A,
 klasa N 2 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 włącznie + sam. R1B,
 klasa N 3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 włącznie,
 klasa N 4 / 30 powyżej 2000 cm3 (max. średnica wewnętrzna wlotu powietrza do
sprężarki wynosi 30 mm)
 klasa R (wszystkie samochody zgodne z homologacją grupy R z wyłączeniem klas
R1A, R1B, R2B i R4)
Samochody grupy A podzielone będą na klasy wg pojemności skokowej silnika:
 klasa A 0 do 1150 cm3 włącznie,
 klasa A 5 powyżej 1150 cm 3 i do 1400 cm3 włącznie
 klasa A 6 powyżej 1400 cm3 i do 1600 cm3 włącznie + sam. R2B
 klasa A 7 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 włącznie
 klasa „Astra”
Samochody grupy RWD będą podzielone na klasy w zależności od pojemności skokowej
silnika jak następuje:
 klasa RWD 1 do 750 cm3 włącznie,
 klasa RWD 2 powyżej 750 cm 3 i do 1600 cm3 włącznie
 klasa RWD 3 powyżej 1600 cm3 i do 2000 cm3 włącznie
 klasa E30
Samochody homologowane jako Kit Car o pojemności silnika pomiędzy 1400 cm3 i 1600
cm3 są dopuszczone w klasie A6, jeżeli są zgodne także z art. 255.6.2 „Masa” Załącznika
„J”.
Samochody homologowane jako N4, R4, Super 1600, Super 2000 i Kit Car o pojemności
silnika powyżej 1600 cm3 nie są dopuszczone.
Samochody z utraconą homologacją mogą być zgłaszane do zawodów według poniższego
schematu:
 utracona homologacja N w Grupie N lub A,
 utracona homologacja A lub B wyłącznie w Grupie A,
 utracona homologacja PZM wyłącznie w Grupie A.
3.2.1 Kierowcy posiadający licencję stopnia „R” mogą brać udział w rajdzie samochodami
dopuszczonymi w RSMP, które muszą spełniać wymagania Załącznika J i będą klasyfikowani
wyłącznie w kategorii „Gość”.
3.2.2 Kierowcy ubiegający się o licencję stopnia „R1” pokonują odcinki specjalne bez
pomiaru czasu.

9
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3.3 Wpisowe
Wysokość wpisowego 1 Termin do 26 kwietnia 2011 do godz. 24.00

Dla zawodników klasy N4/30 i „R”
Dla pozostałych zawodników
Dla pozostałych z licencją „R2”

Z reklamą
dodatkową
organizatora
2 000 PLN
1 200 PLN
700 PLN

Bez reklamy
dodatkowej
organizatora
4 000 PLN
2 400 PLN
1 400 PLN

Wysokość wpisowego 2 Termin do 29 kwietnia 2011 do godz. 24.00

Dla zawodników klasy N4/30 i „R”
Dla pozostałych zawodników
Dla pozostałych z licencją „R2”

Z reklamą
dodatkową
organizatora
2 400 PLN

Bez reklamy
dodatkowej
organizatora
4 800 PLN

1 440 PLN
840 PLN

2 880 PLN
1 680 PLN

Dla zawodników / osób prawnych powyższe kwoty są powiększone o 500 PLN.
3.3.1. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec
osób trzecich.
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3.3.2. Wpisowe do klasyfikacji klubowej od jednego zespołu wynosi 100 PLN. Zespoły
do klasyfikacji klubowej mogą zgłaszać wyłącznie kluby posiadające licencję klubową
PZM. Zgłoszenia zespołów do klasyfikacji klubowej należy składać po BK1, a przed
pierwszym posiedzeniem ZSS. Każdy klub może zgłosić do klasyfikacji dowolną ilość
zespołów a każdy z nich może składać się z maksymalnie 5-ciu zawodników.
3.4. Wpłaty
Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie
pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub
zawodnika.
Wpłaty wpisowego muszą być dokonywane na rachunek:
KREDYT BANK SA IV O/W-wa
Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Numer konta: 90 1500 1777 1217 7001 1130 0000
3.5 Zwroty
Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez
Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu.
Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy na skutek
działania siły wyższej (potwierdzonego przez władze macierzystego klubu) nie będą mogli
wystartować w rajdzie.
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4. UBEZPIECZENIE
4.1 Każdy zawodnik i/lub kierowca bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Kierowca musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela pojazdu,
zawartej i ważnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za straty zawodników powstałe podczas rajdu.
4.2 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik i / lub kierowca zrzeka się wszelkich praw
do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć
podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych
zawodników i/lub kierowców.

5. REKLAMA I NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1 Reklama musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce.
5.2 Reklama obowiązkowa organizatora umieszczona będzie zgodnie z Załącznikiem nr 4.
Treść reklamy dodatkowej zostanie opublikowana na stronie Internetowej nie później niż na
7 dni przed terminem rozpoczęcia odbioru administracyjnego.
Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie w punkcie
kontroli wjazdu na BK1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z Załącznikiem Nr 4
traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z pkt.
3.3 regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego. Zwiększone wpisowe będzie
pobierane na punkcie wjazdu na BK 1.
5.3 Szczegóły dotyczące sponsorów rajdu oraz patronów medialnych będą podane na
stronie internetowej w terminie późniejszym.
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w
Biurze Rajdu oraz na całej trasie rajdu. Wszelkie działania w zakresie reklamy muszą być
uzgodnione z organizatorem.
5.5 Podczas ceremonii mety rajdu załogom nie mogą towarzyszyć na podium członkowie
zespołów, ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych takich, jak flagi,
banery, parasolki oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest
niedozwolone chyba, że organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
5.6 Numery startowe dostarczone przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach
samochodu na przednich drzwiach oraz bocznych - tylnych szybach zgodnie z Załącznikiem
nr 4, przez cały czas trwania Rajdu. Jeżeli w dowolnym momencie rajdu zostanie
stwierdzony brak numeru startowego, fakt ten będzie zgłoszony do ZSS, który będzie mógł
nałożyć karę zgodnie z art. 152 i 153 MKS.
5.7 Wokół tablic z numerem startowym na drzwiach samochodu musi znajdować się pole
ochronne szerokości 10 cm w kolorystyce zgodnej z kolorem nadwozia.
5.8 Podczas trwania rajdu, załoga musi posiadać przy sobie prawa jazdy, licencje
kierowcy/pilota i okazywać je na każde żądanie sędziów organizatora. Nieprzestrzeganie
tego przepisu pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

9
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5.9 Karta wykroczeń: każda załoga otrzyma na PKC 0 kartę wykroczeń. Każda
załoga która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania
rajdu będzie ukarana następująco:
 pierwsze wykroczenie
– kara pieniężna 1000 zł;
 drugie wykroczenie
– kara 5 min;
 trzecie wykroczenie
– wykluczenie z Rajdu.

6. OPONY
6.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie opon zgodnych z Regulaminami
Sportowymi i Regulaminem Ramowym RSMP. Używanie opon kolcowanych jest zabronione
pod karą do uznania przez ZSS.
Opony, które nie posiadają znaku homologacji „E” muszą być zgodne z regulaminem
ogumienia.
6.2 Używane na rajdzie obręcze kół muszą być pozbawione wszelkich oznakowań z
poprzednich rajdów. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez
ZSS.
6.3 Zabrania się tzw. „grzania opon” na wszystkich, otwartych dla ruchu drogach
dojazdowych podczas trwania rajdu. Każdy taki stwierdzony przypadek będzie
przedstawiony ZSS, który nałoży karę do wykluczenia włącznie.

7. PALIWO
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7.1 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są używać wyłącznie paliwa odpowiadającego
wymogom Załącznika J (art. 252.9). Maksymalna dopuszczalna zawartość ołowiu w paliwie
wynosi 0,005 g / litr.
7.2 Tankowanie może odbywać się tylko w strefach tankowania wyznaczonych w Książce
Drogowej. Podczas tankowania dopuszcza się obecność w strefie tankowania maksymalnie
2 osób na każdą załogę.

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
8.1 Procedura zgłoszenia.
Każda załoga, która zamierza zapoznać się z trasą powinna zgłosić się w siedzibie
organizatora rajdu przed rozpoczęciem zapoznania i otrzymać odpowiednie dokumenty wraz
z kartą zapoznania oraz kartą wykroczeń zapoznania z trasą.
Termin i miejsce odbioru dokumentów:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Czwartek,12 maja 2011 godz. 18.00 – 22.00
Alternatywne:
Miejsce: Zespół Pałacowy UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 07.00 – 09.00
8.2 Program zapoznania z trasą podany jest w załączniku nr 2
Zapoznanie z trasą będzie odbywać się w oparciu o art. 20 Regulaminów Sportowych na rok
2011.
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8.3 Ograniczenia
8.3.1 Trening na trasie Rajdu jest zakazany.
8.3.2 W czasie trwania zapoznania z trasą załogi muszą ściśle przestrzegać przepisów
ruchu drogowego, a zwłaszcza przestrzegać dozwolonych prędkości:
50 km/h w obszarze zabudowanym i 90 km/h poza obszarem zabudowanym.
Na trasach odcinków specjalnych, podczas zapoznania, zawodników obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h ( punkt 8.3 Regulaminu RPP ).
Niedozwolone jest używanie urządzeń wykrywających radar.
8.3.3 Podczas zapoznania każda załoga będzie mogła wykonać maksymalnie 3 przejazdy
zapoznawcze każdego odcinka. Na starcie i mecie każdego odcinka specjalnego załogi
obowiązane są przedstawić do ostemplowania i naniesienia czasu swoje karty zapoznania z
trasą.
8.3.4 Podczas zapoznania z trasą, w żadnym przypadku niedozwolona jest jazda na odcinku
specjalnym w kierunku przeciwnym do podanego przez organizatora.
8.3.5 Każdy członek załogi biorącej udział w rajdzie lub zamierzającej wziąć udział
w 9 Rajdzie Mazowieckim, którego obecność zostanie stwierdzona na trasie któregokolwiek
odcinka specjalnego od dnia 11 kwietnia 2011 do dnia 14 maja 2011 włącznie, poza
okresem dozwolonego zapoznania z trasą, jak również podczas trwania rajdu, będzie
uważany za osobę dokonującą niedozwolonego zapoznania z trasą.
8.4 Organizator będzie regularnie kontrolował przebieg zapoznania z trasą na wszystkich
odcinkach specjalnych.
8.5 Wszystkie załogi zobowiązane są przestrzegać ustaleń dotyczących zapoznania
z trasą, a szczególnie przepisów ruchu drogowego. Za nieprzestrzeganie powyższych
wymogów nakładane będą następujące kary:
 pierwsze wykroczenie - kara pieniężna w wysokości 1000 PLN;
 drugie wykroczenie - kara pieniężna w wysokości 2000 PLN;
 obie te kary są nakładane niezależnie od kary administracyjnej (mandat,
grzywna itp.) nałożonej przez Policję lub inne władze i podlegają uiszczeniu
w kasie organizatora rajdu;
 trzecie wykroczenie - niedopuszczenie do rajdu;
8.6 Załoga która z własnej winy, w trakcie zapoznania z trasą spowoduje zdarzenie
drogowe, którego efektem będzie protokół Policji, na wniosek Dyrektora zawodów zostanie
przedstawiona ZSS, który może nałożyć karę do nie dopuszczenia załogi do startu.

9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
9.1 Odbiór Administracyjny dla wszystkich załóg odbędzie się w czwartek, 12 maja 2011
godz. 18.00 – 22.00 w Zespole Pałacowym UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5
Alternatywnie w Zespole Pałacowym UM w Kozienicach, ul. Parkowa 5 w piątek, 13 marca
2011 godz. 07.00 – 09.00.

9
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9.2 Korzystając z hasła przyznanego przez organizatora każda załoga zobowiązana jest do
dokonania rezerwacji terminu odbioru administracyjnego do dnia 10 maja 2011 (system
rezerwacji będzie dostępny na stronie rajdu w dniach 06 – 10 maja 2011).
9.3 Każda załoga wina zgłosić się w zarezerwowanym czasie.
Za spóźnienie na Odbiór Administracyjny na załogę nałożona będzie kara pieniężna w
wysokości 200 PLN.
9.4 W trakcie odbioru należy dostarczyć do biura rajdu:
 Oryginał formularza zgłoszenia z podpisami zawodnika i kierowców
 Wypełnioną, wydrukowaną obustronnie kartę odbioru administracyjnego i BK
 Sportowe książeczki zdrowia członków załogi z aktualnym wpisem;
 Licencję zawodnika oraz licencje kierowcy i pilota
 Prawa jazdy kierowcy i pilota

10. BADANIE KONTROLNE BK 1
10.1 Każda załoga powinna zgłosić się w wyznaczonym dla niej czasie, który będzie podany
w terminie późniejszym komunikatem. Zmiana godziny badania kontrolnego po
opublikowaniu harmonogramu, uzgodniona z organizatorem podlega opłacie w wysokości
300 PLN na punkcje wjazdu na BK 1. Obecność załóg w czasie badań kontrolnych nie jest
konieczna, niemniej muszą one być reprezentowane przez wskazanego w zgłoszeniu
przedstawiciela.
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10.2 Dokumenty do okazania na BK 1
 Karta zapoznania z trasą – do zwrotu na wjeździe do BK 1;
 Ważny dowód rejestracyjny samochodu;
 Dowód ubezpieczenia samochodu;
 Karta homologacyjna na drukach FIA (oryginał);
 Książka sportowa samochodu
 Karta BK 1
 Kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego
10.3 W trakcie BK 1 Organizator zainstaluje w samochodach czujniki nawigacji satelitarnej.
Ma on własne zasilanie, dlatego nie wpływa w żadnym stopniu na funkcjonowanie urządzeń
w samochodzie. Instalacja tych urządzeń ma na celu podniesienie bezpieczeństwa załóg.
Odmowa instalacji, ingerencja w pracę czujników uwidoczniona przez działanie systemu lub
stwierdzona przez sędziego będzie zgłoszona do wiadomości ZSS.
10.4 Demontaż systemu odbędzie się na PKC 9D. W przypadku nie ukończenia rajdu załoga
zobowiązana jest dostarczyć elementy systemu do Biura Rajdu.
Jeśli jakakolwiek część zestawu GPS będzie uszkodzona z winy zawodnika, to zobowiązuje
się On, podpisując formularz zgłoszenia, do wyrównania szkody przed odbiorem
dokumentów po Rajdzie .
10.5 Inne wymagania:
10.5.1 Za spóźnienie na Badanie Kontrolne BK 1 w stosunku do harmonogramu
czasowego, na załogę nałożona będzie kara pieniężna w wysokości 50 % wpisowego
podstawowego.
9
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10.5.2 W czasie badań kontrolnych, wszystkie osoby znajdujące się w ich strefie muszą
uwidocznić identyfikator rajdu upoważniający ich do przebywania na tym obszarze.
10.5.3 Kontrola wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załóg będzie się odbywała
bezpośrednio za PKC – wyjazdowym z pierwszego Parku Serwisowego rajdu oraz w każdym
momencie trwania zawodów. Brak kompletnego wyposażenia lub niezgodność z
homologacją skutkuje nałożeniem przez ZSS kary do wycofania załogi z rajdu włącznie.

11. PRZEBIEG RAJDU
11.1 Start Rajdu
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 08.00
11.2 Wymiana kart drogowych w czasie rajdu.
Karta drogowa do sekcji 1 zostanie wydana na PKC 0
Wymiana kart drogowych nastąpi na PKC:
-na Sekcję 2: na PKC 4A
-na Sekcje 3: na PKC 8A
11.3 Wcześniejszy wjazd na Metę Rajdu:
Organizator nie przewiduje możliwości wcześniejszego wjazdu na Metę Rajdu. Możliwy jest
wcześniejszy wjazd do Parku Zamkniętego po mecie Rajdu PKC 9D.
11.4 Procedura startu do odcinka specjalnego będzie następująca:
Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie elektroniczne urządzenie
startowe wyposażone w 2-cyfrowy wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone
z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona
usytuowana w odległości około 40 cm przed linią startu.
Gdy samochód z załogą ustawi się na linii startu, elektroniczny wyświetlacz urządzenia
startowego usytuowany przed linią startu tak, by był dobrze widoczne dla załogi stojącej na
linii startu, będzie głośno odliczać sekundy pozostałe do startu. Kolejno będą wyświetlane
liczby 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, pokazując czas pozostały do startu. Dokładnie w momencie
startu zapalą się 2 zielone światła. Czas wyświetlania zielonych świateł wyniesie 20 sekund;
w tym czasie załoga musi wystartować do odcinka specjalnego, zgodnie z art. 31.4.3
Regulaminów Sportowych na rok 2011.
11.5 Każdy samochód na trasie odcinka specjalnego powinien poruszać się z włączonymi
światłami mijania i musi mieć zamknięte szyby.
11.6







Identyfikacja osób oficjalnych podczas rajdu:
Kierownicy OS
Kierownicy PKC
Kierownicy Zabezpieczenia OS
Sędziowie zabezpieczenia trasy
Odpowiedzialni za kontakty z zawodnikami
Kontrolerzy techniczni

kamizelka
kamizelka
kamizelka
kamizelka
kamizelka
kamizelka

koloru
koloru
koloru
koloru
koloru
koloru

czerwonego
niebieskiego
żółtego SAFETY
żółtego
białego
czerwono-granatowa
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11.7 Park serwisowy
11.7.1 Samochody serwisowe mogą wjechać do parku serwisowego w sobotę, 14 maja
2011 r. od godziny 06:00. do godziny 08:00
11.7.2 Do parku serwisowego może wjechać tylko jeden samochód serwisowy opatrzony
tablicą serwisową dostarczoną przez organizatora. Musi ona być przyklejona w prawym
górnym rogu przedniej szyby pojazdu serwisowego. Ustawiając pojazdy serwisowe należy
bezwzględnie dostosować się do poleceń obsługi Parku Serwisowego. Zabroniony jest wjazd
w innym terminie niż powyżej podanym.
11.7.3 Za nie zastosowanie się do zapisów pkt. 11.7.1 i 11.7.2 zawodnik zostanie ukarany
karą pieniężną 200 zł. za każdy stwierdzony przypadek.
11.7.4 Każda ekipa rajdowa zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska
serwisowego. Przy opuszczeniu serwisu Kierownik Parku Serwisowego po sprawdzeniu
porządku na stanowisku serwisowym wyda zaświadczenie, które musi być okazane podczas
odbioru dokumentów z biura rajdu.
Nie posprzątanie miejsca serwisowego będzie skutkowało koniecznością uiszczenia opłaty
200 PLN na pokrycie kosztów sprzątania.

12. SAMOCHODY ZABEZPIECZAJĄCE
Nie dotyczy.
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13. NAGRODY
13.1








Nagrody pucharowe:
za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej – po 2 puchary,
za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji grupy N – po 2 puchary,
za 1 miejsce w klasie liczącej do 4 załóg – 2 puchary,
za 1, 2 miejsce w klasie liczącej do 5 załóg – po 2 puchary,
za 1, 2, 3 miejsce w klasie liczącej 6 i więcej załóg – po 2 puchary,
za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji klubowej - po 1 pucharze.
za 1, 2, 3 miejsce w kategorii „Gość”

13.2 Lista innych nagród zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w
piątek, 13 maja 2011.
13.3 Rozdanie nagród odbędzie się na mecie Rajdu w sobotę, 14 maja 2011 od godz. 17.45

14. BADANIA KOŃCOWE I PROTESTY
14.1 Bezzwłocznie po wjechaniu na metę rajdu samochody wyznaczone przez ZSS będą
zabrane na Badanie Kontrolne Szczegółowe, które odbędzie się na terenie Stacja Obsługi
Samochodów PKS Kozienice, Kozienice ul. Warszawska 59 i rozpocznie się około godziny
18.00. Załogi, których to dotyczy są zobowiązane stosować się ściśle do wskazówek
organizatora. Zawodnicy obowiązani są zapewnić obecność podczas Badanie Kontrolnego
Szczegółowego, co najmniej jednego przedstawiciela zgłaszającego oraz odpowiednią liczbę
mechaników.
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14.2 Niezwłocznie po zakończeniu rajdu załoga lub upoważniony pisemnie
przedstawiciel zobowiązany jest do odbioru wszystkich dokumentów zdeponowanych
w Biurze Rajdu.
Zwrot dokumentów w innym terminie nastąpi po otrzymaniu przez organizatora,
potwierdzonego przelewu w wysokości 100 PLN na jego rzecz.
14.3 Kwota kaucji za złożenie protestu 100% wpłaconego wpisowego (patrz definicja w art.
3.3 niniejszego regulaminu).
14.3.1 Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części samochodu,
składający protest musi wnieść dodatkową opłatę jako depozyt w wysokości:
- 200% wpłaconego wpisowego, jeżeli protest dotyczy dokładnie określonych części lub
zespołów samochodu (silnik, układ kierowniczy, układ przeniesienia napędu, układ
hamulcowy, instalacja elektryczna, nadwozie itd.)
- 500% wpłaconego wpisowego jeżeli protest dotyczy całego samochodu i/lub
stosowanego paliwa.
14.4 Kaucja za odwołanie:
Kaucja za odwołanie do GKSS wynosi: 2 000 PLN;

Dyrektor Rajdu
Krzysztof Maciejewski
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Załącznik 1
HARMONOGRAM CZASOWY
wschód słońca - 4:43

Sobota, 14 maja 2011

Start DZIEŃ 1
PKC
OS

1
OS 1
2
OS 2
3
OS 3
4
OS 4
4A
4B

16

4C
ST
2

5
OS 5
6
OS 6
7
OS 7
8
OS 8
8A
8B
8C

Odcinek
drogowy

Czas
przejazdu

Czas 1.
załogi

-

-

-

-

08:00

Strefa Techniczna - Kontrola Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego Załóg (00:05)
Tankowanie
Km do następnego tankowania:
35,79
105,85
141,64

Kozienice
Kozienice
Nowodwór
Nowodwór
Ułęż
Ułęż
Sieciechów
Sieciechów
Komasacja - Wjazd
Komasacja - Wyjazd / Serwis - Wjazd
SERWIS B (Targowisko)
Serwis - Wyjazd
Tankowanie
Km do następnego tankowania:

Kozienice
Kozienice
Nowodwór
Nowodwór
Ułęż
Ułęż
Sieciechów
Sieciechów
Komasacja - Wjazd
Komasacja - Wyjazd / Serwis - Wjazd
SERWIS C (Targowisko)
Serwis - Wyjazd

9,03
11,16
8,50
7,10
-

2,94
41,39
12,34
29,28
19,90

2,94
50,42
23,50
37,78
27,00

35,79 105,85 141,64
35,79

105,85

141,64

9,03
11,16
8,50
7,10
-

2,94
41,39
12,34
29,28
19,90

2,94
50,42
23,50
37,78
27,00

35,79 105,85 141,64
-

3

Tankowanie
Km do następnego tankowania:

5,35

15,38

20,65

9
OS 9
9A
9B
9C
9D

Elektrownia Kozienice
Elektrownia Kozienice
Przegrupowanie - Wjazd
Przegrupowanie - Wyjazd
META RAJDU
PARK ZAMKNIĘTY - Wjazd

5,35
-

7,38
4,20
0,40
3,40

7,38
9,47
0,40
3,40

ST

DZIEŃ 1 łącznie

76,93 227,08 303,93

00:15
01:08
00:32
00:51
00:38
00:15
00:30
-

08:15
08:18
09:26
09:29
10:01
10:04
10:55
10:58
11:36
11:51

00:10
01:08
00:32
00:51
00:38
00:15
00:30
-

12:31
12:34
13:42
13:45
14:17
14:20
15:11
15:14
15:52
16:07

00:16
00:16
00:30
00:03
00:15

16:53
16:56
17:12
17:42
17:45
18:00

00:

00:

00:

00:

00:

00:

00:

12:21

16:37

25,3%
zachód słońca - 20:23
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00:

Sekcja 1

1

Dojazd.

Sekcja 2

ST

SERWIS A (Targowisko)
START (Targowisko, Kozienice)

OS dług.

Sekcja 3

0

Lokalizacja
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Załącznik 2
HARMONOGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Piątek, 13 maja 2011
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

07.00 – 11.30
07.00 – 13.00
07.00 – 13.00
07.00 – 13.00
12:00 – 14.00

OS
OS
OS
OS
OS

1,
2,
3,
4,
9

5
6
7
8

-

Kozienice
Nowodwór
Ułęż
Sieciechów
Elektrownia Kozienice

Zapoznanie z trasą będzie odbywać się w oparciu o art. 20 Regulaminów Sportowych na rok
2011.
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Załącznik 3
NAZWISKO I ZDJĘCIE ODPOWIEDZIALNEGO ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI

ANDRZEJ SZKUTA
0-663-754-110
0-607-126-405

Plan pracy Odpowiedzialnego za Kontakty z Zawodnikami.
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BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: PKS Kozienice, Kozienice ul. Warszawska 59
Czas: Piątek, 13 maja 2011 godz. 14.00 – 19.00
PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
Miejsce: Urząd Miejski, Kozienice ul. Parkowa 5
Data: Piątek, 13 maja 2011 godz. 20.00
PUBLIKACJA LISTY ZAŁÓG DOPUSZCZONYCH DO STARTU
Miejsce: Urząd Miejski, Kozienice ul. Parkowa 5
Data: Piątek, 13 maja 2011 godz. 21.00
START RAJDU
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 8.00
4A KOMASACJA WJAZD
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 11.20 – 13.00
8A KOMASACJA WJAZD
Miejsce: Targowisko, Kozienice ul. Bohaterów Getta 1
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 15.30 – 17.10
9A KOMASACJA WJAZD
Miejsce: Parking Urzędu Miejskiego, Kozienice ul. Parkowa 5
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 17.20 – 19.00
UROCZYSTOŚĆ METY
Miejsce: Dziedziniec Urzędu Miejskiego, Kozienice ul. Parkowa 5
Czas: Sobota, 14 maja 2011 około godz. 17.45
DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
Miejsce: Urząd Miejski, Kozienice ul. Parkowa 5
Czas: Sobota, 14 maja 2011 ok. godz. 19.30
PUBLIKACJA PROWIZORYCZNEJ KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Urząd Miejski, Kozienice ul. Parkowa 5
Czas: Sobota, 14 maja 2011 godz. 20.30
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Załącznik 4
NUMERY STARTOWE I REKLAMA
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Załącznik 5
PROCEDURA WYPADKOWA

20

Procedura Bezpieczeństwa to wspaniałe narzędzie w rękach zawodników i organizatora
pozwalające na coraz bardziej skuteczną akcję ratowniczą. Chodzi o przysłowiowe 4 minuty i o to
aby fachowa pomoc dotarła jak najszybciej do poszkodowanych. Procedura umożliwia bowiem
uruchomienie akcji ratunkowej z każdego kierunku – także pod prąd Odcinka Specjalnego. Pojazdy
ratownicze mogą ruszyć do akcji od strony mety, a także mogą wjechać na trasę OS-u drogami
ewakuacyjnymi (pod warunkiem utrzymania ich przejezdności – co często zależy od zdyscyplinowania kibiców).
Procedura – zatrzymując rajd w miejscu wypadku – wybitnie skraca czas dotarcia pomocy dla
poszkodowanych. I to jest najważniejszy i kluczowy element procedury!!!!
1. Procedura bezpieczeństwa w razie wypadku to obowiązkowy i precyzyjny sposób działania załóg,
startujących w rajdzie, w celu osiągnięcia jak najbardziej skutecznej akcji ratowniczej. Działanie
załóg zgodne z procedurą wypadkową umożliwia dotarcie fachowej pomocy do poszkodowanych w
wybitnie krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest to, że działania załóg według procedury wypadkowej
uzupełniają się i są zintegrowane z obowiązkami osób organizatora odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo czynnych i biernych uczestników rajdów.
Dzięki procedurze bezpieczeństwa możliwe jest zatrzymanie rajdu w miejscu nieszczęśliwego
zdarzenia, co przy dzisiejszych metodach śledzenia przejazdu samochodów na trasach OSów
powoduje, że zarówno Kierownik Zabezpieczenia OS-u jak i Centrum Kierowania Rajdem (CKR) wie
dokładnie, kiedy nastąpi moment, w którym może wysłać pojazdy ratownicze na trasę OS-u - nawet
„pod prąd” - aby nie narazić ich oraz innych uczestników zawodów na ryzyko kolizji z uczestnikami
rajdu.
GKSS przedstawia poniżej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad procedury i podkreśla, że tekst
ten nie jest ostateczną receptą na sposób postępowania w razie wypadku. Nie są tu przewidziane
wszystkie możliwe sytuacje związane z wypadkami na OS-ach.
Jednocześnie GKSS gwarantuje, że żadna załoga nie będzie pokrzywdzona z powodu uruchomienia
procedury bezpieczeństwa i udzielenia pomocy, bądź podporządkowania się przepisom o żółtej
fladze.
Dyrektor rajdu rajdu ma prawo (na podstawie art. 33 RS 2011) nadać takiej załodze czas przejazdu,
który uzna za najbardziej sprawiedliwy.
Należy jednak pamiętać, że działanie takie nie zawsze podjęte jest automatycznie. Zatem załoga,
która nie wykonała przejazdu danego OS-u w sposób sportowy z powodu uruchomienia lub
uczestnictwa w procedurze bezpieczeństwa powinna o tym fakcie poinformować pisemnie
Dyrektora.
2. Każda samochód musi być wyposażony w kartę formatu min. A3 ze znakami:
„SOS” (czerwony)
„OK” (zielony).
Znaki te mogą być również dołączone do książki drogowej.
Odpowiedni znak musi być pokazywany wszystkim nadjeżdżającym samochodom.
2.1 Zielony znak „OK” pokazuje się gdy poszkodowani nie potrzebują pomocy.
2.2 Czerwony znak „SOS” pokazuje się gdy poszkodowani potrzebują pomocy.
3. W razie wypadku wymagającego pilnej interwencji ratunkowej (nie tylko medycznej), czerwony
znak „SOS” musi być w miarę możliwości natychmiast pokazany następnym nadjeżdżającym
samochodom i każdemu helikopterowi, który próbuje interweniować. Czerwony trójkąt odblaskowy
musi być wystawiony. Ta czynność dotyczy także wypadków, w których poszkodowani są widzowie
(publiczność).
4. Każda załoga :
• której pokazano czerwony znak „SOS” lub
• gdy widzi samochód który doznał wypadku i nie jest wystawiony znak „OK” lub
• która widzi poszkodowane osoby trzecie (publiczność, osoby funkcyjne rajdu)
Musi natychmiast zatrzymać się w celu udzielenia pomocy ! ! !
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5. Parkowanie musi być wykonane w sposób bezpieczny tj. zapewniający swobodny przejazd po
trasie OS-u (aby nie spowodować kolejnej kraksy) i jednocześnie zapewniający swobodny dojazd
służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia.
Dotyczy to także sytuacji nie przewidzianych w punkcie 4.
Jeżeli jest potrzeba niesienia pomocy, bezwzględnie należy podjąć wszelkie możliwe działania nie
bacząc na wynik sportowy. Dyrektor rajdu zrekompensuje te działania stosując art. 33 Regulaminów
Sportowych.
6. Załoga, która jako pierwsza nadjedzie na miejsce wypadku, po zatrzymaniu się obejmuje
koordynowanie akcją ratunkową w następujący sposób:
6.1 Pierwszy z jej członków, „Koordynator 1”:
• ocenia stan poszkodowanych osób – pod względem konieczności akcji podtrzymującej życie i
innej pomocy przed medycznej. Jeśli jest więcej osób wymagających pomocy– włącza do akcji
osoby postronne (o ile są)
• ocenia stan bezpieczeństwa auta – pod względem możliwości pogłębienia się skutków wypadku
(np. zapalenie, obsunięcie lub zawalenie, utonięcie załogi, kraksa z udziałem następnej załogi
itp.) Wykonuje lub zleca wykonanie niezbędnych czynności zabezpieczających
• podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z CKR poprzez numer alarmowy
+48 609 905 555, potwierdza zatrzymanie rajdu w miejscu wypadku, podaje numer startowy
poszkodowanych, określa zakres niezbędnej pomocy, jak najbardziej precyzyjnie określa
miejsce wypadku (odległość od startu, pozycja z książki drogowej, charakterystyczne cechy
terenu, znaki i tablice drogowe, inne),
6.2 Drugi z jej członków, „Koordynator 2”, dokładnie w tym samym czasie :
• zatrzymuje kolejną nadjeżdżającą załogę, przekazuje jej wszystkie informacje o wypadku i
wysyła ją do najbliższego punktu SOS lub radiowego
• ustawia czerwony trójkąt odblaskowy
• zatrzymuje wszystkie kolejne załogi
6.3 Dowodzący („koordynatorzy”) zapewni dojazd do miejsca wypadku (z obu kierunków) pojazdom
ratowniczym poprzez:
• odpowiednie parkowanie dojeżdżających kolejnych aut rajdowych
• rozpoznanie, wytyczenie i przygotowanie drogi dostępu do miejsca wypadku dla służb
ratowniczych
6.4 Dowodzący może użyć do realizacji w/wym. czynności wszystkich członków nadjeżdżających
załóg. Osoby te winny wykonywać jego polecenia.
6.5 W momencie przybycia Kierownika Zabezpieczenia OS-u bądź profesjonalnych ratowników,
Dowodzący („Koordynatorzy”) przekazuje kierowanie akcją ratowniczą, podporządkowując się ich
poleceniom.
7. Załoga która udała się do najbliższego punktu łączności radiowej, przekazuje meldunek osobie
funkcyjnej i podaje szczegóły lokalizacji wypadku. Następnie, aż do odwołania akcji ratunkowej
pozostaje w tym punkcie z wyjątkiem przypadku, gdy tym punktem jest meta OS-u.
8. Wobec każdej załogi, która nie zastosowała się do przepisów art. 34 Regulaminów Sportowych–
ZSS może zastosować karę zgodną z przepisami MKS. Może to być kara do wykluczenia z zawodów
włącznie oraz wnioskowanie do GKSS o zawieszenie bądź cofnięcie licencji kierowcy i pilota.
9. W przypadku, gdy poszkodowani nie wymagają natychmiastowej pomocy, zielony znak „OK” musi
być pokazany wszystkim nadjeżdżającym samochodom i helikopterowi, który próbuje interweniować.
10. Załoga opuszczająca pojazd i miejsce wypadku jest osobiście odpowiedzialna za umieszczenie
zielonego znaku „OK” w sposób trwały i doskonale widoczny z trasy OS-u. W konsekwencji
niedopełnienia powyższego, załoga ta jest odpowiedzialna w przypadku nieuzasadnionego
zatrzymania Odcinka Specjalnego i uruchomienia akcji ratunkowej.
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Załącznik 5
10.1 Zobowiązuje się załogę, której samochód zdefektował na OS, do jego usunięcia po ukończeniu
przejazdów danego OS-u (o ile jest to tylko możliwe)
10.2 W przypadku, gdy zdefektowane auto zostanie przy trasie na następne przejazdy tego OS-u,
kierownik zabezpieczenia oznakuje je w sposób widoczny np. taśmą ostrzegawczą, a załogi będą
informowane o tym fakcie przed startem do Odcinka Specjalnego, ze wskazaniem tego miejsca w
książce drogowej (str. xx, poz. yy).
11. W przypadku zatrzymania samochodu na trasie OS, czerwony trójkąt odblaskowy musi być
ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości, co najmniej 50 m za samochodem. Dotyczy to
każdego przypadku zatrzymania się na OS, nie tylko związanego z procedurą bezpieczeństwa, ale
np. wymiany koła, naprawy samochodu itp.
11.1 Trójkąt musi być wystawiony nawet wtedy, gdy zatrzymany samochód znajduje się poza
drogą.
12. Zobowiązuje się załogi do bacznego obserwowania punktów łączności radiowej, których
lokalizacja jest określona w książce drogowej. Na trasie OS taki punkt oznakowany jest tablicą z
czarnym symbolem punktu łączności na niebieskim tle, poprzedzoną w odległości 100 m tablicą z
czarnym symbolem punktu łączności na żółtym tle.
W tym punkcie (i wyłącznie tu) może być pokazywana żółta flaga.
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O konieczności użycia żółtych flag decyduje dyrektor rajdu.
Flaga ta będzie pokazywana przez sędziego ubranego w żółtą kamizelkę z narysowanym symbolem
punktu łączności. Sędzia będzie prowadził „protokół użycia żółtej flagi”. Ze względu na swoje
bezpieczeństwo sędzia ów może stać poza drogą – będzie wtedy utrudnione zaobserwowanie
pokazania żółtej flagi. Dlatego zaleca się pilotom wprowadzenie do opisów OS-ów oznaczeń
punktów łączności radiowej i baczne ich obserwowanie.
12.1 Gdy załodze zostanie pokazana żółta flaga, to załoga ta, automatycznie otrzyma czas tego OSu „z urzędu” tj. zgodnie z art. 33 Regulaminów Sportowych.
12.2 W związku z pokazaniem żółtej flagi, załoga musi natychmiast zwolnić, zachować ograniczoną
prędkość do końca odcinka specjalnego i stosować się do poleceń sędziego drogi lub kierowców
samochodów interwencyjnych, które napotka. Flagi są pokazywane we wszystkich punktach
łączności radiowej poprzedzających wypadek. Można spodziewać się przeszkód na trasie OS (np.
kibice podążający w stronę wypadku). Może wystąpić blokada związana z procedurą bezpieczeństwa
(np. może być na trasie karetka jadąca do chorego kibica lub mieszkańca pobliskich zabudowań,
demonstracja blokująca drogę lub inne wydarzenia niezwiązane z rajdem). Należy kontrolować
lusterka wsteczne upewniając się czy pojazdy ratownicze nie chcą nas wyprzedzić. Należy
przygotować się do udzielenia pomocy w likwidowaniu skutków wypadku. Należy też pamiętać o
podporządkowaniu się poleceniom kierujących akcją ratowniczą.
13. W każdej książce drogowej każdego rajdu znajduje się strona opisująca procedurę
bezpieczeństwa stosowaną w razie wypadku.
Opracowanie GKSS.
Warszawa 17.01.2011
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