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ARTICLE 1 – OBJECT

ARTYKUŁ 1 – CELE

1.1 DEFINITION

1.1 DEFINICJA

This Appendix defines the aims of the
supervision of the road and the
emergency services and suggests means
for achieving these objectives, in the
various
disciplines
of
motor
sport
concerned by the International Sporting
Code.
The supervision of the road is intended to
maintain safe conditions for running a
competition,
through
observation,
signalling and intervention.
The emergency services seek to provide
specialised support when necessary.
These four aspects are examined in detail
hereinafter.

Niniejszy
załącznik
definiuje
cele
nadzorowania
trasy
oraz
służb
interwencyjnych, a także wskazuje środki do
osiągnięcia
tych
celów,
w
różnych
konkurencjach
sportu
samochodowego,
których dotyczy Międzynarodowy Kodeks
Sportowy.
Nadzorowanie trasy ma na celu zapewnienie
warunków
bezpieczeństwa
w
czasie
przeprowadzania
zawodów,
poprzez
obserwację, sygnalizację i interwencję.
Służby
ratownicze
dostarczają
wyspecjalizowanej
pomocy
w
razie
konieczności.
Powyższe
cztery
aspekty
zostały szczegółowo omówione poniżej.

The FIA points out that it is not within its
responsibility to regulate private testing.
However, it is suggested that any persons
testing at competition speeds should:

Recommended minimum safety measures
are given in Supplement 1 of the present
Appendix.

FIA podkreśla, że nie leży w jej gestii
tworzenie
regulaminów
dotyczących
prywatnych treningów. Niemniej sugeruje
się, aby wszystkie osoby przeprowadzające
treningi z prędkościami wyczynowymi:
1)
zapewniły,
aby
nie
stwarzać
niebezpieczeństwa dla innych osób oraz
2)
przedsięwzięły
podstawowe
środki
ostrożności wobec własnego bezpieczeństwa,
inspirując się poziomem bezpieczeństwa
wynikającym z niniejszych zaleceń.
Minimalne zalecane środki bezpieczeństwa są
opisane w Suplemencie 1 do niniejszego
Załącznika.

1.2 COMMAND

1.2 KIEROWNICTWO

All these operations should at all times be
under the ultimate control of the Clerk of
the Course. Whenever a Race Director of
a championship or series is officiating at a
competition, it is understood that during
the practice sessions and races for that
championship or series the Clerk of the
Course and the safety operations are
under the ultimate authority of the Race
Director.

Wszystkie te środki znajdują się w każdej
chwili pod nadrzędną kontrolą Dyrektora
Zawodów. W każdym momencie, kiedy
Dyrektor Wyścigu mistrzostw lub serii pełni
obowiązki na zawodach, to rozumie się, że
podczas
treningów
i
wyścigów
tych
mistrzostw lub tej serii, Dyrektor Wyścigu i
operacje związane z bezpieczeństwem,
podlegają nadrzędnej władzy Dyrektora
Wyścigu.

The Clerk of the Course should nominate
an assistant who will be responsible for
organising
and
administering
the

Dyrektor Zawodów musi mianować zastępcę,
który będzie odpowiedzialny za organizację i
zarządzanie nadzorowaniem nad trasą i

1) ensure that they are not endangering
others and
2) take basic precautions for their own
safety, inspired by the standards arising
from the present recommendations.
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supervision of the road and the
emergency services. This assistant should
have the title of Chief Safety Officer and
report directly to the Clerk of the Course;
the Deputy Clerk of the Course may fulfil
this role.
For each competition there should be an
overall safety plan which is based on
these recommendations. This should be
approved by the Clerk of the Course and
used to regulate all operations described
hereinafter.
He
or
his
deputy
directs
its
implementation during the competition.
This plan concerns the establishment of:
- marshal posts;
- medical and fire-fighting services and
relevant intervention vehicles;
- other interventions and relevant
vehicles;
- public safety and security measures.
It should name the chief of each of these
services, who will be directly responsible
to the Clerk of the Course or his deputy,
and describe the functioning of Race
Control.
In addition, there should be a contingency
plan in case of a major disaster beyond
the normally foreseeable events.

służbami interwencyjnymi.
Zastępca musi nosić tytuł Kierownika
Zabezpieczenia i odpowiadać bezpośrednio
przed
Dyrektorem
Zawodów;
Zastępca
Dyrektora Zawodów może pełnić tę funkcję.
Dla każdych zawodów należy stworzyć
całościowy plan bezpieczeństwa, oparty na
niniejszych zaleceniach. Plan ten musi być
zatwierdzony przez Dyrektora Zawodów i być
wykorzystywany
do
regulowania
przeprowadzania każdej operacji opisanej
poniżej.
Dyrektor
lub
jego
zastępca
kontroluje jego wykonanie podczas zawodów.
Plan ten dotyczy ustanowienia:
- punktów sędziowskich,
- służb medycznych i przeciwpożarowych
oraz
odpowiednich
pojazdów
interwencyjnych,
innych
służb
interwencyjnych
i
odpowiednich pojazdów,
- bezpieczeństwa publiczności i środków
bezpieczeństwa.
Musi wyznaczać kierownika każdej z tych
służb,
który
będzie
bezpośrednio
odpowiedzialny przed Dyrektorem Zawodów
lub
jego
zastępcą
oraz
opisywać
funkcjonowanie
Centrum
Kierowania
Wyścigiem.
Ponadto należy sporządzić specjalny plan
ratunkowy
na
wypadek
katastrof
przekraczających normalne do przewidzenia
sytuacje

1.3 GENERAL

1.3 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Recommendations regarding the numbers
of personnel required for observation of
the road and interventions in case of
accidents should be complied with
throughout the competition; if it is not
possible to respect this on certain days
(e.g. working days), the programme of
the competitions should be rearranged to
ensure adequate numbers for its safe
running.
Safety workers (i.e. Marshals, Doctors,
Paramedics, Fire-fighters, etc.) should be
made easily identifiable according to their
functions and the manner of visual
identification specified in the operational
manual for each competition.
In order to enhance general venue safety,
conspicuously-located signage should be
posted to alert spectators and participants
to wear seat belts when driving/riding in
passenger vehicles in the facility; wear

Zalecenia
dotyczące
liczby
personelu
wymaganego do obserwacji trasy i do
interwencji w razie wypadku, muszą być
spełnione w czasie trwania całych zawodów;
jeżeli okażę się to niemożliwe do spełnienia
w niektórych dniach (na przykład w dni
"robocze"), program zawodów musi być
poprawiony, aby zapewnić odpowiednią
obsadę w celu zapewnienia bezpiecznego
przeprowadzenia zawodów.
Osoby zapewniające bezpieczeństwo (to
znaczy
Sędziowie,
Lekarze,
Ratownicy,
Strażacy, itd.) muszą być łatwo rozróżnialni
w zależności od pełnionych funkcji a sposób
ich odróżniania musi być określony w
instrukcji dla każdych zawodów.
W celu zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa
miejsca, należy umieścić oznakowanie w
widocznym miejscu, aby ostrzegać widzów i
uczestników,
aby
zapinali
pasy
bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdami
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helmets
when
riding
scooters,
motorcycles, etc.; and any other similar
transportation safety reminders and/or
local ordinances related to mobility.

osobowymi w obiekcie; nosić kaski podczas
jazdy na skuterach, motocyklach, itp.; oraz
wszelkie
inne
podobne
przypomnienia
dotyczące bezpieczeństwa transportu i / lub
lokalne zarządzenia związane z mobilnością.

1.4 DRONES OR OTHER UNMANNED
AERIAL VEHICLES

1.4. DRONY ORAZ INNE BEZZAŁOGOWE
POJAZDY LOTNICZE

Unmanned
Aerial
Vehicles
(UAV),
commonly known as drones, operated by
commercial entities may only be used at
competition venues when permitted by,
and operated according to, the civil
aviation regulations and laws of the
country in which the event is being held
and the policies of the local ASN
responsible for the event.

Bezzałogowe
Pojazdy
Lotnicze
(UAV),
powszechnie znane jako drony, obsługiwane
przez podmioty komercyjne w trakcie trwania
zawodów, mogą być używane i działać
wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone przez
regulacje i prawo cywilnego ruchu lotniczego
kraju na terenie, którego rozgrywane są
zawody oraz zgodnie z polityką lokalnego
ASN-u, odpowiedzialnego za dane zawody.

The use of
prohibited.

is

Zabronione jest korzystanie z rekreacyjnych
UAV.

In any case, a UAV must never fly directly
over any competition course or public
area unless under the direct control of
persons
authorised
by
the
event
organisers, the Race Director or the Clerk
of the Course, for safety or information
purposes only.

W każdym przypadku, UAV nie może latać
bezpośrednio nad jakąkolwiek trasą zawodów
lub rejonami dla publiczności, z wyjątkiem
bezpośredniego
nadzoru
przez
osobę
upoważnioną przez organizatora zawodów,
Dyrektora Wyścigu lub Dyrektora Zawodów,
wyłącznie z powodów bezpieczeństwa lub
informacyjnych.

ARTICLE 2 – CIRCUIT RACING

ARTYKUŁ 2 - WYŚCIGI TOROWE

2.1 RACE CONTROL

2.1.
CENTRUM
WYŚCIGIEM

2.1.1 Definition

2.1.1. Definicja

Race control is the centre of race
supervision and direction and must
provide the Clerk of the Course and his
assistants, as well as the Race Director if
appropriate,
with
all
the
facilities
necessary to perform these duties in
suitable working conditions.
It should be a room with suitable sound
attenuation and accessible only to the
nominated staff. The Clerk of the Course
or his nominee should remain in race
control for the duration of all on-track
activities.
The duties of the Clerk of the Course are
specified in Article 11.11 of the Code.

Centrum kierowania wyścigiem jest centralą
nadzorowania oraz kierowania zawodów i
musi ono umożliwić Dyrektorowi Zawodów i
jego asystentom, jak również Dyrektorowi
Wyścigu,
jeżeli
występuje,
uzyskanie
wszelkich niezbędnych ułatwień do realizacji
ich funkcji we właściwych warunkach pracy.
Centrum musi być salą posiadającą stosowne
wygłuszenie, dostępną tylko wyznaczonej
obsłudze. Dyrektor Zawodów lub jego
przedstawiciel musi znajdować się w centrum
kierowania wyścigiem tak długo, jak na torze
mają
miejsce
jakiekolwiek
aktywności.
Obowiązki Dyrektora Wyścigu są określone w
Artykule 11.11 MKS.

2.1.2 Location

2.1.2. Lokalizacja

Race control should normally be located in
the pit building at the pit entry end and

Centrum kierowania wyścigiem musi w
zwyczajowo znajdować się w budynku przy

a

recreational

UAV
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no more than one floor above ground
level. There should be an independent
exit to the track or pit lane.

alei serwisowej, na wjeździe do alei i nie
wyżej niż na poziomie jednego piętra ponad
poziomem gruntu. Centrum musi posiadać
niezależne wyjście na tor lub do alei
serwisowej.

2.1.3 Equipment

2.1.3. Wyposażenie

The race control post should be provided
with:

Centrum kierowania wyścigiem musi być
wyposażone w:

a)
telephone
or
electronic
communications system connected with
the marshal posts, main emergency posts
and general service network;
b) a telephone and fax connected with the
public network;
c) an intercom connected with officials at
track level;

NB: All communications systems used in a
competition must be centralised in this
room.

a)
system
telefoniczny
lub
łączności
elektronicznej z punktami obserwacyjnymi,
głównymi
stanowiskami
ratowniczymi
i
służbową siecią ogólną;
b) telefon i faks podłączone do sieci
publicznej;
c) telefon wewnętrzny łączący z osobami
oficjalnymi znajdującymi się na poziomie
toru;
d) radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze
do łączności z pojazdami i stanowiskami tak
samo wyposażonymi;
e) mikrofon połączony z systemem głośników
w celu przekazywania informacji do boksów i
parku maszyn, z możliwością włączenia się
do systemu nagłośnienia dla publiczności;
f) monitory TV i system sterowniczy, jeżeli
tor wyposażony jest w system telewizji
wewnętrznej;
g)
duży
plan
toru
z
zaznaczonym
rozmieszczeniem
wszystkich
służb
bezpieczeństwa.
Uwaga: Wszystkie wykorzystywane podczas
zawodów systemy łączności muszą być
scentralizowane w tym pomieszczeniu.

2.1.4 Operation

2.1.4. Działanie

Before the start of any part of a
competition or if the circuit has been
reopened, the Clerk of the Course or his
nominee should undertake the closing of
the road, ensuring:

Przed startem
zawodów lub
otwarcia
toru,
Zawodów lub
zamknięcie trasy,

a) that the road is free from all obstacles;
b) that all observers and marshals,
emergency
service
personnel
and
equipment are duly positioned;

a) trasa jest wolna od wszelkich przeszkód;
b) wszyscy obserwatorzy i sędziowie,
personel służb interwencyjnych wraz ze
swoim sprzętem znajdują się na swoich
stanowiskach;
c) wszystkie drogi wjazdowe i wyjazdowe
toru są zamknięte.

d) a radio transceiver for communications
with vehicles or posts so equipped;
e) a microphone connected with the pits
and paddock loudspeakers and with
access to the general public address
systems;
f) TV monitors and a switching system, if
the track is equipped with closed circuit
TV;
g) a large plan of the circuit showing the
location of all safety services.

c) that all ways onto and off the track are
closed.
To this effect, a course car, displaying the
red flag or red light(s), should perform a
final reconnaissance lap.

do jakiejkolwiek części
w wypadku ponownego
obowiązkiem
Dyrektora
jego pełnomocnika jest
upewniając się, że:

W tym celu oficjalny samochód wyścigu z
wystawioną czerwoną flagą lub zapalonym(ymi)
światłem(-ami)
czerwonym(-ymi),
wykonuje jedno ostatnie rekonesansowe
okrążenie toru.
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The following precautions should be
respected during the final reconnaissance
lap:

Następujące środki ostrożności muszą być
przestrzegane
podczas
wykonywania
ostatniego okrążenia rekonesansowego:

- The course car closing the circuit should
never overtake and leave behind any
other vehicle running on the course,
unless under the direct authority of the
Clerk of the Course.

- Oficjalny samochód wyścigu dokonujący
zamknięcia toru nie może nigdy wyprzedzić
oraz zostawić w tyle żadnego innego
samochodu poruszającego się na torze,
chyba, że za bezpośrednią zgodą Dyrektora
Zawodów.

- The official in the course car should
make a personal report to the Clerk of the
Course regarding the closure of the track.

Osoba
oficjalna
jadąca
oficjalnym
samochodem wyścigu musi złożyć osobiście
Dyrektorowi Zawodów, raport z zamknięcia
toru.

- Following the end of the competition or
if a suitable break is anticipated, the Clerk
of the Course or his nominee may
undertake the opening of the road by
lapping the track in a course car
displaying the green flag or green light(s),
to indicate that service vehicles and
marshals can enter the circuit to collect
service personnel and equipment and
remove broken-down cars, etc.

- Po zakończeniu zawodów lub kiedy
przewidywana jest stosowna przerwa w
wyścigu, Dyrektor Zawodów lub jego
pełnomocnik, może dokonać otwarcia trasy
przejeżdżając tor oficjalnym samochodem
wyścigu z wystawioną zieloną flagą lub
zapalonym (-ymi) światłem(-ami) zielonym
(-ymi) w celu wskazania, że samochody
serwisowe i sędziowie mogą znaleźć się na
torze, by zebrać personel serwisowy i sprzęt
oraz usunąć uszkodzone pojazdy, itp..

The other duties of the Clerk of the
Course concerned by this Appendix shall
be:
- the authorising of the deployment of any
emergency service as shall be deemed
necessary in agreement with the chief of
that service at the request of the
observers;

Do innych obowiązków Dyrektora Zawodów,
ujętych przepisami niniejszego Załącznika
należy:
zezwolenie
na
użycie
jakichkolwiek
pojazdów
ratowniczych,
jeżeli
uznane
zostanie to za konieczne, po uzgodnieniu z
kierownikiem danej służby i na wniosek
obserwatorów,

- the use of those signals expressly
reserved for his use;

użycie
tych
sygnałów,
które
są
zarezerwowane wyłącznie do jego dyspozycji,

- the surveillance of the track, as far as
possible by the naked eye or, if installed,
by an appropriate circuit television
system;

- obserwacja trasy wyścigu w miarę
możliwości gołym okiem, a w przypadku jej
istnienia
poprzez
przystosowaną
sieć
telewizyjną,

- and ensuring that a proper log reflecting
all observers’ reports is kept so that
action may be taken where appropriate.

- upewnienie, iż właściwie prowadzony jest
rejestr odzwierciedlający wszystkie raporty
obserwatorów tak, aby można było podjąć
odpowiednie
działania,
jeżeli
jest
to
konieczne.

Further, it is his responsibility to see that
the competition is run in full compliance
with the Sporting Code, the Standard
Championship Regulations if appropriate
and the Supplementary Regulations for
the competition.

Ponadto, obowiązkiem jego jest czuwanie
nad tym, aby zawody odbywały się zgodnie z
Kodeksem
Sportowym,
Standardowym
Regulaminem Mistrzostw, jeżeli występuje i
Regulaminem Uzupełniającym zawodów.
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2.2 TIMING ROOM

2.2 POKÓJ CHRONOMETRAŻU

The timing room should be on the first or
second level (not the ground floor) of the
race control building and provide a clear
and unobstructed view of the pit lane,
track, the Control Line and the start/finish
signals.
Circumstances may require the room to
be in a different location.

Pomieszczenie
chronometrażu
musi
znajdować się na pierwszym lub drugim
poziomie (nie na parterze) budynku centrum
kierowania wyścigiem i zapewniać wyraźny
oraz niezakłócony widok alei serwisowej,
toru, linii Kontroli oraz sygnałów startu/mety.
Okoliczności
mogą
wymagać,
aby
pomieszczenie znajdowało się w innym
miejscu.

For minimum specifications for the Timing
Room, please refer to the FIA Timing
System Guidelines.

Aby
zapoznać
się
z
minimalnymi
specyfikacjami dla Pokoju Chronometrażu,
zapoznaj się z Wytycznymi Systemu Pomiaru
Czasu FIA.

2.3 PIT LANE

2.3. ALEJA SERWISOWA

2.3.1 Speed limit

2.3.1. Ograniczenie prędkości

In all international circuit competitions
excepting
the
Formula
1
World
Championship and on oval circuits, cars
using the pit lane, in practice or racing,
should not exceed 60 kph: this must be
applied and checked over the whole
length of the pit lane.

We wszystkich międzynarodowych zawodach
na torze, z wyjątkiem Mistrzostwa Świata
Formuły 1 i na torach owalnych, samochody
korzystające z alei serwisowej w czasie
treningów lub wyścigu nie mogą przekraczać
60 km/h: musi to być stosowane i
kontrolowane
na
całej
długości
alei
serwisowej.
2.3.2. Ograniczenie liczby osób

2.3.2 Restriction of personnel
Organisers of races are reminded that the
pit
lane
represents
a
potentially
dangerous area during the running of a
competition, not only because of the
racing cars using it but also in view of
accidents which may occur owing to cars
being on the race track adjacent to it.
Therefore, access to the pit lane should
be exclusively reserved during practice
and races for those persons specially
authorised and having a specific job to do.
The pit wall signalling platform should be
forbidden to all except authorised officials
or race team personnel, having a special
pass; the presence of any person in this
zone should be strictly prohibited during
the start of a race, unless there is
adequate protection in place, at the
discretion of the race director, if
appointed, or the clerk of the course.

Team personnel are only allowed in the pit
lane immediately before they are required

Przypomina się organizatorom wyścigów, że
aleja serwisowa jest strefą potencjalnego
ryzyka w czasie rozgrywania zawodów nie
tylko ze względu na samochody wyścigowe,
które z niej korzystają, ale także ze względu
na wypadki mogące nastąpić z samochodami
znajdującymi się na przylegającym do niej
torze.
W związku z tym, w czasie treningów i
wyścigów, dostęp do alei serwisowej musi
być
wyłącznie
zastrzeżony
dla
osób
specjalnie
upoważnionych
i
mających
precyzyjnie określone zadanie. Wstęp na
platformę
sygnalizacyjną
muru
alei
serwisowej, musi być zabroniony wszystkim
osobom,
prócz
osób
oficjalnych
lub
niezbędnych
członków
zespołów
wyposażonych w specjalną przepustkę:
obecność w tej strefie wszelkich osób w
czasie startu do wyścigu jest stanowczo
zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy na
miejscu zastosowana jest stosowna ochrona,
za zgodą dyrektora wyścigu, jeżeli jest
wyznaczony, lub dyrektora zawodów.
Personel zespołów jest dopuszczony do alei
serwisowej bezpośrednio przed pracą, jaką
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to work on a car and must withdraw as
soon as the work is complete.
It is forbidden for personnel to climb on
pit wall debris fences at any time. Any
action by a team breaching this ban will
be reported to the Stewards.

ma wykonać przy samochodzie i musi on
opuścić aleję niezwłocznie po zakończeniu tej
pracy.
Zabrania się personelowi wspinania na siatki
przeciwodłamkowe powyżej muru alei. Każde
działanie zespołu naruszające niniejszy zakaz
będzie zgłaszane ZSS.

2.3.3 Precautions in case of races
including refueling

2.3.3 Środki ostrożności w przypadku
wyścigów w czasie, których odbywa się
tankowanie paliwa

All team personnel working on a car
during a competition must wear clothing
which will protect all parts of the body
from fire, including head, face and eyes,
when a race refuelling system is being
used.
Persons shall not be admitted to any
location in a pit building, during a race
which includes refuelling of the racing
cars, unless the location is adequately
shielded against a fire occurring in the pit
lane.

Cała obsługa zespołów pracujących przy
samochodzie podczas tankowania paliwa w
czasie wyścigu, musi nosić odzież chroniącą
przed ogniem wszystkie części ciała łącznie z
głową, twarzą i oczami.

2.3.4 Positioning of Marshals in Pit Lane

2.3.4 Rozmieszczenie
Serwisowej

In order to warn drivers of any incidents
that have occurred in the pit lane,
organisers must provide one marshal at
the pit entry and one at the pit exit, in
addition to one every 10 garages along
the length of the pit lane.

Aby ostrzec kierowców przed wszelkimi
incydentami, które miały miejsce w alei
serwisowej, organizatorzy muszą zapewnić
jednego sędziego na wjeździe do alei i
jednego przy wyjeździe z alei, oprócz
jednego, co każde 10 boksów wzdłuż linii alei
serwisowej.
Wszyscy
ci
sędziowie
muszą
zawsze
znajdować się przy ścianie alei. Zgodnie z
Artykułem 2.5.5.b, żółte flagi nie mogą być
pokazywane na w alei serwisowej, chyba, że
nastąpi zdarzenie, o którym kierowcy
powinni zostać poinformowani. Ponadto
należy zapewnić dodatkowych sędziów, jeżeli
wymagają
tego
Regulaminy
Sportowe
poszczególnych mistrzostw.

All such marshals should always be
positioned on the pit wall. In accordance
with Article 2.5.5.b, yellow flags should
not be shown in the pit lane unless an
incident occurs of which drivers should be
made aware. Furthermore, additional
marshals should be provided if the
Sporting Regulations of a particular
championship so require.

W wyścigu w czasie, którego odbywa się
tankowanie paliwa zabrania się przebywania
komukolwiek
w
jakimkolwiek
miejscu
budynku alei serwisowej, chyba, że miejsce
to jest odpowiednio zabezpieczone przed
pożarem mogącym wybuchnąć w alei
serwisowej.
sędziów

w

Alei

2.4. MARSHAL POSTS

2.4.
PUNKTY
(OBSERWACYJNE) (PO)

2.4.1 Definition

2.4.1. Definicja

Surveillance of the track and its
immediate surroundings is provided by
marshal post staff. In their simplest form
these posts, adjacent to the track, should
provide an adequate stabilised area
protected from the competing cars and
sheltered from the elements, for the staff

Personel punktów obserwacyjnych zapewnia
nadzorowanie trasy wyścigu i jego najbliższej
okolicy. W swej najprostszej formie punkty
te, przylegające do toru, muszą posiadać
wystarczająco stabilną przestrzeń chroniącą
osoby oficjalne oraz ich wyposażenie przed
samochodami sportowymi oraz warunkami
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and equipment.

atmosferycznymi.

2.4.2 Number and location

2.4.2. Liczba i lokalizacja

These are determined for each circuit in
accordance with the circuit characteristics
and bearing in mind that:
- no section of the road should escape
observation;
- each post should be able to
communicate by sight with the preceding
and the following one, or shall deploy
additional
staff
to
establish
a
supplementary or relay post to fulfil this
condition;

Liczba i lokalizacja punktów obserwacyjnych
jest określana dla każdego toru w zależności
od jego charakterystyki, biorąc pod uwagę,
aby:
- żaden fragment trasy nie był pozbawiony
obserwacji,
- każdy punkt posiadał kontakt wzrokowy z
poprzedzającym go i następującym po nim, a
jeżeli tak nie jest, to zapewniony musi być
dodatkowy personel lub pośredni punkt
obserwacyjny
w
celu
spełnienia
tego
wymogu;

- the distance between consecutive posts
(disregarding
supplementary
posts)
should not exceed 500 m;

- odległość pomiędzy kolejnymi punktami
obserwacyjnymi nie przekraczała 500 m (z
wyłączeniem dodatkowych punktów);

- each post which is manned by more
than two people must be able to
communicate verbally with race control;

- każdy punkt obserwacyjny był obsługiwany
przez więcej niż 2 osoby, które będą mogły
nawiązać łączność głosową z centrum
kierowania wyścigiem;

- each post should be marked with a signboard bearing a number increasing
incrementally from the first post after the
starting line and clearly visible from the
track, using a clear logical numbering
system;

- każdy punkt obserwacyjny był oznakowany
widoczną z toru tablicą z numerem,
narastającym, licząc od pierwszego punktu
obserwacyjnego
za
linią
startu,
wykorzystującym logiczny i jasny system
numeracji;

- the FIA must be notified of any
modification in number or location of the
posts.

- każda zmiana liczby i lokalizacji punktów
obserwacyjnych musi być zgłoszona do FIA.

In order to assist with the application of
the rules concerning yellow signals (see
Article 2.5.5 b), the exact point from
which a particular yellow flag or light
applies (no overtaking) may be defined by
means of a coloured 10 cm wide line from
and perpendicular to the edge of the track
furthest from the racing line and/or a
flexible vertical marker (‘‘floppy’’) set
approximately 1 m from the track edge.

W celu ułatwienia stosowania przepisów
dotyczących żółtych flag (patrz Artykuł 2.5.5
b), dokładny punkt, od którego użyte żółte
światło lub flaga obowiązuje (zabronione
wyprzedzanie) może być zdefiniowany przy
pomocy kolorowej linii o szerokości 10 cm,
zaczynając od i prostopadle do, krawędzi
toru najbardziej oddalonej od trajektorii
wyścigowej i/lub elastycznego markera
pionowego („floppy”) umiejscowionego około
1 m od krawędzi toru.

2.4.3 Equipment

2.4.3. Wyposażenie

Each post should be provided with:
a) a reliable two-way communications
system with race control and an
independent back-up system.

Każdy punkt musi być wyposażony w:
a)
niezawodny
system
łączności
dwukierunkowej
z
centrum
kierowania
wyścigiem jak również zapasowy system
niezależny.
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b) a set of signalling flags comprising:
-

2
1
1
1
1
1

yellow;
yellow with red stripes;
blue;
white;
green;
red.

Any supplementary or relay posts must
also be equipped with a similar set of
flags.
Certain posts may, at the request of the
Clerk of the Course, also be equipped with
a black flag and a black/orange flag.
Additionally,
each
post
should
be
equipped with a board with the letters
‘SC’ written on it in black, 40 cm high on
a white background measuring at least 60
cm x 80 cm, for use when a safety car is
deployed.
Each post should also be equipped with a
board with the letters ‘FCY’ written on it in
black, 40 cm high on a yellow background
measuring at least 60 cm x 80 cm, for
use when a «Full Course Yellow»
procedure is in place.

b)
komplet
flag
sygnalizacyjnych
zawierający:
- 2 żółte;
- 1 żółtą z czerwonymi pasami;
- 1 niebieską;
- 1 białą;
- 1 zieloną;
- 1 czerwoną.
Każdy dodatkowy lub pośredni punkt musi
być także wyposażony w równoważny
komplet flag.
Niektóre punkty, na żądanie Dyrektora
Zawodów, mogą być wyposażone we flagę
czarną i czarno-pomarańczową.
Ponadto, każdy punkt musi być wyposażony
w tablice z napisem "SC", wykonanym
czarnymi literami o wysokości 40 cm, na
białym tle o wymiarach, co najmniej 60 x 80
cm, do wykorzystania, gdy samochód
bezpieczeństwa (safety car) znajduje się na
torze.
Każdy punkt musi być także wyposażony w
tablicę z napisem "FCY", wykonanym
czarnymi literami o wysokości 40 cm, na
żółtym tle o wymiarach, co najmniej 60 x 80
cm, do wykorzystania, gdy procedura „Cały
Tor Żółty” (Full Course Yellow) jest
zastosowana.

c) Ten liters of absorbent material capable
of cleaning spillages of oil, fuel and other
fluids.

c) dziesięć litrów środka absorbującego,
zdolnego do usunięcia rozlanego oleju,
paliwa lub innych płynów.

d) two stiff brooms and shovels,

d) dwie twarde miotły oraz łopaty,

e) at least 3 portable fire extinguishers,
suitable for extinguishing vehicle fires in
the open air and each not exceeding 10
kg total weight and containing not less
than 6 kg of extinguishing product, plus
complementary equipment as specified in
point 2.7.2.3.

e) co najmniej 3 przenośne gaśnice,
odpowiednie do gaszenia pojazdów na
otwartym powietrzu, o całkowitej masie
nieprzekraczającej
10
kg
każda
i
zawierające, co najmniej 6 kg środka
gaśniczego,
jak
również
uzupełniające
wyposażenie, wymienione w punkcie 2.7.2.3.

2.4.4 Staff

2.4.4. Personel

Each main post shall be placed under the
responsibility of a post chief (the
observer) and his deputy, both recognised
fit for their office after a special
examination under ASN control.

Każdy
główny
punkt
podlega
odpowiedzialności
kierownika
punktu
(obserwator) i jego zastępcy, obaj muszą
posiadać
odpowiednie
kwalifikacje
do
wypełnienia swoich funkcji, uzyskane w
wyniku specjalnego egzaminu odbywającego
się pod kontrolą ASN. Muszą oni mieć do
swojej dyspozycji osoby, które przeszły
podstawowe przeszkolenia do wypełniania
zadań sędziego w punkcie obserwacyjnym.
Kierownik punktu lub jego zastępca musi
utrzymywać łączność głosową z centrum

They should have at their disposal
persons who have received basic training
in the duties of a marshal post.
The post chief or his deputy should
maintain verbal communication with race
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control.
All
trackside
marshals
should
be
encouraged to undergo training for basic
first aid interventions.
At the end of a competition, the staff is
not to leave the post before the course
opening car has passed.
Marshals should not wear clothing similar
in
colour
to
any
signalling
flag,
particularly yellow and red.

kierowania wyścigiem.
Wszyscy sędziowie toru należy zachęcać do
odbycia przeszkolenia w zakresie udzielania
podstawowej pierwszej pomocy.
Na zakończenie zawodów, obsługa nie może
opuszczać punktu obserwacyjnego przed
przejazdem samochodu otwierającego tor.
Sędziowie nie mogą nosić ubiorów o kolorach
podobnych do koloru jakiejkolwiek flagi,
szczególnie żółtych i czerwonych.

2.4.5 Duties

2.4.5. Obowiązki

Each post shall:
- signal to drivers to warn them of any
danger or difficulty which they may be
unable to foresee (see Article 2.4);

Każdy punkt musi:
sygnalizować
kierowcom,
w
celu
ostrzegania ich przed niebezpieczeństwem
lub trudnościami, których kierowcy mogą nie
być w stanie przewidzieć (patrz Artykuł 2.4);

- report immediately to race control any
incidents which occur within the limits of
action of the post and propose the calling
into action of emergency services as
necessary;

natychmiast
informować
centrum
kierowania
wyścigiem
o
jakimkolwiek
incydencie, który zaistnieje w obszarze
działania punktu i proponować użycie służb
ratowniczych, jeżeli jest to konieczne;

- intervene on track when necessary as
described in Article 2.5;

- interweniować na torze, jeżeli jest to
konieczne, tak jak to opisano w Artykule 2.5;

- observe whether the race is run fairly
from a sporting point of view and report
to race control any unsporting or
dangerous behaviour, particularly with
regard to Appendix L, Chapter IV, “Code
of driving conduct on circuits”;

- obserwowanie czy wyścig odbywa się w
sposób sprawiedliwy z punktu widzenia
sportowego
i
informowanie
centrum
kierowania wyścigiem o niebezpiecznym lub
niesportowym zachowaniu, przede wszystkim
stosownie do Załącznika L, Rozdziału IV "Kodeks jazdy na torze",

- keep the road clean and clear of
obstacles, attempting to remove any
spilled oil, unless expressly requested not
to (e.g. in F1 Grands Prix), with the aid of
an absorbent substance, brooms and
shovels.
At the end of each on-track activity, the
post should continue to control its sector
of the road until informed by race control
that all competing cars are off the track.

- utrzymywanie trasy w czystości i w stanie
wolnym od przeszkód, próbując usunąć
jakikolwiek
rozlany
olej,
przy
użyciu
substancji absorbujących, mioteł i łopat,
chyba, że wyraźnie proszono o nierobienie
tego (np. podczas Grand Prix Formuły 1),
Po ustaniu ruchu na torze, nadal nadzorować
swój sektor do czasu poinformowania przez
centrum kierowania wyścigiem, że wszystkie
startujące samochody opuściły tor.

2.5 SIGNALLING

2.5. SYGNALIZACJA

2.5.1 General

2.5.1. Postanowienia ogólne

In the supervision of the road, the Clerk
of the Course (or his deputy) and the
marshal posts rely largely on the use of
signals to contribute to the drivers’ safety
and enforce the regulations.

W czasie nadzorowania trasy, Dyrektor
Zawodów (lub jego zastępca) i punkty
obserwacyjne muszą polegać w dużej mierze
na używaniu sygnałów do zapewnienia
bezpieczeństwa kierowcom i przestrzegania
postanowień regulaminu.
Przy świetle dziennym, sygnały te są

Signals are given in daylight by different
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coloured
flags,
which
may
supplemented or replaced by lights.

be

Black and white signal boards of similar
dimensions to the flags may also be used
for certain signals: these should be clearly
specified
in
the
Supplementary
Regulations of the competition concerned.
At night, the flags may be replaced by
lights and reflective panels, but all drivers
must be made aware of this at a briefing
beforehand.
Yellow lights at each post are obligatory
for competitions run at night (see Article
2.11.1).
If more than one means of signalling is
used, the Supplementary Regulations of
the competition must specify which of
them is regulatory.
The start should be controlled from a
position close to the start line, from which
the starter can see the complete grid area
between the barriers and which should be
visible to all the drivers, in closed or open
cars. It should be protected from debris
coming from the direction of the grid.

przekazywane przy pomocy różnokolorowych
flag i mogą być uzupełniane lub zastępowane
sygnalizacją świetlną.
Czarne i białe tablice informacyjne, o
wymiarach podobnych do flag, mogą być
używane
do
przekazywania
niektórych
sygnałów;
muszą
być
one
dokładnie
wyszczególnione
w
Regulaminie
Uzupełniającym danych zawodów.
W nocy, flagi mogą być zastąpione
sygnalizacją
świetlną
i
znakami
odblaskowymi, ale wszyscy kierowcy muszą
być o tym uprzednio poinformowani w czasie
odprawy przed zawodami. W zawodach
rozgrywanych nocą, światła żółte muszą
obowiązkowo znaleźć się w każdym punkcie
(patrz Artykuł 2.11.1).
Jeżeli używanych jest więcej środków
sygnalizacyjnych
niż
jeden,
Regulamin
Uzupełniający zawodów musi precyzować,
który z nich jest regulaminowy.
Start musi być kontrolowany z miejsca blisko
linii startu, z którego starter może widzieć
całą
strefę
pola
startowego
między
barierami. Miejsce to musi być widoczne dla
wszystkich
kierowców
w
samochodach
otwartych lub zamkniętych. Musi posiadać
osłonę przed odłamkami pochodzącymi z
pola startowego.

2.5.2 Signal flag specifications

2.5.2.
Specyfikacje
sygnalizacyjnych

Dimensions - the minimum size of all
flags is 60 cm x 80 cm, except for the red
and chequered flags which should be at
least 80 cm x 100 cm.
Colours – flag colours should correspond
to the following references in the Pantone
coding system:

Wymiary - minimalne wymiary wszystkich
flag wynoszą 60 cm x 80 cm, prócz flagi
czerwonej i flagi z szachownicą, które mają
wymiary, co najmniej 80 cm x 100 cm.
Kolory - Kolory flag muszą być zgodne z
niniejszym wzorcem kolorów Pantone:

-

-

Red :
186C
Yellow :
YellowC
Light Blue : 298C
Green :
348C
Black :
BlackC
Orange :
151C

Czerwony :
Żółty:
Jasnoniebieski:
Zielony:
Czarny:
Pomarańczowy:

flag

186C
YellowC
298C
348C
BlackC
151C

2.5.3 Signal light specifications

2.5.3.
Specyfikacje
sygnalizacyjnych

Lights may be used to supplement waved
red, yellow, green, blue and white flags.
When lights are to be used at a
competition they should be described in
the Supplementary Regulations and the
following
requirements
should
be
respected:

Sygnalizacja świetlna może być użyta do
uzupełnienia wymachiwanych flag czerwonej,
żółtej, zielonej, niebieskiej lub białej. Jeżeli
sygnalizacja świetlna jest wykorzystywana w
czasie zawodów, to jej opis musi znaleźć się
w Regulaminie Uzupełniającym i następujące
warunki muszą być spełnione

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
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2.5.3.1 Light properties
- Lights may be of the classic filament
lamp and reflector type or in the form of
panels of light emitting diodes (LEDs) or
other sufficiently bright and colour-faithful
systems, approved by the FIA;

2.5.3.1. Właściwości świateł
Sygnalizatory
świetlne
mogą
być
zbudowane
z
lamp
jarzeniowych
i
klasycznych
odblaskowych
lub
tablicy
złożonej z diod elektroluminescencyjnych
(LED) lub innych systemów wystarczająco
jasnych i posiadających możliwość wiernego
odzwierciedlenia kolorów, zatwierdzonych
przez FIA;

- the light signals should be of sufficient
power and/or size to be unmistakably
noticeable from a distance of 250 m in
bright sunshine;

sygnalizacja
świetlna
musi
mieć
wystarczającą moc i/lub wielkość by była bez
problemów czytelna w pełnym słońcu z
odległości 250 m bez ryzyka popełnienia
błędu.

- lights should flash at 3-4Hz;

- światła muszą naprzemiennie pulsować z
częstotliwością 3-4 Hz;

- the type of light used should give
instantaneous light, with little or no rise
time;

- użyty typ świateł, musi zapewniać
natychmiastowe oświetlenie, bez lub z
niewielkim czasem reakcji;

- each light should be able to give at least
70° visual range;

każde
światło
musi
mieć
widoczności, co najmniej 70º;

- 360° lights should not be used;

- światła 360º nie mogą być używane;

- the lights used should have sufficient
colour saturation to ensure that they
cannot be mistaken for another colour
under all ambient light conditions;

używane
światła
muszą
posiadać
wystarczające nasycenie kolorów, aby łatwo
odróżnić jeden kolor od drugiego, niezależnie
od istniejących warunków oświetleniowych
otoczenia;

- for maximum colour contrast, lights
should be mounted on a matt black
background; consideration should be
given to ensuring visibility when the sun
is low in front of or behind the lights;

- aby zapewnić maksymalny kontrast
kolorów, światła muszą być zainstalowane na
czarnym matowym tle; należy zwrócić uwagę
na zapewnienie widoczność, gdy słonce
znajduję się nisko przed lub za światłami;

- lights should be fitted with a repeater
which will inform the following marshal
post of their activation;

- światła muszą być wyposażone w
przekaźnik, który informuje następny punkt
sędziowski o ich włączeniu;

- in case of permanent integrated
systems, the light status should be
automatically relayed to race control;

w
przypadku
stałych
systemów
zintegrowanych, status światła musi być
automatycznie przekazywany do centrum
kierowania wyścigiem;

2.5.3.2 Light position

2.5.3.2. Umiejscowienie świateł

- Normally, the installation should include
two of each colour to be used;

- Prawidłowo, instalacja musi posiadać dwa
światła każdego używanego koloru;

- lights should be spaced so as to be a
distinct flashing pair. They should not
appear to merge;

- światła muszą być rozmieszczone w ten
sposób
by
stanowiły
zestaw
dwóch
odrębnych migających świateł: Nie mogą
stwarzać wrażenia, iż stanowią jedno światło;
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- red and yellow lights should not be
positioned next to each other;

- światła czerwone i żółte nie mogą być
umieszczone obok siebie;

- lights should be positioned at no more
than 30° to the drivers’ main line of sight
along the racing line;

- światła nie mogą być umieszczone pod
kątem większym niż 30º od głównej linii
widoczności kierowcy, wzdłuż trajektorii
wyścigowej;

- lights should be orientated so that the
maximum of their surface is visible to
drivers for the longest period of time;

- światła muszą być skierowane w ten
sposób, aby maksymalna ich powierzchnia
była
widoczna
dla
kierowców
przez
najdłuższy czas;

2.5.3.3 Light operation

2.5.3.3. Sterowanie światłami

- Each flag should be represented by a
pair of lights flashing alternately or by a
flashing light panel; the blue pit exit
signal may be a single flashing light;

- każdej fladze musi odpowiadać zestaw
dwóch migających naprzemiennie świateł lub
migająca tablica świetlna: niebieski sygnał
przy wyjeździe z alei serwisowej może być
pojedynczym migającym światłem;

- if double waved yellow flags are deemed
necessary, these should still be shown;

- jeżeli podwójne wymachiwane flagi żółte są
uznane za konieczne, to muszą być stale
pokazywane;

- red lights should only be operated from
race control;

- czerwone światła muszą być sterowane
wyłącznie ze stanowiska centrum kierowania
wyścigiem;

- all other lights may be operated by
marshals or from race control;

- wszystkie inne światła mogą być sterowane
przez sędziów lub ze stanowiska centrum
kierowania wyścigiem;

- if lights are operated locally, each
control box should be designed so as to
avoid
the
possibility
of
accidental
operation and should incorporate repeater
lights;

- jeżeli światła są sterowane lokalnie, każdy
sterownik musi być tak zbudowany, by
uniknąć
możliwości
przypadkowego
uruchomienia świateł i musi być wyposażony
w przekaźnik;

- the electrical system should incorporate
an automatic uninterruptable power
supply;

system
elektryczny
musi
automatyczne
zasilanie
w
niepowodujące przerw w zasilaniu;

- as signal lights normally show one signal
at a time, the presence of flag marshals
remains essential in case of a situation
requiring simultaneous signals.

prawidłowo,
światła
sygnalizacyjne
pokazują jednocześnie jeden sygnał, dlatego
też obecność sędziów dających sygnały
flagami
jest niezbędna, gdy sytuacja
wymaga podania sygnałów jednoczesnych.

2.5.3.4 Other light signals

2.5.3.4.
Inne
świetlnej

Light panels may be used to form visual
representations of the yellow flag with red
stripes, safety car board or other signals,
which must be stipulated in the
Supplementary
Regulations
of
the
competition.

Tablice świetlne mogą być użyte do
wizualnego przedstawienia flagi żółtej z
czerwonymi pasami, tablicy odpowiadającej
safety car lub innych sygnałów, które muszą
być
wymienione
w
Regulaminie
Uzupełniających zawodów.

rodzaje
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2.5.4 Signals used by the Clerk of the
Course or his deputy

2.5.4. Sygnały flagowe stosowane przez
Dyrektora Wyścigu lub jego Zastępcę

2.5.4.1 Clerk
signals

flag

2.5.4.1. Sygnały flagowe, używane przez
Dyrektora Zawodów

a) National flag
This flag may be used to start the race.
The starting signal should be given by
lowering the flag which, for standing start
competitions, should not be raised above
the head until all cars are stationary and
in no case for more than 10 seconds.

a) Flaga narodowa
Może być używana do dawania sygnału
startu do wyścigu. Sygnał startu musi być
pokazany poprzez opuszczenie flagi. Dla
zawodów ze startem zatrzymanym nie może
być ona podniesiona ponad głowę wcześniej
niż
po
zatrzymaniu
się
wszystkich
samochodów i w żadnym wypadku na dłużej
niż przez 10 sekund.
Jeśli
z
jakiegokolwiek
powodu
flaga
narodowa nie jest używana, kolor flagi (który
nie może powodować jej mylenia z
jakąkolwiek inną flagą opisaną w niniejszym
Rozdziale)
musi
być
wymieniony
w
Regulaminie Uzupełniającym.

of

the

Course

Should the national flag not be used for
any reason, the colour of the flag (which
should not cause confusion with any other
flag described in this Chapter) should be
specified
in
the
Supplementary
Regulations.
b) Red flag
This flag should be waved at the start line
when it has been decided to stop a
practice
session
or
the
race.
Simultaneously, each marshal post around
the circuit should also wave a red flag.
When the signal to stop is given:
1) during practice, all cars shall
immediately reduce speed and proceed
slowly back to their respective pits;

b) Flaga czerwona
Flaga ta musi być wymachiwana na linii
startu, gdy zapadła decyzja o zatrzymaniu
treningu lub wyścigu.
Równocześnie,
w
każdym
punkcie
sędziowskim wokół toru, musi być także
wymachiwana czerwona flaga.
Jeżeli sygnał zatrzymania wyścigu jest dany:
1) podczas treningów, wszystkie samochody
muszą natychmiast zwolnić i udać się do
swoich boksów;

2) during a race, all cars shall
immediately reduce speed and proceed
slowly to the red flag line ((*) see the
note at the end of point b));

2) podczas wyścigu, wszystkie samochody
muszą natychmiast zwolnić i udać się powoli
na linię czerwonej flagi ((*) patrz uwaga na
końcu punktu b));

3) overtaking is forbidden and drivers
should remember that race and service
vehicles may be on the track, the circuit
may be totally blocked because of an
accident and weather conditions may
have made the circuit undriveable at
racing speed;

3) wyprzedzanie jest zabronione, a kierowcy
muszą mieć świadomość, że samochody
wyścigowe i serwisowe mogą znajdować się
na torze, że tor może być całkowicie
zablokowany z powodu zaistniałego wypadku
i że warunki atmosferyczne uniemożliwiają
jazdę po torze z prędkością wyścigową;

4) if the race is stopped, drivers should
remember that speeding is pointless
because:

4) jeśli wyścig jest zatrzymany, kierowcy
muszą mieć świadomość, że bezcelowe jest
przyspieszanie, gdyż:

- the classification of the race or the order
of the re-starting grid will be established
from a point prior to the red flag being
shown and according to the regulations of
the competition;

- klasyfikacja wyścigu lub kolejność do
nowego startu zostanie ustanowiona od
miejsca przed pokazaniem flagi czerwonej i
zgodnie z regulaminem zawodów;

- the pit lane exit will be closed.

- wyjazd z drogi dojazdowej, bo boksów
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(*): Red flag line: a continuous, 20 cm
wide line should be marked with non-skid
paint, crossing the track from side to side,
at right angles to the track centreline, at
the point behind which all cars must stop
if a race is stopped or suspended, where
they can be conveniently attended to and
formed into a starting grid from which the
safety car will lead them off if the race is
resumed.

będzie zamknięty.
Wszystkie samochody muszą zatrzymać się
w kolejności przed linią czerwonej flagi (*)
do czasu, gdy powiadomione zostaną o
wznowieniu lub zakończeniu wyścigu oraz
dostaną polecenia od sędziów zgodnie z
regulaminem zawodów.
Flaga czerwona może być użyta do
zamknięcia toru przez Dyrektora Zawodów
lub jego przedstawiciela (patrz Artykuł
2.1.4).
(*): Linia czerwonej flagi: linia ciągła o
szerokości 20 cm musi być wyznaczona przy
pomocy farby przeciwpoślizgowej, od jednej
krawędzi toru do drugiej, prostopadle do osi
podłużnej toru, w miejscu, gdzie wszystkie
samochody muszą się zatrzymać, gdy wyścig
zostanie zatrzymany lub wstrzymany, gdzie
będą oczekiwać i zostaną ustawione na polu
startowym skąd safety car je poprowadzi,
gdy wyścig zostanie wznowiony.

c) Black and white chequered flag
This flag should be waved and signifies
the end of a practice session or the race.

c) Flaga z biało-czarną szachownicą
Musi być pokazywana przez wymachiwanie i
oznacza koniec treningu lub wyścigu.

d) Black flag
This flag should be used to inform the
driver concerned that he must stop at his
pit or at the place designated in the
supplementary
or
championship
regulations on the next approach to the
pit entry.
If a driver fails to comply for any reason,
this flag should not be shown for more
than four consecutive laps.

d) Flaga czarna
Flaga
ta
musi
być
używana
do
poinformowania danego kierowcy, że musi
się zatrzymać w swoim boksie lub miejsca
określonym w regulaminie uzupełniającym
lub regulaminie danych mistrzostw, gdy
następnym razem zbliży się do drogi
zjazdowej do alei serwisowej. Jeżeli kierowca
z jakiegokolwiek powodu nie przestrzega tej
instrukcji, flaga nie może być pokazywana
dłużej niż przez 4 kolejne okrążenia.
Decyzja użycia tej flagi należy wyłącznie do
ZSS, a zainteresowany zespół będzie
natychmiast poinformowany o tej decyzji.

All cars shall stop in order before the red
flag line(*) until informed whether the
race is to be resumed or ended and given
the appropriate directions by marshals
according to the regulations of the
competition.
The red flag may also be used by the
Clerk of the Course or his nominee to
close the circuit (see Article 2.1.4).

The decision to show this flag rests solely
with the Stewards, and the team
concerned will immediately be informed of
the decision.
e) Black flag with an orange disc 40
cm in diameter
This flag should be used to inform the
driver concerned that his car has
mechanical problems likely to endanger
himself or others and means that he must
stop at his pit on the next lap.
When the mechanical problems have been
rectified to the satisfaction of the chief
scrutineer, the car may rejoin the race.

e) Flaga czarna z pomarańczową tarczą
(o średnicy 40 cm)
Flaga ta musi być użyta do poinformowania
danego kierowcy, że jego samochód ma
usterki techniczne, które mogą zagrażać
jemu lub innym kierowcom, i nakazuje mu
zjazd do boksu przy następnym okrążeniu.
Po stwierdzeniu przez kierownika sędziów
technicznych, że usterki zostały usunięte,
samochód może ponownie uczestniczyć w
wyścigu.

f) Black and white flag divided
diagonally
This flag should be shown once only and
is a warning to the driver concerned that

f) Flaga czarno-biała podzielona po
przekątnej
Musi być pokazywana tylko jeden raz i
stanowi ostrzeżenie dla danego kierowcy, że
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he has been reported for unsportsmanlike
behaviour.
These last three flags (in d, e and f)
should
be
shown
motionless
and
accompanied by a black board with a
white number which should be shown to
the driver whose car’s number is
displayed.
The flag and number may be combined on
a single board.
These flags may also be displayed at
places other than the start line should the
Clerk of the Course deem this necessary.
Normally, the decision to show the last
two flags (in e and f) rests with the Clerk
of the Course; however, it may be taken
by the Stewards, provided that this is
stipulated in the supplementary or
championship regulations.

zostało zasygnalizowane jego niesportowe
zachowanie.
Trzy ostatnie flagi (d, e i f) muszą być
pokazywane nieruchomo wraz z czarną
tablicą z białym numerem samochodu
kierowcy, którego to dotyczy.

The team concerned will immediately be
informed of the decision.

Flaga i numer mogą tworzyć kombinację na
jednej tablicy.
Flagi te mogą być również pokazywane w
innych miejscach niż linia startu, jeżeli
Dyrektor Zawodów uzna to za konieczne.
Prawidłowo, decyzja o pokazaniu dwóch
ostatnich flag (e i f) należy do Dyrektora
Zawodów, jednakże może być również
podjęta przez ZSS, pod warunkiem, że
zostało
to
określone
w
regulaminie
uzupełniającym lub regulaminie danych
mistrzostw.
Zespół, którego decyzja ta dotyczy będzie
natychmiast o tym powiadomiony.

2.5.4.2 Clerk
signals

light

2.5.4.2. Sygnały świetlne używane przez
Dyrektora Zawodów

Lights or light panels may be used to form
visual representations of the abovementioned signals; if so, this must be
stipulated
in
the
Supplementary
Regulations of the competition.
If the signal to stop the race is given with
a red light or panel, it shall be entirely
under the control of the Clerk of the
Course.

Światła lub tablice świetlne mogą być użyte
do
wizualnego
przedstawienia
wyżej
wymienionych sygnałów; jeśli tak jest, musi
to
być
podane
w
Regulaminie
Uzupełniającym zawodów.
Jeżeli sygnał zatrzymania wyścigu dawany
jest przy pomocy czerwonej tablicy lub
światła, to odbywa się to pod wyłączną
kontrolą Dyrektora Zawodów.

2.5.5 Signals used at marshal posts

2.5.5.
Sygnalizacja
stosowana
punktach obserwacyjnych

a) Red flag
This should be shown waved only on
instruction from the Clerk of the Course
when it becomes necessary to stop a
practice session or the race in conformity
with Article 2.4.4.1 b) above.

a) Flaga czerwona
Musi być pokazywana przez wymachiwanie,
wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora
Zawodów,
gdy
zachodzi
konieczność
przerwania treningu lub wyścigu zgodnie z
Artykułem 2.4.4.1b) powyżej.

b) Yellow flag
This is a signal of danger and should be
shown to drivers in two ways with the
following meanings:
-Single waved: Reduce your speed, do not
overtake, and be prepared to change
direction. There is a hazard beside or
partly on the track. It must be evident
that a driver has reduced speed; this
means a driver is expected to have
braked earlier and/or noticeably reduced
speed in that sector.

b) Flaga żółta
Jest to sygnał niebezpieczeństwa i musi być
pokazywana kierowcom dwoma sposobami z
następującymi znaczeniami:
- Jedna wymachiwana flaga: Zwolnij, nie
wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany kierunku
jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało
niebezpieczeństwo. Musi być oczywiste, że
kierowca ma zmniejszoną prędkość; oznacza
to, że kierowca powinien wcześniej hamować
i / lub zauważalnie zmniejszać prędkość w
tym sektorze.

of

the

Course
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-Double waved: Reduce your speed
significantly, do not overtake, and be
prepared to change direction or stop.
There is a hazard wholly or partly blocking
the track and/or marshals working on or
beside the track. During free practice and
qualifying, it must be evident that a driver
has not attempted to set a meaningful lap
time; this means the driver should
abandon the lap (this does not mean he
has to pit as the track could well be clear
the following lap).
Yellow flags should normally be shown
only at the marshal post immediately
preceding the hazard.
In some cases, however, the Clerk of the
Course may order them to be shown at
more than one marshal post preceding an
incident.
Overtaking is not permitted between the
first yellow flag and the green flag
displayed after the incident.
Yellow flags should not be shown in the
pit lane unless there is an incident of
which the driver should be made aware.
The Clerk of the Course or Race Director
may impose a speed limit on the full
course or any section of the track when
double yellow flags are displayed during
practice, qualifying practice or races.
• When a single speed limit is imposed on
the full course, this will be indicated with
a single yellow flag and a board indicating
FCY (meaning “Full Course Yellow”).
If appropriate, double waved yellow flags
will continue to be displayed at the post
prior to the incident.
• At races where a variable speed limit
may be imposed on the full course, this
will be indicated with a single yellow flag
and a board indicating VSC (meaning
“Virtual Safety Car”.) If appropriate,
double waved yellow flags will continue to
be displayed at the post prior to the
incident.
• In races where a speed limit may be
imposed on a section of the track, the
beginning and end of the sections will be
clearly marked by the side of the track,
with a double yellow flag and a board
indicating SLOW (meaning “slow down”).
They will be displayed at each marshal
post in the section. A single waved yellow
flag will be displayed at the post prior to
that.

- Dwie wymachiwane flagi: Znacznie zwolnij,
nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany
kierunku jazdy lub zatrzymania się.
Tor
jest
całkowicie
lub
częściowo
zablokowany i/lub sędziowie pracują na lub
obok toru. Podczas wolnych treningów i
kwalifikacji, musi być oczywiste, że kierowca
nie próbował ustalić znaczącego czasu
okrążenia; oznacza to, że kierowca powinien
zrezygnować z okrążenia (nie oznacza to, że
musi zjechać, ponieważ tor może być
oczyszczony na następne okrążenie).
Prawidłowo,
flagi
żółte
muszą
być
pokazywane tylko w punkcie sędziowskim
znajdującym
się
bezpośrednio
przed
miejscem niebezpiecznym.
Niemniej,
w
niektórych
przypadkach
Dyrektor Zawodów może nakazać by były
pokazywane w więcej niż w jednym punkcie
sędziowskim
poprzedzających
miejsce
danego incydentu.
Zabrania
się
wyprzedzania
pomiędzy
pierwszą
flagą
żółtą
i
flagą
zieloną
pokazywaną po incydencie.
Żółte flagi nie mogą być pokazywane w alei
serwisowej, prócz incydentów, o których
kierowca musi być powiadomiony.
Dyrektor Zawodów lub Dyrektor Wyścigu
może nałożyć ograniczenia prędkości na
pełnym torze lub dowolnej części toru, gdy
podczas treningu, treningu kwalifikacyjnego
lub wyścigu wyświetlane są podwójne żółte
flagi.
• Po nałożeniu pojedynczego ograniczenia
prędkości na całym torze, zostanie to
zaznaczone pojedynczą żółtą flagą i tablicą
wskazującą FCY (co oznacza "Full Course
Yellow"). W razie potrzeby wymachiwane
podwójne żółte flagi będą nadal pokazywane
na punktach przed incydentem.
• W wyścigach, w których zmienny limit
prędkości może być nałożony na całość toru,
będzie to oznaczone pojedynczą żółtą flagą i
tablicą wskazującą VSC (co oznacza "Virtual
Safety
Car".)
W
razie
potrzeby,
wymachiwane podwójne żółte flagi będą
nadal
pokazywane
na
punkcie
przed
incydentem.
• W wyścigach, w których ograniczenie
prędkości może zostać nałożone na odcinku
toru, początek i koniec odcinków będzie
wyraźnie oznaczony bokiem toru, podwójną
żółtą flagą i tablicą wyświetlającą SLOW
(oznaczającą "slow down").
Będą one wyświetlane na każdym punkcie w
sekcji. Pojedyncza wymachiwana żółta flaga
zostanie wyświetlona na punkcie przed tym.
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In every case, the end of the imposition
of the speed limit will be indicated by a
green flag at the next marshal post, or at
each marshal post where appropriate.
The sporting regulations for each race or
championship may provide for the
enforcement of these requirements.
c) Yellow flag with red stripes
This should be shown motionless to
inform drivers that there is a deterioration
of grip due to oil or water on the track in
the area beyond the flag.
This flag should be displayed, for at least
(depending on the circumstances) 4 laps
unless the surface returns to normal
beforehand. It is not, however, necessary
for the sector beyond where this flag is
being shown to show a green flag.

W każdym przypadku koniec nałożenia
ograniczenia prędkości będzie oznaczony
zieloną
flagą
na
kolejnym
punkcie
obserwacyjnym lub na każdym punkcie
obserwacyjnym, tam gdzie jest to stosowne.
Regulaminy sportowe dotyczące każdego
wyścigu lub mistrzostw mogą przewidywać
egzekwowanie tych wymagań.
c) Flaga żółta z czerwonymi pasami
Musi
być
pokazywana
kierowcom
nieruchomo, by poinformować o pogorszeniu
się przyczepności drogi w wyniku obecności
oleju lub wody na torze w strefie
następującej po użyciu flagi.
Flaga musi być pokazywana, przez co
najmniej (w zależności od okoliczności) 4
okrążenia, chyba, że nawierzchnia wcześniej
wróci do normy. Jednakże, nie jest
obowiązkowe pokazywanie flagi zielonej w
następnym sektorze, jeżeli pokazywana jest
ta flaga.

d) Light blue flag
This should normally be waved, as an
indication to a driver that he is about to
be overtaken. It has different meanings
during practice and the race.
At all times:
- A stationary flag should be displayed to
a driver leaving the pits if traffic is
approaching on the track.
During practice:
- A faster car is close behind you and is
about to overtake you.
During the race:
The flag should normally be shown to a
car about to be lapped, if the driver does
not seem to be making full use of his
rear-view mirrors. When shown, the
driver concerned must allow the following
car to pass at the earliest opportunity.

d) Flaga jasno-niebieska
Prawidłowo, musi być wymachiwana, by
wskazać kierowcy, że jest wyprzedzany.
Ma inne znaczenie na treningach i w wyścigu.

e) White flag
This flag should be waved and is used to
indicate to the driver that there is a much
slower vehicle on the sector of track
controlled by that flag point.

e) Flaga biała
Flaga musi być wymachiwana i jest używana
by wskazać kierowcy na obecność pojazdu
znacznie
wolniejszego
w
sektorze
znajdującym się pod nadzorem tego danego
punktu.

f) Green flag
This should be used to indicate that
track is clear: it should be waved at
marshal post immediately after
incident that necessitated the use of
or more yellow flags.

f) Flaga zielona
Musi być użyta, aby wskazać, że tor jest
wolny od przeszkód i musi być wymachiwana
w punkcie sędziowskim znajdującym się
bezpośrednio po miejscu incydentu, gdzie
konieczne było użycie jednej lub kilku flag
żółtych.

the
the
the
one

Zawsze:
- Flaga nieruchoma musi być pokazywana
kierowcy opuszczającemu boks, jeżeli na
torze spodziewany jest ruch pojazdów.
W czasie treningów:
- Szybszy samochód jest blisko za tobą i
przygotowuje się do wyprzedzania cię.
W czasie wyścigu:
- Prawidłowo, flaga ta jest pokazywana
samochodowi, który jest wyprzedzany, w
przypadku, gdy kierowca wydaje się nie
używać swoich lusterek wstecznych. Gdy
flaga jest pokazywana, dany kierowca musi
pozwolić samochodowi, który znajduje się za
nim, na wyprzedzenie przy najbliższej okazji.
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It may also be used, if deemed necessary
by the Clerk of the Course, to signal the
start of a warm-up lap or the start of a
practice session.

Może także oznaczać start do okrążenia
rozgrzewającego lub początku treningu, jeśli
Dyrektor Zawodów uzna to za stosowne.

2.5.5.2 Marshal light signals

2.5.5.2. Sygnały świetlne używane w
punktach obserwacyjnych

The above-mentioned signals may be
effected using lights or light panels as
described in Article 2.4.3.
If the signal to stop the race is given with
a red light or panel, it shall be entirely
under the control of the Clerk of the
Course.

Wyżej wymieniona sygnalizacja może być
wykonywana przy pomocy świateł lub tablic
świetlnych opisanych w Artykule 2.4.3.
Jeżeli sygnał zatrzymania wyścigu jest
dawany przy pomocy czerwonej tablicy lub
światła ma to miejsce pod wyłączną kontrolą
Dyrektora Zawodów.

2.5.6 Starting lights and procedures
(except for FIA Championships with
specific regulations)

2.5.6. Światła i procedura startowa
(prócz mistrzostw FIA, które mają
przepisy szczególne)

When lights are installed for giving
standing starts of races on circuits, the
following
requirements
should
be
respected:

W przypadku, gdy zainstalowane są światła
do
dawania
startu
zatrzymanego
w
wyścigach na torach, instalacja musi spełniać
następujące warunki:

a) Specifications of the starting light
installation:
All lights used for signalling at the start of
a race should be clearly visible to all the
drivers seated in their cars on the grid in
the normal driving position.

a)
Specyfikacja
instalacji
świateł
startowych:
Wszystkie światła używane do sygnalizacji
startu do wyścigu, muszą być wyraźnie
widzialne
przez
wszystkich
kierowców
zajmujących normalną pozycję kierowcy w
swoich samochodach, znajdujących się na
polach startowych.
Sygnalizacja musi być zainstalowana nad
torem, na portyku znajdującym się pomiędzy
10 i 25 m za linią startową.
Dolny rząd świateł nie może znajdować się
mniej niż 4 m nad torem.
Rozmieszczenie boczne sygnalizatorów musi
być
tak
zaaranżowane
by
zapewnić
maksymalną widoczność z całego pola
startowego.
Zaleca
się
przestrzeganie
dyspozycji
opisanych w dokumencie FIA zatytułowanym
"Sygnały świetlne zalecane przy startach
zatrzymanych w zawodach rozgrywanych na
torze" publikowanym na stronie internetowej
FIA. We wszystkich przypadkach, światła
czerwone
muszą
być
zamontowane
bezpośrednio nad światłami zielonymi, a
pulsujące
światła
żółte
zamontowane
powyżej nich.
Światła sygnalizacyjne muszą być tak jasne i
duże jak to tylko jest możliwe i praktyczne i
muszą być, co najmniej tak duże i jasne, jak
stałe sygnalizatory świetlne używane do
kontrolowania ruchu na drogach publicznych.
Wszystkie światła muszą być zdublowane, na

The lights should be fixed to a gantry over
the track, situated from 10 to 25 m after
the starting line.
The bottom row of lights should not be
less than 4 m above the track.
The lateral positioning of the lights should
be determined for optimum visibility by
the whole grid.
It is recommended that the disposition of
lights specified in the FIA “Recommended
light signals for standing starts in circuit
competitions”, published on the FIA web
site, should be respected.
In any case, the red lights should be
mounted directly above the green lights,
and the yellow flashing lights mounted
above them.
The lights should be as large and bright
as is possible and practical and at least as
large and intense as the permanent traffic
lights used to control public roads.
All the lights should be duplicated, in case
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of failure, and operated by duplicate
(redundant) control circuitry.
An automatic auxiliary power supply is
strongly recommended.
There should be repeater lights on the
downstream side of the gantry.
The switch circuit should enable at least
any of the following combinations:
- all lights off,
- green lights on alone,
- red lights on alone,
- red lights replaced by green lights (one
switch operation),
- yellow flashing lights on alone,
- yellow flashing lights and red lights on
together (separate switches).
A recommended standard model of
control panel is illustrated on the FIA web
site (Sport Regulations - Circuits).

wypadek
ewentualnej
awarii
oraz
uruchamiane
podwójnym
(dodatkowym)
obwodem
kontrolnym.
Automatyczne
zasilanie awaryjne jest stanowczo zalecane.
Światła zapasowe muszą być umieszczone na
dolnej stronie portyku.
Wyłącznik sygnalizatora musi zapewniać, co
najmniej każdą z następujących kombinacji:
- wszystkie światła wyłączone,
- włączone jedynie światła zielone,
- włączone jedynie światło czerwone,
- światło czerwone zastąpione przez światło
zielone (jedno włączenie),
- włączone jedynie światło żółte pulsujące,
- światło czerwone i światło żółte pulsujące
świecące razem (odrębny przełącznik).
Zalecany
standardowy
model
panelu
sterującego przedstawiony jest na stronie
internetowej FIA (Sport Regulaminy – Tory).

b) Standing start signal:
It is recommended that the FIA “Race
weekend light procedure” should be used
at all competitions with standing starts
where the starting light installation
permits it or, if not, that the procedure
used should not be in contradiction with it
(i.e. use of a similar light combination
with a different meaning).

b) Sygnał startu zatrzymanego:
Zaleca
się
korzystanie
z
dokumentu
zatytułowanego
"Race
weekend
light
procedure" (Procedura użycia sygnalizacji
świetlnej w wyścigach) dla wszystkich
zawodów ze startem zatrzymanym, gdzie
urządzenia sygnalizacyjne na to pozwalają,
natomiast w przypadku przeciwnym należy
działać w ten sposób by użyta procedura nie
była sprzeczna z postanowieniami tego
dokumentu (na przykład użycie kombinacji
podobnych świateł, ale o różnym znaczeniu).
We wszystkich przypadkach, procedura
startu musi być jasno opisana w Regulaminie
Uzupełniającym zawodów.
W swojej najprostszej formie, światła mają
następujące znaczenie:
• Światła CZERWONE zapalone:
Pozostań na miejscu i przygotuj się do startu.

In all cases, the start procedure must be
clearly described in the Supplementary
Regulations of the competition.
In their simplest form, the lights have the
following meanings:
• RED lights illuminated:
Remain stationary and prepare to start
racing.
• RED lights extinguished: Start racing.
• YELLOW flashing lights illuminated:
Remain stationary and switch off engines
(if these lights are switched on after the
red lights, the red lights should remain
switched on).
Normally, the time lapse between
switching
on
the
red
lights
and
extinguishing them will be between 2 and
3 seconds.
The complete FIA procedure is laid down
in the document ‘‘Recommended light
signals for standing starts in circuit
competitions” published on the FIA
website
(Sport)
under
RegulationsCircuits.

• Światła CZERWONE zgaszone: Startuj do
wyścigu
• Zapalone ŻÓŁTE światła pulsujące:
Pozostań na miejscu, wyłącz silnik (jeżeli te
światła zostały zapalone po światłach
czerwonych,
światła
czerwone
muszą
pozostać zapalone),
Prawidłowo, przerwa czasowa pomiędzy
włączeniem
świateł
czerwonych
i
ich
zgaszeniem zawiera się pomiędzy 2 i 3
sekundami.
Kompletna procedura FIA jest omówiona w
dokumencie ‘‘Recommended light signals for
standing starts in circuit competitions”
("Sygnały świetlne zalecane przy startach
zatrzymanych
w
zawodach
przeprowadzanych na torze") opublikowanym
na stronie internetowej FIA (Sport) w dziale
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The FIA procedure, with the necessary
starting lights installation, is obligatory for
competitions with standing starts in the
FIA World Touring Car Championship and
the FIA GT Championships, subject to
adaptation to their specific timing
requirements.

Regulaminy-Tory.
Procedura FIA wraz z instalacją koniecznych
świateł startowych jest obowiązkowa w
zawodach ze startem zatrzymanym dla
Mistrzostw
Świata
FIA
Samochodów
Turystycznych i Mistrzostw FIA GT z
zastrzeżeniem dostosowania się do ich
specyficznych
wymagań
dotyczących
harmonogramu.

c) Rolling start signal:
During the formation lap, the red lights at
the Line will be illuminated. The starting
signal will be given by the green lights,
activated under the control of the starter,
replacing the red lights.
If a problem arises when the cars
approach the Line at the end of the
formation lap, the red lights will stay
illuminated.

c) Sygnał startu lotnego:
Podczas okrążenia formującego zapalane są
światła czerwone na Linii. Sygnał startu jest
dawany
za
pomocą
zielonych
świateł
startowych, zastępujących światła czerwone,
uruchamianych pod kontrolą startera.
Jeżeli jakiś problem się pojawi, gdy
samochody
zbliżają
się
do
Linii
na
zakończenie okrążenia formującego, światła
czerwone pozostają zapalone.

2.6 INTERVENTIONS ON THE TRACK

2.6. INTERWENCJE NA TORZE

2.6.1 Conditions

2.6.1. Warunki

It is normally the duty of the marshals to
make the first intervention in the event of
an accident, always under the control of
the post chief or his deputy, who should
do everything necessary to provide for
the safety of his personnel, by using
previously agreed signals to clear the
track on the approach of a car and by
means of the yellow flag.

Prawidłowo, obowiązkiem sędziów trasy jest
podjęcie
pierwszych
działań
w
razie
wypadku, zawsze pod kontrolą kierownika
punktu lub jego zastępcy, który musi podjąć
wszelkie
niezbędne
środki
w
celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
fizycznego
swojemu personelowi poprzez wcześniej
określone
sygnały,
mające
na
celu
opuszczenie toru, gdy zbliża się pojazd, i
poprzez żółtą flagę.
Cały personel interwencyjny musi być ubrany
w odzież chroniącą przed ogniem wszystkie
części ciała, łącznie z głową, twarzą i oczami.

Al intervention personnel should wear
clothing which will protect all parts of the
body, including head, face and eyes, from
fire.
2.6.2 If a car stops

2.6.2. Jeśli samochód się zatrzyma

If a car stops on the course, or leaves the
track, the first duty of the marshals in
that sector is to take it to a place of
safety.
No driver has the right to refuse to allow
his car to be taken off the track; he must
do everything he can to help and obey the
marshals’ instructions. Once the car is in
a place of safety, the driver may, if the
Supplementary
Regulations
of
the
competition permit, work on it in order to
restart. In such cases, other means, such
as breakdown vehicles, cranes, etc.,
should not be brought into action until the
driver has made it clear that he will not
continue.

Jeśli samochód zatrzyma się na torze lub
opuści go, pierwszym obowiązkiem sędziów
w tym sektorze jest przesunięcie go w
bezpieczne miejsce.
Żaden kierowca nie ma prawa odmówić
zepchnięcia swojego samochodu z toru; musi
zrobić możliwie wszystko by im pomóc i
wykonać polecenia sędziów. Gdy samochód
znajdzie się w bezpiecznym miejscu, jeżeli
pozwala na to Regulamin Uzupełniający
zawodów, kierowca ma prawo pracować przy
nim w celu jego ponownego startu. W tego
typu przypadkach, inne środki takie, jak
pojazdy pomocy drogowej, dźwigi itp. nie
mogą być wprowadzone do akcji do
momentu, gdy kierowca wyraźnie stwierdzi,
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It is desirable that the driver stays near
his vehicle until the end of the race or at
least informs the post chief how his car
may be lifted, or towed back to the pits.

że nie kontynuuje wyścigu. Pożądane jest,
aby kierowca pozostał przy swoim pojeździe
do
końca
wyścigu
lub
przynajmniej
poinformował kierownika punktu, w jaki
sposób jego samochód może być podniesiony
lub holowany do boksów.

2.6.3 In the event of an accident

2.6.3. W razie wypadku

2.6.3.1 First intervention

2.6.3.1. Początkowe działanie

Whenever an accident occurs, the
marshal post should immediately notify
race control in order to implement the
procedures specified in the fire-fighting
and medical plans.
Immediately, at least two marshals, each
with an extinguisher, should go to the
spot in order to:

Każdorazowo w razie wypadku, sędziowie
punktu muszą natychmiast poinformować o
tym fakcie centrum kierowania wyścigiem w
celu zastosowania procedury określonej w
planach
służby
medycznej
i
przeciwpożarowej.
Natychmiast, co najmniej 2 sędziów, każdy
wyposażony w gaśnicę, musi dotrzeć na
miejsce, aby:

- assist with the extinguishing of the fire
(see fire-fighting, Article 2.7.2);

- pomóc w gaszeniu ognia (patrz Artykuł
2.7.2 - ratownictwo przeciwpożarowe);

- assist the driver wherever possible,
remembering always that the first medical
intervention must be made by the medical
service and that he should not be moved
if injured; any driver finding it difficult to
evacuate his vehicle without outside
assistance must not attempt to leave the
vehicle on his own, but rather await the
arrival of the specialist rescue services;
In all cases, the marshals must not
themselves extract a driver who has been
involved in an accident (save in
exceptional circumstances: fire, imminent
danger), but may only ensure his safety
whilst waiting for the arrival of the
specialist rescue services.
This information must be communicated
to all the categories concerned (drivers
and marshals) during the briefings.

- pomóc kierowcy, jeżeli to możliwe,
pamiętając zawsze, że pierwszej pomocy
medycznej musi udzielić służba medyczna i
że nie powinno przemieszczać się kierowcy,
jeżeli odniósł on obrażenia; każdy kierowca
mający problem z opuszczeniem pojazdu bez
zewnętrznej pomocy, nie powinien próbować
opuszczać pojazdu własnymi siłami, a raczej
oczekiwać na specjalistyczną pomoc;
We wszystkich przypadkach, sędziowie nie
mogą sami wydobywać kierowcy, który uległ
wypadkowi (prócz siły wyższej: pożar,
bezpośrednie niebezpieczeństwo), ale muszą
wyłącznie
towarzyszyć
kierowcy
w
oczekiwaniu
na
przyjazd
służb
specjalistycznej pomocy.
Informacje powyższe muszą być przekazane
do wiadomości wszystkich zainteresowanych
(kierowcy i sędziowie) podczas odprawy
(brefingu).

- report to the post chief the need for
additional
emergency
services
(see
firefighting, medical and extrication with
cutting tools);

- zameldować kierownikowi punktu o
konieczności użycia dodatkowych służb
interwencyjnych
(patrz
służba
przeciwpożarowa,
służba
medyczna
i
wydobywania rannych przy użyciu narzędzi
do cięcia);

- clear the track of debris, oil, etc;

- oczyści trasę z resztek, oleju, itp.;

- in the event of a driver appearing to be
unhurt, the post chief should report this
to race control so that instructions can be
issued.

- w sytuacji, gdy kierowca wydaje się
nieposzkodowany, kierownik punktu musi
poinformować
o
tym
fakcie
centrum
kierowania wyścigiem, aby odpowiednie
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instrukcje mogły być wydane.
2.6.3.2 Second intervention

2.6.3.2. Kolejne działania

If necessary, a mobile fire-fighting
appliance should be directed quickly to
the scene by race control.

W
razie
konieczności
mobilna
służba
pożarnicza musi być szybko wysłana na
miejsce
przez
centrum
kierowania
wyścigiem.
W
razie
potwierdzonego
wypadku
z
obrażeniami
ciała,
niezbędne
pojazdy
medyczne i wydobywcze z narzędziami do
cięcia muszą być natychmiast włączone do
akcji ratunkowej.

If bodily injury is confirmed at the scene
of an accident, medical and extrication
with cutting tools vehicles should be
deployed immediately.
2.7 RESCUE SERVICES

2.7. SŁUŻBY RATOWNICTWA

2.7.1 Intervention vehicles

2.7.1. Pojazdy interwencyjne

Intervention vehicles are an essential part
of circuit emergency equipment and their
crews provide the specialised intervention
that may be required at any accident on
the track or in the pits and paddock area.

Pojazdy
interwencyjne
są
zasadniczym
elementem systemu ratownictwa na torze i
ich
załogi
prowadzą
specjalistyczne
interwencje, które mogłyby okazać się
niezbędne podczas jakiegokolwiek wypadku
mającego miejsce na torze lub w strefie
boksów i parku maszyn.

2.7.1.1 Duties

2.7.1.1. Obowiązki

a) Fire-fighting:
To act as second intervention and to have
the means to extinguish the fire
completely.

a) Przeciwpożarowe:
Wypełnienie
roli
dalszych
działań,
ze
środkami
pozwalającymi
na
całkowite
opanowanie pożaru.

b) Medical:
To be able to resuscitate and stabilise the
condition of an injured driver.

b) Medyczne:
Zapewnienie reanimacji
stanu rannego kierowcy.

c) Extrication with cutting tools:
To have the means and equipment to free
a driver from a damaged car.

c) Wydobywanie rannych przy pomocy
narzędzi do cięcia:
Posiadanie niezbędnych środków i sprzętu do
uwolnienia
kierowcy
z
uszkodzonego
samochodu.

d) Extrication (compulsory for certain
competitions - see Article 2.8.3 and
Supplement 7):
To be able to remove an injured driver
from his car in a condition of spinal
immobility.
Whether an individual vehicle has a sole
duty or is intended to deal with a
combination of these functions shall be at
the discretion of the circuit and the ASN,
within appropriate times and that they
carry the appropriate personnel and the
equipment listed in Article 2.7.2 for firefighting, or Supplement 3 for medical
rescue and/or extrication with cutting

d) Wydobywania rannych (obowiązkowe w
niektórych zawodach - patrz Artykuł 2.8.3 i
Suplement 7):
Móc wydobyć rannego kierowcę z jego
samochodu w warunkach unieruchomienia
kręgosłupa.
Do ASN (narodowej władzy sportowej) i
kierownictwa
toru
należy
wyznaczenie
pojazdów do wypełnienia jednej funkcji lub
kombinacji tych funkcji, zapewniając, że
dane
pojazdy
muszą
dotrzeć
do
jakiegokolwiek
miejsca
na
torze
w
odpowiednim czasie i że mają na swym
pokładzie odpowiednią obsługę i wyposażenie
określone w Artykule 2.7.2. dla ratownictwa
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tools.

It is considered essential that a medical
vehicle should follow the field for the 1st
lap of any race, as may a suitably fast fire
/ extrication with cutting tools vehicle.

Should the speed of the vehicles or the
length of the circuit make it impractical
for them to cover an entire lap, they
should follow the field as far as is practical
and then take up their allotted positions.

przeciwpożarowego, lub w Suplemencie 3 dla
ratownictwa
medycznego
i/lub
dla
wydobywania rannych przy użyciu narzędzi
do cięcia.
Uważa się, że podstawową rzeczą jest jazda
przez pojazd medyczny za zawodnikami
podczas pierwszego okrążenia, co może być
wykonane również przez wystarczająco
szybkie
pojazdy
przeciwpożarowe
/
wydobywania rannych przy użyciu narzędzi
do cięcia.
Jeżeli prędkość tych pojazdów lub długość
toru uniemożliwia ze względów praktycznych
wykonanie pełnego okrążenia toru, muszą
one podążać za zawodnikami tak długo jak
jest to praktyczne, po czym zająć swoje
stanowiska.

2.7.2 Fire-fighting service

2.7.2. Służba przeciwpożarowa

2.7.2.1 Mission

2.7.2.1. Zadania

This service is intended to combat fires
resulting from incidents on the track or in
the pits or paddock.
For all other areas there will be an
independent service established by the
organisers
in
conformity
with
the
prescriptions of the public authorities
concerned.

Służba ta ma na celu zwalczanie pożarów,
które są efektem incydentów mających
miejsce na torze, w boksach i w parku
maszyn.
Niezależna
służba
musi
być
przewidziana
przez
organizatorów
dla
wszystkich
innych
stref
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami państwowymi.

2.7.2.2 Organisation

2.7.2.2. Organizacja

Primarily, it must be remembered that the
decisive factor in any fire-fighting
operation is the personnel, and the
importance of properly trained operators
cannot be over emphasised.
Fire-fighting arrangements should fulfil
two basic requirements:

Przede wszystkim, należy przypomnieć, że
we wszelkich akcjach przeciwpożarowych
decydującym czynnikiem jest personel i nie
można nie doceniać właściwego szkolenia
ratowników.
Procedura
prowadzenia
akcji
przeciwpożarowych musi odpowiadać dwóm
nakazom:

- to reach the fire and isolate the driver
from it;

- ugaszenia pożaru i odizolowania od niego
kierowcy;

- to have appropriate means to extinguish
the fire completely.

- posiadania skutecznych i stosownych
środków do całkowitego ugaszenia pożaru.

Past experience and tests have shown
that initial intervention can be most
efficiently and practically organised in two
stages and, while the equipment and
method may vary at different circuits, the
criteria of the 1st and 2nd interventions
should be satisfied:

Doświadczenie i badania wykazały, iż
interwencja
początkowa
może
być
najbardziej skuteczna i praktyczna, gdy jest
wykonywana w 2 etapach, podczas gdy
wyposażenie i zastosowana metoda może się
różnić w zależności od toru, to 1 i 2
interwencja
musi
spełniać
następujące
warunki:
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- 1st intervention: as soon as practicable
following an incident, at any point on the
circuit,
fire-fighters
with
portable
extinguishers should reach the scene and
be capable of intervening with appropriate
means to minimise any fire in the cockpit
of the car to enable removal of the driver.

- 1 interwencja: najszybciej jak to możliwe
po zaistnieniu incydentu, ratownicy z
przenośnymi gaśnicami muszą dotrzeć na
miejsce i
być zdolni
do interwencji
właściwymi środkami, aby zminimalizować
jakikolwiek ogień w kabinie samochodu w
celu umożliwienia wydobycia kierowcy.

2nd
intervention:
the
second
intervention, if required at an incident,
should be planned to facilitate rescuing of
any injured persons from the incident.

- 2 interwencja: druga interwencja, jeżeli
jest wymagana podczas incydentu, musi być
zaplanowana w celu ułatwienia ratowania
wszelkich rannych osób poszkodowanych
podczas incydentu.

-3rd
intervention:
arrival
of
supplementary appliances, if necessary.

- 3 interwencja: przybycie
środków w razie konieczności.

It cannot be stressed too strongly that the
1st and 2nd interventions must be fully
integrated, as the value of portable
extinguishers on the 1st intervention may
be limited.

Należy mocno podkreślić, że pierwsza i druga
interwencja muszą być w pełni zintegrowane,
gdyż wartość gaśnic przenośnych użytych w
czasie pierwszej interwencji może być
ograniczona.

2.7.2.3 Trackside equipment

2.7.2.3. Wyposażenie wzdłuż toru

Portable extinguishers at main marshal
posts
may
be
supplemented
by
estinguishers placed appropriately in
protected
locations.
Staffing
these
supplementary fire posts is optional.

Przenośne gaśnice na puntach głównych
punktach
obserwacyjnych,
mogą
być
uzupełnione
przez
gaśnice
właściwie
umiejscowione
gaśnice
w
chronionych
lokalizacjach. Obsługa tych dodatkowych
punktów pożarowych jest opcjonalna.
Wszystkie powyższe punkty wyposażone w
gaśnice muszą być wskazane kierowcom
znajdującym się na torze przy pomocy
fluorescencyjnych pomarańczowych tablic
(zalecana barwa referencyjna: Pantone 151364 TC, "wyciśnięta pomarańcza”) o
rozmiarze minimalnym 25 cm x 25 cm,
prostopadle do pierwszej linii zabezpieczeń i
na wysokości około 2 m nad ziemią.
Zapasowe gaśnice muszą być dostępne w
celu zastąpienia tych, które zostały zużyte.

All of these extinguisher points should be
indicated to drivers on the track by
fluorescent orange panels (recommended
colour reference: Pantone 15-1364 TC
“Orange crush”), of minimum 25 cm x
25 cm, in clearly visible positions at right
angles to the first line of protection and
approximately 2 m from the ground.
Reserve extinguishers should be available
to replace those that have been used.
Fire vehicles may also be provided and
placed in protected areas along the
course, each with at least two marshals
trained in firefighting, so as to assure the
2nd intervention.

dodatkowych

Each vehicle should be equipped with
appropriate capacity extinguishers to
control and seal any fire.
Reserve extinguishers should be available
to replace those that have been used.

Samochody pożarnicze mogą być również
rozmieszczone
wzdłuż
trasy
w
zabezpieczonych
miejscach,
każdy
z
minimum 2-osobową obsługą, przeszkoloną
w
walce
przeciwpożarowej,
w
celu
zapewnienia przebiegu 2 interwencji.
Każdy pojazd musi być wyposażony w
gaśnice o pojemności odpowiedniej do
kontrolowania i stłumienia każdego pożaru.
Zapasowe gaśnice muszą być dostępne w
celu zastąpienia tych, które zostały zużyte.

Complementary equipment:
The fire tenders, should have
following complementary equipment:

Wyposażenie uzupełniające:
Pojazdy
gaśnicze,
muszą
posiadać
następujące wyposażenie uzupełniające:

the
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a) tools for righting an overturned car
b) fire-resistant blankets for smothering
fire of appropriate size
c) fire-resistant gloves;
d) tools to assist with releasing
occupants.
e) electrical protection equipment (when
required).

a) narzędzia umożliwiające przestawienie
oraz postawienie przewróconego samochodu
na koła
b) koce ognioodporne do tłumienia ognia o
odpowiednich rozmiarach
c) ognioodporne rękawice ochronne;
d) narzędzia pomagające w uwalnianiu
pasażerów.
e) wyposażenie chroniące przed prądem
(jeżeli wymagane).

2.7.2.4 Equipment in the refuelling
pits

2.7.2.4. Wyposażenie strefy tankowania
w boksach

Besides portable extinguishers (one per
pit), it is recommended that at least in
every sixth pit is installed an appliance
consisting of two cylinders containing 30
kg each, with a hose of a length equal to
two thirds of the distance to the next
appliance.
In a central position in the pit area should
be kept a complement of equipment as
specified in point 2.7.2.3.
NB: It should not be permitted to stock
fuel in the pits unless under the
conditions stipulated in the regulations for
the competition

Oprócz gaśnic przenośnych (jedna na boks),
zaleca się zainstalowanie, co najmniej 6
boksów, jednego urządzenia składającego się
z dwóch zbiorników o pojemności 30 kg
każdy, z wężem o długości odpowiadającej
2/3 odległości od następnego takiego
urządzenia.
W centrum strefy boksów należy umieścić
wyposażenie
uzupełniające
opisane
w
punkcie 2.7.2.3.
Uwaga:
Nie
można
zezwalać
na
przechowywanie paliwa w boksach chyba, że
na warunkach określonych w regulaminie
zawodów.

2.7.2.5 Equipment in the paddock

2.7.2.5. Wyposażenie w parku maszyn

The paddock and areas used by
competing cars or assistance vehicles
connected with the event should be
provided
with
sufficient
portable
extinguishers as well as being easily
accessible to mobile appliances.

W parku maszyn i strefach używanych przez
samochody
sportowe
lub
pojazdy
towarzyszące związane z zawodami, należy
przewidzieć
odpowiednią
ilość
gaśnic
przenośnych a strefy te muszą być także
łatwo dostępne dla pojazdów.

2.7.2.6 Extinguishants

2.7.2.6. Środki gaśnicze

The factors to be considered in choosing
the extinguishant are: efficiency in
extinguishing vehicle fires, suitability for
open-air use, low toxicity, compliance with
national laws and standards.

W wyborze środka gaśniczego następujące
czynniki brane są pod uwagę: skuteczność w
gaszeniu pożarów pojazdów, przydatność do
stosowanie na świeżym powietrzu, niska
toksyczność,
zgodność
z
normami
i
przepisami krajowymi.
Brak pozostałości poślizgowych i minimalny
wpływ na widoczność są także pożądane.

An absence of slippery residues and
minimal effect on visibility are also
desirable qualities.
2.7.3 Extrication with cutting tools

2.7.3. Wydobywanie poszkodowanych
przy użyciu narzędzi do cięcia

2.7.3.1 Objectives

2.7.3.1. Zadania

The extrication with cutting tools service
provides the personnel and equipment for
the release of any persons trapped as the

Służba wydobywająca poszkodowanych przy
użyciu narzędzi do cięcia ma za zadanie
dostarczenie personelu i wyposażenia do

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 30

Załącznik H do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

result of an accident on the track.
The first rescue operations are normally
carried out by marshals from the nearest
marshal post, as described in point
2.7.2.2.

uwolnienia każdej osoby uwięzionej w wyniku
wypadku mającego miejsce na torze.
Pierwsze czynności ratownicze są normalnie
wykonywane przez sędziów najbliższego
punktu obserwacyjnego, zgodnie z punktem
2.7.6.2.

Specialised vehicles be deployed by the
race director, if appointed, or clerk of the
course in the case of a serious accident,
equipped as mentioned in Supplement 3.
The
vehicles
may
have
combined
functions as mentioned in Article 2.8 and
shall enter the track only on instruction
from Race Control.

Specjalistyczne pojazdy, wyposażone według
wskazań zawartych w Suplemencie 3, są
wzywane w razie poważnych wypadków.

2.7.3.2 Technical assistance

2.7.3.2. Pomoc techniczna

In the case of an accident where a driver
is trapped in his car, the rescue services
may require the advice of an engineer
from the team concerned.
In such cases, the team manager should
present himself at race control if not
already contacted.
If the presence of team personnel has
been requested, the Clerk of the Course
will authorise them to be accompanied to
the scene of the accident, in order to
make them known to the rescue team
chief on the spot. Any other intervention
on the track is strictly limited to the
rescue services and race officials.

W przypadku zaistnienia wypadku, w którym
kierowca jest uwięziony w samochodzie,
służba ratownicza może wymagać wsparcia
od inżyniera zespołu tego samochodu.
W takim przypadku kierownik zespołu musi
zgłosić się do centrum kierowania wyścigiem,
jeżeli
nie
został
wcześniej
wezwany
osobiście.
Jeżeli obecność członków personelu z danego
zespołu
została
wymagana,
Dyrektor
Zawodów upoważni ich do wsparcia na
miejscu wypadku, w celu skontaktowania ich
z kierownikiem akcji ratowniczej na miejscu.
Jakiekolwiek inne działanie na torze jest
ściśle zastrzeżone dla służb ratowniczych i
osób oficjalnych wyścigu.

2.8
MEDICAL
SERVICES
CIRCUITS OF GRADES 1 TO 4

2.8. SŁUŻBY MEDYCZNE DLA TORÓW
STOPNIA OD 1 DO 4

FOR

Pojazdy mogą łączyć różne funkcje takie, jak
opisane w Artykule 2.8. i mogą wjechać na
tor tylko na polecenie Centrum Kierowania
Wyścigiem.

2.8.1 General

2.8.1. Postanowienia ogólne

The medical services provided should
comply with the prescriptions contained
within this article. They must also fulfil
the legal requirements in force in each
country concerned.
The prescriptions indicated below (and
summarised in the recapitulative table at
the end of the present Appendix H) apply
to all international competitions.
For those Championships covered by an
FIA Medical Delegate, the prescriptions
indicated below are strictly mandatory
and may on no account be of a conditional
nature.
In
addition,
supplementary
prescriptions specific to each of these
championships are detailed in the
different paragraphs of the present
Chapter 2.8.

Zapewniona służba medyczna musi być
zgodna
z
postanowieniami
przepisów
zawartych w niniejszym artykule. Musi być
także zgodna z obowiązującymi przepisami
państwowymi w danym kraju.
Poniższe przepisy (streszczone w tabeli
zbiorczej umieszczonej na końcu niniejszego
Załącznika H) stosuje się we wszystkich
zawodach międzynarodowych.
W Mistrzostwach nadzorowanych
przez
Delegata Medycznego FIA, przepisy podane
poniżej są bezwzględnie obowiązkowe i nie
mogą mieć w żadnym wypadku charakteru
warunkowego.
Dodatkowo,
przepisy
uzupełniające szczególne dla każdych z tych
mistrzostw są wyszczególnione w różnych
paragrafach niniejszego Rozdziału 2.8.
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Furthermore, on the occasion of any
international competition, the FIA has the
power to check the organisation of the
medical services at any time.
These prescriptions do not apply to
testing for FIA competitions, which is
covered by a specific recommendation
(see Supplement 1).
Technical
medical
information
and
essential
practical
instructions
are
provided in a recapitulative table at the
end of this Appendix.

Co więcej, FIA ma prawo do przeprowadzenia
w każdej chwili kontroli organizacji służb
medycznych przy okazji każdych zawodów
międzynarodowych.
Przepisów tych nie stosuje się na prywatnych
treningach do zawodów FIA, które są
przedmiotem specjalnego zalecenia (patrz
Suplement 1).
Niezbędne informacje techniczno-medyczne i
niezbędne praktyczne instrukcje podane są w
tabeli zbiorczej, zamieszczonej na końcu
niniejszego Załącznika.

2.8.2 Organisation and administration

2.8.2. Organizacja i administracja

2.8.2.1 Chief Medical Officer
Deputy Chief Medical Officer

and

2.8.2.1. Lekarz Zawodów oraz Zastępca
Lekarza Zawodów

The overall control of the organisation and
administration of the circuit medical
services is, with the agreement of the
Organising
Committee,
entirely
and
exclusively the responsibility of a Chief
Medical Officer. In the event of an
intervention on the track, he organises
and directs the rescue operation.
The movement of the personnel and
vehicle(s)
involved
is
subject
to
authorisation by the Race Director (if
appointed) or the Clerk of the Course.
An assistant Chief Medical Officer may be
appointed to help him and be delegated
to take over certain duties, or replace him
in case of force majeure.
The Chief Medical Officer as well as his
assistant must be approved by their ASN.
To this end, they must notably hold a
qualification as a Doctor of Medicine and
be authorised to practise in the country in
which the competition is being organised.
Their names must appear in the
Supplementary
Regulations
of
the
competition.
The Chief Medical Officer has authority
over all medical services at the circuit,
including the extrication teams as regards
their recruitment, regular training and
deployment, as well as overall rescue
operations including evacuations.

Ogólne
kierowanie
organizacją
i
administracją służb medycznych toru podlega
wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności
Lekarza
Zawodów,
w
uzgodnieniu
z
Komitetem Organizacyjnym.
W przypadku interwencji na torze, organizuje
on akcję ratunkową i kieruje nią.

Consequently, all the medical and
paramedical personnel, including those
recruited directly or indirectly by the ASN,
are affected by his decisions.
The organisers are obliged to provide him
with all the material and administrative
means necessary for the performance of
his duties.

Ruch zaangażowanego personelu i pojazdów
podlega autoryzacji Dyrektora Wyścigu (jeśli
został wyznaczony) lub Dyrektora Zawodów.
Wyznaczony może być Asystent Lekarza
Zawodów,
w
celu
pomocy
mu
lub
delegowania pewnych zadań lub nawet
zastępowania go w razie siły wyższej.
Lekarz Zawodów, jak i jego Asystent muszą
być zatwierdzeni przez ASN.
W tym celu muszą oni w szczególności
posiadać tytuł Doktora Medycyny i posiadać
uprawnienia do wykonywania zawodu w
kraju, w którym organizowane są zawody.
Ich nazwiska muszą być umieszczone w
Regulaminie Uzupełniającym zawodów.
Lekarz Zawodów sprawuje władze nad
wszystkimi
służbami
medycznymi
znajdującymi się na torze, w tym nad
zespołami wydobywającymi poszkodowanych
w zakresie ich rekrutacji, regularnych szkoleń
i rozwoju, a także nad wszystkimi operacjami
ratunkowymi, w tym ewakuacjami.
W związku z tym, jego władzy podlega cały
personel medyczny i ratowniczy, łącznie z
wywodzącym się bezpośrednio lub pośrednio
z ASN-u.
Organizatorzy
zobowiązani
są
do
dostarczenia
mu
wszelkich
środków
materialnych
i
administracyjnych
do
satysfakcjonującego
wypełnienia
jego
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Particular
measures
for
those
Championships covered by an FIA
Medical Delegate.
The Chief Medical Officer and the Deputy
Chief Medical Officer, must have a good
command of spoken English. The Chief
Medical Officer and the Deputy Chief
Medical Officer, whose appointment is
mandatory, must be:

obowiązków.
Środki szczególne dla Mistrzostw, które
objęte
są
nadzorem
Delegata
Medycznego FIA.
Lekarz Zawodów oraz jego Zastępca, muszą
mieć dobrą znajomość języka angielskiego w
mowie. Lekarz Zawodów oraz Zastępca
Lekarza Zawodów, których wyznaczenie jest
obowiązkowe, muszą być:

- For F1 and WEC: accredited by the FIA.
The accreditation procedure is detailed in
Supplement 2.
- For WTCR and FE: Approved by the FIA
(they are not subject to the accreditation
procedure described in Supplement 2). It
is recommended that they attend the
biennial FIA Chief Medical Officers’
seminar.

- Dla F1 i WEC: akredytowani przez FIA.
Procedura akredytacji jest określona w
Suplemencie 2.
- Dla WTCR i FE: Zatwierdzeni przez FIA (nie
podlegają procedurze akredytacji opisanej w
Suplemencie 2). Rekomenduje się, aby
uczestniczyli w corocznym seminarium FIA
dla Lekarzy Zawodów.

2.8.2.2 Duties of the Chief Medical
Officer

2.8.2.2. Zadania Lekarza Zawodów

In all cases:
a) establishment of a rescue organisation
chart specifying the quality, quantity and
location of the means deployed, the
instructions to be followed in the event of
an accident, and the procedures for
external evacuation;
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE:
The questions asked and the documents
requested in the FIA medical necessary
and sufficient information.

W wszystkich przypadkach:
a) opracowanie schematu organizacyjnego
służb ratunkowych określającego, jakość,
ilość
i
rozmieszczenie
zastosowanych
środków, a także instrukcje dotyczące
postępowanie w razie zaistnienia wypadku i
procedury ewakuacji zewnętrznych;
Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE:
Postanowione
pytania
i
wymagane
dokumenty w kwestionariuszu medycznym
FIA stanowią informację wymaganą i
wystarczającą.
b) w przypadku masowych lub wielokrotnych
wypadków
przekraczających
możliwości
służby medycznej na miejscu, nawiązanie
wstępnego kontaktu z osobą odpowiedzialną
za plan ratowniczy, ustanowiony zgodnie z
istniejącymi przepisami prawnymi w danym
państwie;

b) in the event of a massive accident or
series of accidents, the scale of which
overwhelms the capabilities of the medical
service on the spot, to make preliminary
contact with the person responsible for
the emergency plan established in
accordance with the legal requirements of
the country concerned;
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE:
Indicate,
on
the
FIA
medical
questionnaire, the name and contact
details of the person in charge of this
emergency plan established in accordance
with the legal requirements of the country
concerned.
c) at least 15 days before the competition
(2 months for F1, WTCR and WEC), send
written notice to the proposed hospitals;
d) at competitions where the Chief
Medical Officer does not bear direct

Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE:
Podanie w kwestionariuszu medycznym FIA,
nazwiska i imienia oraz danych kontaktowych
osoby odpowiedzialnej za plan ratowniczy
ustanowiony zgodnie z istniejących prawem
w danym państwie.
c) co najmniej na 15 dni przed zawodami (2
miesiące dla F1, WTCR i WEC) pisemnie
powiadomić zaproponowane szpitale;
d) w przypadku zawodów, w których Lekarz
Zawodów
nie
jest
bezpośrednio
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responsibility for the organisation and
operation of the public medical service, he
must be informed as to the arrangements
decided upon, and must have free
communications with the person in
charge;
e) save in exceptional circumstances,
during the running of the various sessions
in a competition, the Chief Medical Officer
remains at Race Control in order to
facilitate collaboration with the Clerk of
the Course and, when present, the
Medical Delegate. He may be replaced
temporarily by an assistant (see Article
2.8.2.1). In all cases, it must be possible
to contact him.
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE:
f) send the medical questionnaire
(available from the FIA) to FIA Sport
(medical@fia.com), under the ASN’s
responsibility. Deadline: no later than 2
months
before
the
date
of
the
competition. Failure to respect this
deadline or the requirements specified in
the Medical Questionnaire may result in
the imposition of penalties commensurate
with the gravity of the infringement (see
Supplement 9).
g) before the questionnaire is sent out,
the proposed hospitals must be requested
to send a written reply specifying that:
- senior doctors in charge of trauma,
neurosurgery, orthopedics, general and
abdominal surgery, cardio-thoracic and
vascular emergencies and serious burns
will be on duty.
- an ABO Rhesus-specific transfusion or at
least 4 O Rhesus negative blood packs will
be rapidly available if needed for a
casualty.
For competitions taking place wholly or
partly at night, the hospital infrastructure
must be capable of allowing the medical
helicopter to land and take off at night
(except in case of exemption, see Article
2.8.3.8).
h) any change of the destination hospital
within the two months preceding a
competition must be avoided save in case
of force majeure; in that case, it must be
approved by the FIA Medical Delegate
(see Article 2.8.7 and Supplement 8);
i) in the week following the competition,
the Chief Medical Officer should provide

odpowiedzialny za organizację i działanie
publicznych służb medycznych, musi on być
poinformowany o podjętych środkach oraz
musi mieć swobodną komunikację z osobą
odpowiedzialną z nie;
e) poza wyjątkowymi sytuacjami, w trakcie
przeprowadzania rozmaitych sesji podczas
zawodów, Lekarz Zawodów musi stale
znajdować się w Centrum Kierowania
Wyścigiem, w celu przygotowania współpracy
z
Dyrektorem
Zawodów,
Delegatem
Medycznym, jeżeli jest obecny. Może być
chwilowo zastąpiony przez zastępcę (patrz
Artykuł
2.8.2.1.).
We
wszystkich
przypadkach musi istnieć możliwość kontaktu
z nim.
Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE:
f)
przesłanie
do
Działu
Sportu
FIA
(medical@fia.com),
na
odpowiedzialność
ASN, kwestionariusz medyczny (dostępny w
FIA). Nieprzekraczalny termin: nie później
niż 2 miesiące przed datą danych zawodów.
Nieprzestrzeganie powyższego terminu lub
wymagań określonych w Kwestionariuszu
Medycznym, może skutkować nałożeniem kar
stosownych do wagi przewinienia (patrz
Suplement 9).
g)
przed
wysłaniem
kwestionariusza,
poproszenie wyznaczonych szpitali o pisemną
odpowiedź określającą, że:
- potwierdzającą pełnienie dyżurów przez
lekarzy
habilitowanych
w
specjalizacji
traumatologii,
neurochirurgii,
ortopedii,
chirurgii ogólnej i miękkiej, sercowopiersiowej oraz naczyniowej oraz poważnych
oparzeń.
- transfuzja specyficzna dla ABO Rhesus lub
co najmniej 4 pakiety krwi O Rhesus
ujemnej, będą szybko dostępne w razie
potrzeby dla ofiar.
Dla zawodów odbywających się w całości lub
w części w nocy, infrastruktura szpitalna
musi być w stanie pozwolić na lądowanie
oraz start helikoptera medycznego w nocy
(za wyjątkiem wyłączeń, patrz Artykuł
2.8.3.8).
h) prócz działania siły wyższej, 2 miesiące
przed
datą
zawodów
należy
unikać
jakiekolwiek zmiany głównego szpitala; w
przeciwnym przypadku, zmiana taka musi
być
zatwierdzona
przez
Delegata
Medycznego FIA (patrz Artykuł 2.8.7 i
Suplement 8).
i) w tygodniu następującym po zawodach,
Lekarz
Zawodów
musi
poinformować
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the Medical Delegate with an update of
the medical condition of any driver
admitted to hospital after an accident.

Delegata
Medycznego
o
aktualizacjach
warunków medycznych każdego kierowcy
dostarczonego
do
szpitala
w
wyniku
wypadku.

2.8.2.3 FIA Medical Delegate

2.8.2.3. Delegat Medyczny FIA

He is mandatory for F1, WTCR and WEC
competitions and he may be appointed for
any other FIA Championship.
His role is detailed in Supplement 8.

Obecność Delegata Medycznego FIA jest
obowiązkowa w F1, WTCR i WEC, i może on
być wyznaczony w dowolnych innych
mistrzostwach FIA.
Jego rola jest określona w Suplemencie 8.

2.8.3 Description of the components
and personnel of the medical service

2.8.3. Opis elementów
służby medycznej

2.8.3.1 Means of communication

2.8.3.1. Środki łączności

All the elements which make up the
medical service (Chief Medical Officer,
intervention
vehicles,
extrication,
ambulances, doctors “on foot”, helicopter,
medical centre) should be able to
communicate with each other through a
network preferably reserved for the
exclusive use of the medical service.

Wszystkie
elementy
tworzące
służbę
medyczną
(Lekarz
Zawodów,
pojazdy
interwencyjne,
wydobywania
poszkodowanych, ambulanse, lekarze "piesi",
helikoptery, centrum medyczne) muszą być
w stanie komunikować się ze sobą a pomocą
sieci
preferencyjnej
zarezerwowanej
wyłącznie dla służb medycznych.

2.8.3.2 Medical intervention cars (for
their equipment, see Supplement 3)

2.7.3.2.
Samochody
interwencji
medycznej
(ich
wyposażenie
jest
wyszczególnione w Suplemencie 3)

They must be provided in all cases and
should be adapted to the nature of the
terrain.
The
required
number
of
cars
is
determined according to the length and
nature of the track. They should be
equipped to deal with respiratory and
cardiovascular emergencies. The medical
intervention car(s) should be capable of
following the 1st lap of each race.

Muszą być zapewnione we wszystkich
przypadkach i muszą być dostosowane do
naturalnych warunków terenu.
Ich wymagana liczba jest zależna od długości
i
charakterystyki
toru.
Muszą
być
wyposażone w sprzęt do niesienia pomocy
przy
zaburzeniach
oddechowych
i
krążeniowych. Samochód(-ody) interwencji
medycznej musi(-szą) być wystarczająco
szybki(-e) by wykonać 1(pierwsze) okrążenie
każdego wyścigu.
Obsługa pojazdu interwencji medycznej musi
składać się z:
• lekarza posiadającego kompetencje w
zakresie
reanimacji
i
posiadającego
doświadczanie
w
udzielaniu
pomocy
przedszpitalnej ofiarom wypadków,
• doświadczonego kierowcy,
•
ewentualnie
asystenta
medycznego
(zalecany).
Kierowca samochodu wyznaczonego do
pokonania pierwszego okrążenia musi być
wysoce doświadczonym kierowcą.
Personel medyczny musi być przeszkolony
we właściwej obsłudze wszelkiego sprzętu
znajdującego się w samochodzie interwencji
medycznej.

Crew
members
for
the
medical
intervention car should comprise:
• a doctor proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims,
• an experienced driver,
• possibly a medical assistant (desirable).
The driver of the car designated to follow
the first lap should be highly experienced.
The medical personnel should be trained
in the correct use of, all equipment stored
on board a medical intervention car.
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Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE:
All of the prescriptions set out above are
obligatory.
Additionally, for F1, the car capable of
following the first lap is called “FIA
medical car”.
It must have 4 doors and be able to
accommodate 4 people. A safety rollcage
and
complete
seat
harnesses
are
required.
In the FIA medical car, in addition to the
doctor designated by the FIA, there must
be a doctor who is authorised to practise
in the country organising the competition
and is proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims.
He must have a very good command of
the spoken English language.
The
driver
must
be
a
suitable
professional.
In all other medical intervention cars, at
least one member of the crew must have
a good command of the spoken English
language.

Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE:
Wszystkie postanowienia określone powyżej
są obowiązkowe.
Dodatkowo, w przypadku F1, samochód
będący w stanie wykonać pierwsze okrążenie
nazywa się „samochodem medycznym FIA”.
Musi on posiadać 4 drzwi i móc przewozić, co
najmniej 4 osoby. Klatka bezpieczeństwa i
kompletne sportowe pasy bezpieczeństwa są
zalecane.
W samochodzie medycznym FIA, oprócz
wyznaczonego przez FIA lekarza, musi
znajdować się lekarz posiadający prawo
wykonywania zawodu w kraju organizatora,
posiadający
kompetencje
w
zakresie
reanimacji i doświadczony w zakresie
udzielania pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków. Musi on biegle mówić w języku
angielskim.
Kierowca
musi
być
odpowiednim
profesjonalistą.
We
wszystkich
innych
samochodach
interwencji medycznej, co najmniej jeden
członek
załogi
musi
posiadać
dobrą
znajomość języka angielskiego w mowie.

2.8.3.3 Extrication teams (see also
Supplement 7)

2.8.3.3.
Zespoły
wydobywające
poszkodowanych
(patrz
również
Suplement 7)

Their task is to extricate from his vehicle
any driver who has been involved in an
accident and is unable to get out of the
cockpit without outside help.

Ich
zadaniem
jest
wydobywanie
z
samochodów wszystkich kierowców, którzy
uczestniczyli w wypadku i nie są w stanie
opuścić kabiny pojazdu bez zewnętrznej
pomocy.
Liczba drużyn ratowniczych jest zależna od
długości toru i jego charakterystyki.

Their number shall be determined
according to the length and nature of the
track.
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE (recommended in other
cases):
A minimum of 2 teams, or 3 teams for
circuits of over 6km, and for circuits of
over 8 km an agreement must be reached
between the Chief Medical Officer and the
Permanent Medical Delegate.
At least one member of each team must
have a good command of the spoken
English language.

Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE (zalecane w wszystkich innych
przypadkach):
Wymagane są minimum 2 drużyny lub 3 dla
torów o długości przekraczającej 6 km a w
przypadku torów o długości powyżej 8 km,
musi być zgodne z ustaleniami pomiędzy
Lekarzem
Zawodów
a
Delegatem
Medycznym. Co najmniej jeden członek
załogi musi posiadać dobrą znajomość języka
angielskiego w mowie.

2.8.3.4 Medical centre

2.8.3.4. Centrum Medyczne

a) A medical centre is mandatory for all
circuits wishing to host a competition
entered on the FIA International Sporting
Calendar.
For a permanent circuit of Grade 1 to 4, it

a) Centrum medyczne jest obowiązkowe na
wszystkich torach pragnących organizować
zawody wpisane do międzynarodowego
kalendarza FIA.
Na torach stałych Stopnia od 1 do 4, musi,
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must, unless a justified dispensation has
been granted, be PERMANENT;
For a temporary circuit of Grade 1 to 4
and for a permanent or temporary circuit
of Grade 5/6, it may be TEMPORARY.
A dispensation regarding the presence
inside the circuit precinct of a medical
centre in compliance with Supplement 6
of Appendix H may be granted by the FIA
Medical and Circuits Commissions when
the emergency department of the closest
referral hospital in charge of polytrauma
previously approved by the FIA is located
sufficiently nearby to waive transfer to the
medical centre in the event of an
accident, according to the information
provided by the ASN and Chief Medical
Officer. The presence of a basic medical
unit intended for drivers and for first aid
for the track personnel is nevertheless
mandatory on site.
The first dispensation request must be
submitted at least six months prior to
each competition concerned.
For existing circuits, it is recommended to
include in the request the evacuation time
measured the previous year in real
conditions on the day of the main race.
When this dispensation is granted, it is for
the duration of the homologation of the
circuit. The renewal of the dispensation is
subject to the timeframe to renew the
homologation of the circuit.
Once the dispensation has been obtained,
any modification, either regarding the
hospital concerned or the route / transfer
time to the hospital, has to be notified
immediately to the FIA Medical and
Circuits Commissions so that they may
decide on whether or not to maintain this
dispensation.
b) The layout procedures for a medical
centre are contained in Supplement 6 to
the present Appendix H. The obligations
specific to each discipline, and in
particular those concerning the FIA World
Championships, as well as WTCR and FE,
are also described therein.
c) Any circuit homologation request or
renewal
of
homologation
request
submitted to the FIA, whatever its grade,
must be signed by the ASN of the country
concerned and, if appropriate, by the
Chief Medical Officer when he has already
been approved by the FIA, and be
accompanied by:
- the plan of the envisaged permanent or

za
wyjątkiem
przyznanego
usprawiedliwionego odstępstwa, być STAŁE;
Na torach tymczasowych Stopnia od 1 do 4
oraz na torach stałych lub tymczasowych
Stopnia 5/6, może być TYMCZASOWE.
Odstępstwo dotyczące obecności wewnątrz
toru centrum medycznego zgodnego z
Suplementem 6 do Załącznika H, może być
przyznane przez Komisję Medyczną i Komisję
Wyścigów FIA, gdy oddział ratunkowy
najbliższego uprzednio zatwierdzonego przez
FIA wyznaczonego szpitala zajmującego się
urazami wielonarządowymi, zlokalizowany
jest wystarczająco blisko, aby zrezygnować z
transportu do centrum medycznego w razie
wypadku,
zgodnie
z
informacjami
dostarczonymi
przez
ASN
i
Lekarza
Zawodów.
Obecność
na
miejscu
podstawowych
jednostek
medycznych
przeznaczonych dla kierowców i pierwszej
pomocy dla personelu toru jest niezmiennie
obowiązkowa.
Pierwszy wniosek o odstępstwo musi być
złożony, co najmniej sześć miesięcy przed
każdymi zawodami, których dotyczy. W
przypadku Torów stałych zalecane jest
uwzględnienie we wniosku czasu ewakuacji
mierzonego w poprzednim roku w warunkach
rzeczywistych w dniu wyścigu głównego.
Kiedy odstępstwo to zostanie przyznane,
obowiązuje ono na czas trwania homologacji
toru.
Odnowienie
odstępstwa
jest
uzależnione
od
terminu
odnowienia
homologacji toru.
Po uzyskaniu odstępstwa wszelkie zmiany
dotyczące czy to danego szpitala lub trasy /
czasu transportu do szpitala, muszą być
niezwłocznie zgłoszone Komisji Medycznej i
Komisji Wyścigów FIA, aby mogły one
zdecydować, czy utrzymać to odstępstwo,
czy też nie.
b) Zasady aranżacji Centrum Medycznego
opisane są w Suplemencie 6 do niniejszego
Załącznika H. Wymagania specyficzne dla
każdej dyscypliny, a w szczególności te
dotyczące Mistrzostw Świata FIA, jak również
WTCR i FE, są także opisane w nim.
c) Każda homologacja toru lub wniosek o
wznowienie homologacji złożony w FIA,
niezależnie od stopnia, musi być podpisany
przez ASN danego kraju i w razie potrzeby,
przez Lekarza Zawodów, kiedy to został już
zatwierdzony przez FIA, wraz z:
-

planem

przewidywanego
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temporary medical centre or if applicable
of the basic medical unit as mentioned in
point a);
- the plan indicating access to the medical
centre, or if applicable to the basic
medical unit as mentioned in point a),
from the track and vice versa;
- the plan indicating the land evacuation
route to the receiving hospital(s);
- a questionnaire provided by the FIA
concerning the medical centre and the
receiving hospital(s), duly completed.
This
questionnaire
is
available
at
www.fia.com/circuit-safety
These documents are subject to the joint
approval of the FIA Medical and Circuits
Commissions, before any construction.
Any modification to an existing medical
centre that has already been homologated
is subject to the same prior requirements.
d) Prior to its first use for a competition
entered on the FIA International Sporting
Calendar, any medical center approved by
the FIA Medical and Circuits Commissions
must be:
- definitively homologated on site for the
F1, WEC, WTCR and FE Championships,
by the FIA Medical Delegate for the
championship in question;
- validated on site, in all other cases, by
the ASN of the country concerned.
2.8.3.5
centre

Personnel

at

the

medical

a) For F1, WEC and WTCR: the team in
the medical centre must include at least 2
doctors proficient in resuscitation and at
least 2 surgeons. All must be experienced
in the management of trauma victims.
One of these 4 specialists must be
proficient in the initial management of
burns victims, and one must be proficient
in the initial management of spinal
injuries and concussions.
Some members of the team must have a
good command of the spoken English
language.
b) For other international competitions
taking place on circuits to which the FIA
Grade 1, 2, 3 or 4 licence has been
granted: compliance with the above

tymczasowego centrum medycznego lub
jeżeli ma to zastosowanie podstawowej
jednostki medycznej wymienionej w punkcie
a);
- plan zawierający dostęp do centrum
medycznego lub jeżeli jest to wymagane
podstawowe
jednostki
medycznej
wymienionej w punkcie a), z toru i vice vers;
plan
zawierający
lądową
drogę
ewakuacyjną do szpitala(-i) przyjmującego (ych);
- prawidłowo wypełniony kwestionariusz,
dostarczony przez FIA, dotyczący centrum
medycznego i szpitala(-i) przyjmującego(ych). Kwestionariusz ten jest dostępny na
www.fia.com/circuit-safety
Dokumenty
te
podlegają
wspólnemu
zatwierdzeniu przez Komisje Medyczne i
Wyścigów FIA, przed jakąkolwiek budową.
Jakakolwiek
modyfikacja
istniejącego
centrum medycznego, które zostało już
homologowane,
podlega
tym
samym
uprzednim wymaganiom.
d) Przed pierwszym użyciem w zawodach
zgłoszonych
do
Międzynarodowego
Kalendarza Sportowego FIA, każde centrum
medyczne
zatwierdzone
przez
Komisje
Medyczną i Wyścigów FIA, musi być:
- ostatecznie homologowane na miejscu
przez
Delegata
Medycznego
FIA
dla
Mistrzostw Świata F1, WEC, WTCR i FE;
- zatwierdzone na miejscu, we wszystkich
pozostałych przypadkach, przez ASN danego
kraju.
2.8.3.5. Personel w Centrum Medycznym
a) w F1, WEC i WTCR: zespół medyczny w
centrum medycznym musi być złożony, z co
najmniej
2
lekarzy
posiadających
kompetencje w zakresie reanimacji, co
najmniej 2 chirurgów. Wszyscy oni muszą
być
doświadczeni
w
leczeniu
urazów
(traumatologia).
Jeden
z
4
wyżej
wymieniowych specjalistów musi posiadać
kompetencje w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku oparzeń, jedne musi
posiadać
kompetencje
w
zakresie
początkowego leczenia urazów kręgosłupa i
wstrząsów mózgu. Niektórzy członkowie
zespołu muszą posiadać dobrą znajomość
języka angielskiego w mowie.
b) W innych zawodach międzynarodowych
odbywających się na torach, na których
licencja FIA Stopnia 1,2,3 lub 4 została
przyznana:
stanowczo
zaleca
się
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provisions is strongly recommended, and
the presence of a doctor proficient in
resuscitation and a surgeon, both of
whom
are
experienced
in
the
management of accident victims, is
always required.

dostosowanie się do wyżej wymienionych
przepisów, a obecność lekarza specjalisty w
reanimacji
i
1
chirurga,
obaj
z
doświadczeniem w postepowaniu z ofiarami
wypadków, jest zawsze wymagana.

2.8.3.6 Doctors “on foot”

2.8.3.6. Lekarze "poruszający się pieszo"

The Chief Medical Officer of the
competition may make provision for
doctors or paramedics “on foot” posted at
marshal posts around the track.
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE (recommended in other
cases):
They are required in the pit lane and each
team (at least two for F1 and WEC)
comprises 1 doctor and 1 paramedic
unless a dispensation is granted by the
FIA Medical Commission. At least one
member of each team must have a good
command of the spoken English language.

Lekarze lub ratownicy medyczni „poruszający
się pieszo” mogą być przewidziani przez
Lekarza Zawodów do rozmieszczenia w
punktach obserwacyjnych na torze.
Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE (zalecane w wszystkich innych
przypadkach):
Są oni wymagani w alei serwisowej, a każdy
zespół (co najmniej dwa dla F! i WEC) składa
się z 1 lekarza i 1 ratownika medycznego, za
wyjątkiem przyznania odstępstwa przez
Komisję Medyczną FIA. Co najmniej jeden
członek każdego zespołu, musi posiadać
dobrą znajomość języka angielskiego w
mowie.

2.8.3.7 Identification of the medical
and paramedical personnel

2.8.3.7.
Identyfikacja
personelu
medycznego i paramedycznego

The wearing of regulatory medical
overalls,
preferably
fire-resistant,
is
recommended for all disciplines.
It is desirable that their status be
indicated on the back and chest, in
particular
those
of
“DOCTOR”,
“PARAMEDIC” and “EXTRICATION”.

Noszenie regulaminowych kombinezonów
medycznych, najlepiej ognioodpornych, jest
zalecane we wszystkich konkurencjach.
Najlepiej by kombinezony były oznaczone
napisem
funkcji
„DOCTOR”
(lekarz),
„PARAMEDIC”
(ratownik
medyczny)
i
„EXTRICATION” (zespół wydobywczy) na
plecach i klatce piersiowej.
Środki szczególne dla F1, WEC, WTCR i
FE (zalecane we wszystkich innych
przypadkach):
Kombinezony
te
są
obowiązkowe
dla
wszystkich lekarzy i ratowników medycznych
interweniujących na torze (poza załogami
karetek).

Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE (recommended in other
cases):
These overalls are mandatory for all track
intervention doctors and paramedics
(except for the ambulance crews).
2.8.3.8 Casualty evacuation service

2.8.3.8. Środki do ewakuacji rannych

a) In case of an accident, by decision of
the Chief Medical Officer and depending
on the condition of the casualty, an
evacuation may be carried out:
by
a
ambulance
equipped
for
transporting road traffic casualties;

a) W razie wypadku, na podstawie decyzji
Lekarza Zawodów w zależności od stanu
rannego
ewakuacja
może
być
przeprowadzana:
- standardowym ambulansem wyposażonym
do transportu poszkodowanych w wypadkach
drogowych;
ambulansem
lub
helikopterem
wyposażonym
do
intensywnej
pomocy
medycznej (patrz Suplement 5)
Niezależnie od tego czy ewakuacja jest
prowadzona drogą lądową lub lotniczą, każdy

- by an ambulance or helicopter equipped
for intensive care (see Supplement 5).
Whether the evacuation is carried out by
road or air, any serious casualty whose
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condition requires intensive care should
be accompanied to the hospital by a
doctor proficient in resuscitation who will,
if necessary, be assisted by a proficient
paramedic.
In the event of a dispensation regarding
the presence of a medical centre inside
the circuit precinct in accordance with
Supplement 6 Appendix H (see 2.8.3.4 a),
a dedicated resuscitation ambulance must
be provided for the transfer from the
circuit to the closest referral hospital in
charge of polytrauma, in addition to the
ambulances mentioned in Supplement 5
to Appendix H.
Particular measures for F1, WEC,
WTCR and FE (recommended in other
cases):
a) In case of accident, the evacuation
procedure is decided by the Chief Medical
Officer jointly with the FIA Medical
Delegate.
b) For evacuating a casualty to hospital,
the following must be present on site:
- two medically equipped ambulances for
a
transfer
under
intensive
care
(equipment and presence of a doctor
proficient in resuscitation on board).

ranny, który wymagana intensywnej opieki
medycznej, musi ona być prowadzona przez
lekarza
posiadającego
kompetencje
w
zakresie reanimacji aż do samego szpitala,
wspomaganego w razie konieczności przez
kompetentnego ratownika medycznego.
W
przypadku
odstępstwa
dotyczącego
obecności centrum medycznego wewnątrz
toru zgodnie z Suplementem 6 Załącznika H
(patrz
2.8.3.4
a),
oprócz
karetek
wymienionych
w
Suplemencie
5
do
Załącznika H, należy zapewnić specjalną
karetkę reanimacyjną w celu przewozu z toru
do najbliższego szpitala specjalizującego się
w chirurgii wielonarządowej.
Środki szczególne dla F1, GT1, WTCC i
WEC (zalecane w wszystkich innych
przypadkach):
a) W razie wypadku, decyzję o ewakuacji
podejmuje Lekarz Zawodów wspólnie z
Delegatem Technicznym FIA.

At least one of them must be stationed at
the medical centre (see Supplement 5).
At least one member of each ambulance
crew must have a good command of the
spoken English language.

b) Do ewakuowania rannego do szpitala,
muszą być dostępne na miejscu:
- dwie karetki wyposażone w sprzęt
medyczny w celu przewozu w warunkach
intensywnej
pomocy
medycznej
(wyposażenie
i
obecność
doktora
posiadającego kompetencje
w zakresie
resuscytacji na pokładzie. Co najmniej jeden
z nich musi być w momencie jego użycia
ambulansem
medycznym
(załoga
i
wyposażenie) do udzielanie intensywnej
pomocy medycznej (patrz Suplement 5).

- except in case of exemption (cf. d)), at
least one helicopter that is medically
equipped and operational at the time it
leaves for a transfer under intensive care
(equipment in conformity with the
requirements of the aviation authority of
the country concerned, carrying in
particular a fixed stretcher, and with a
doctor proficient in resuscitation on
board) (see Supplement 5) A single
helicopter is obligatory, but to resolve the
situations such as those described below
(cf. c)), it is strongly recommended to
have a second one available, either:
- on site (preferable);
- or on stand-by, (exclusive if possible).
At least one member of the helicopter
crew must have a good command of the
spoken English language.
For competitions taking place wholly or
partly at night, appropriate equipment
must be foreseen, including for the

- z wyjątkiem przypadków wyłączenia (por.
d)), co najmniej jeden helikopter, który jest
wyposażony w sprzęt medyczny i operacyjny
w chwili jego użycia do transportu w
warunkach intensywnej pomocy medycznej
(sprzęt zgodny z wymogami władz lotniczych
danego kraju, przewożący w szczególności
stałe
nosze
lekarza
posiadającego
doświadczenie w resuscytacji na pokładzie)
(patrz Suplement 5) Obowiązkowy jest
pojedynczy śmigłowiec, ale aby rozwiązać
sytuacje takie jak opisane poniżej (por. c)),
zdecydowanie zaleca się mieć też drugi
dostępny:
- na miejscu (preferowane);
- w gotowości, (wyłącznie, jeżeli to możliwe).
Co najmniej jeden członek załogi helikoptera
musi posiadać dobrą znajomość języka
angielskiego w mowie.
W przypadku zawodów odbywających się w
całości lub częściowo w nocy, należy
przewidzieć odpowiedni sprzęt, w tym
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hospitals mentioned in the medical
questionnaire,
except
in
case
of
exemption (see point d)).
Each day, the helicopter must be present
at its station at least one hour before the
start of any timed session, and must not
leave the circuit until authorize to do so
by the Race Director in consultation with
the Chief Medical Officer.
This condition also applies to any support
competitions scheduled to take place on
the
occasion
of
an
FIA
World
Championship event.

szpitale wymienione w kwestionariuszu
medycznym,
z
wyjątkiem
przypadków
wyłączenia (patrz punkt d)).
Każdego dnia helikopter musi być obecny na
swojej pozycji, co najmniej godzinę przed
rozpoczęciem jakiejkolwiek sesji z pomiarem
czasu i nie może opuszczać toru do momentu
wydania
zezwolenia
przez
Dyrektora
Zawodów
w
uzgodnieniu
z
Lekarzem
Zawodów. Warunek ten ma zastosowanie do
jakichkolwiek
zawodów
towarzyszących,
zaplanowanych
przy
okazji
zawodów
Mistrzostw Świata FIA.

With the exception of a direct transfer to
a severe burns treatment centre, the
flight time necessary to reach each of the
hospitals mentioned in the medical
questionnaire for the competition and
approved by the FIA Medical Delegate
must not, in normal conditions, exceed
approximately 20 minutes.

Z wyjątkiem bezpośredniego transportu do
centrum leczenia poważnych oparzeń, czas
lotu niezbędny do dotarcia do każdego ze
szpitali wymienionych w kwestionariuszu
medycznym zawodów i zatwierdzonych przez
Delegata Medycznego FIA nie może w
normalnych warunkach przekroczyć około 20
minut.

c) In some cases, a timed event may
deprived of the use of a helicopter for a
brief or extended period of time, in
particular:

c) W niektórych przypadkach, zdarzenie
czasowe może pozbawić możliwości użycia
helikoptera na krótki lub dłuższy okres czasu,
w szczególności:

-For circumstantial reasons, notably:
the helicopter has left for the transfer of a
casualty, and there is no means of
replacing it immediately.

- Z przyczyn pośrednich, w szczególności:
helikopter wyruszył w celu przekazania
poszkodowanego i nie ma możliwości jego
natychmiastowej zamiany.

- Due to weather conditions, notably:

- Z powodu warunków pogodowych, w
szczególności:
żaden helikopter nie może wylądować na
torze ani wystartować z niego, ani też nie
może latać w kierunku startu / lądowania na
lądowisku dla helikopterów w jednym lub
więcej szpitalach.

no helicopter can land on the circuit or
take off from the circuit, or cannot fly in
the direction of / land on the helipad of
one or more hospitals.
- In case of force majeure.
To allow the timed session to start,
continue or resume, the transfer of a
casualty by ambulance under intensive
care with an escort to a hospital
previously approved by the FIA Medical
Delegate and mentioned in the medical
envisaged, depending on the immediate
conditions of evacuation.
The decision may then be taken after
consultation between:
-the Chief Medical Officer;
- the Race Director; and
- the FIA Medical Delegate; .
d) On the joint, co-signed advice of the
FIA Medical Delegate and the Race

- W przypadku siły wyższej.
Aby umożliwić rozpoczęcie, kontynuowanie
lub wznowienie sesji z pomiarem czasu,
możliwy jest transport poszkodowanego
przez karetkę pogotowia w warunkach
intensywnej pomocy z eskortą do szpitala
uprzednio zatwierdzonego przez Delegata
Medycznego FIA i wymienionego w planie
medycznym,
w
zależności
od
natychmiastowych warunków ewakuacji.
Decyzja możne być podjęta po konsultacji
pomiędzy:
- Lekarzem Zawodów;
- Dyrektor Wyścigu; i
- Delegat Medyczny FIA; .
d) Na podstawie wspólnych, podpisanych
uzgodnień Delegata Medycznego FIA i
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Director, a circuit may, on an exceptional
basis, be exempted from the presence of
a helicopter on site.
This exemption may concern all or some
of the days of the competition. It is valid
only for the round of the FIA World
Championship that is the subject of the
request.
Any exemption is valid only for the
current year.
At the latest 3 months prior to the
competition, a request, signed by the
approved Chief Medical Officer for the
competition concerned and by the ASN,
must be sent to the FIA Medical
Department. This request must contain
the
essential
justifications
and
in
particular, the time necessary to reach by
ambulance and under police escort each
of the hospitals which will be mentioned
in the medical questionnaire of the
competition and approved by the FIA
Medical Delegate. A helicopter on standby
is, however, recommended in order to be
able to remedy for a case of force
majeure affecting the ability of the
ambulance to reach its destination within
the planned time.

Dyrektora
Wyścigu,
tor
może,
w
wyjątkowych przypadkach, zostać zwolniony
z
obecności
helikoptera
na
miejscu.
Odstępstwo to może dotyczyć wszystkich lub
niektórych dni zawodów. Dotyczy to tylko
rundy Mistrzostw Świata FIA, i jest
przedmiotem wniosku.

2.8.3.9 Medical service for the public

2.8.3.9.
Służba
publiczności

A medical service intended for the public
and conforming to the legislation in force
for each ASN concerned must be provided
(suggested: a rescue post for each
enclosure or group of adjoining enclosures
and a central post).
This medical service must be different
from and complementary to the one
organised for the track.
If the medical service intended for the
public is organised by a different body to
that provided for the track, the Chief
Medical Officer is responsible for the
coordination of all medical services.
No vehicle from the medical service
dedicated to the public may take to the
race track without authorisation from race
control.

Musi być utworzona służba medyczna dla
publiczności,
zgodna
z
przepisami
państwowymi dla każdego ASN (rada: jeden
punkt medyczny na zamkniętą strefę i zespół
przylegających stref oraz jeden medyczny
punkt główny).
Powyższa służba medyczna dla publiczności
musi być oddzielna i komplementarna w
stosunku do służby medycznej toru.
Jeżeli organizacja służby medycznej dla
publiczności jest zapewniania przez inną
organizację niż ta, która zapewnia służbę
medyczną toru, to koordynacja wszystkich
służb
medycznych
podlega
Lekarzowi
Zawodów.
Żaden pojazd przydzielony do służby
medycznej dla publiczności nie może
poruszać się po torze lub jego okolicy bez
zgody centrum kierowania wyścigiem.

2.8.4 Procedures for dispatching the
medical services

2.8.4. Procedura
medycznych

At Race Control:
a) Based on the information at their
disposal, and in particular that which is

W Centrum Kierowania Wyścigiem:
a)
Na
podstawie
informacji,
którymi
dysponują, w szczególności tych, które są

Wszelkie odstępstwa obowiązują tylko w
bieżącym roku.
Najpóźniej 3 miesiące przed zawodami
wniosek, podpisany przez zatwierdzonego na
dane zawody Lekarza Zawodów i przez ASN,
musi zostać przesłany do Departamentu
Medycznego FIA.
Żądanie
to
musi
zawierać
niezbędne
uzasadnienie,
w
szczególności
czas
niezbędny na dotarcie karetką pogotowia pod
eskortą policji do każdego ze szpitali, który
zostanie wymieniony w kwestionariuszu
medycznym zawodów i zatwierdzony przez
Delegata Medycznego FIA.
Zalecany jest jednak helikopter w trybie
gotowości, aby móc zaradzić przypadkowi
siły wyższej wpływającej na zdolność karetki
do dotarcia do miejsca docelowego w
zaplanowanym czasie.
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provided by the Chief Medical Officer and,
if appointed for the event, the opinion of
the FIA Medical Delegate, the Race
Director (if appointed) or the Clerk of the
Course decides upon the action to be
taken and issues orders concerning the
required services.
b) The practical implications of the
decision taken come under the joint
management of the Race Director (if
appointed), the Clerk of the Course, and
the Chief Medical Officer or the Medical
Delegate (if applicable).
In particular, the Chief Medical Officer
must systematically inform the Race
Director (if appointed) or the Clerk of the
Course, of the progress of the medical
intervention and the availability of the
medical
rescue
services
after
the
intervention.
The plan for rescue operations must be
drawn up beforehand; it is strongly
recommended
that
a
table
of
correspondence between the TV screens
and the medical intervention cars be
determined, as well as a mechanism
allowing the visual tracking of the cars on
the track in real time.
c) Orders must be transmitted without
delay to the medical and extrication
teams through the radios of the Race
Director (if present), the Clerk of the
Course or the Chief Medical Officer only,
and
without
the
use
of
any
intermediaries.
The Medical Delegate (if present) and the
Chief Medical Officer will be in permanent
contact with the medical and extrication
teams and will keep race control informed
of the progress of the intervention.
d) A briefing for the medical and
paramedical staff must be held before the
first practice session.
On the track:
e) no medical vehicle may move unless it
has received an express order to do so
from race control.
f) no medical vehicle should take to the
track before the said track has been made
safe (safety car, FCY “Full Course Yellow”,
VSC “Virtual Safety Car” or red flag).
g) the medical intervention car closest to
the accident is dispatched to the scene,
alone or accompanied by an extrication

dostarczone przez Lekarza Zawodów oraz
opinii Delegata Medycznego FIA, jeżeli został
wyznaczony na zawody, Dyrektor Wyścigu
(jeśli został wyznaczony) lub Dyrektor
Zawodów decyduje o działaniach, które
należy podjąć i wydaje polecenia dotyczące
wymaganych służb.
b) Konsekwencje praktyczne podjętej decyzji
muszą być następnie wspólnie zarządzane
przez Dyrektora Wyścigu (jeżeli został
wyznaczony), Dyrektora Zawodów i Lekarza
Zawodów lub Delegata Medycznego (jeżeli
ma zastosowanie).
W szczególności, Lekarz Zawodów musi
systematycznie
informować
Dyrektora
Wyścigu (jeśli został wyznaczony) lub
Dyrektora Zawodów, o postępie interwencji
medycznej
i
dostępności
ratownictwa
medycznego po interwencji.
Plan uruchomienia akcji ratowniczej musi być
starannie opracowany zawczasu; wykonanie
tablicy
korelacji
pomiędzy
monitorami
telewizyjnymi
i
pojazdami
interwencji
medycznej jest stanowczo zalecane, jak
również mechanizmu pozwalającego na
wizualne śledzenie samochodów na torze w
czasie rzeczywistym.
c)
Przekazywanie
poleceń
zespołom
medycznym
i
wydobywającym
poszkodowanych, musi odbywać się bez
zwłoki i bez żadnych pośredników przy
pomocy nadajników radiowych wyłącznie
poprzez
Dyrektora
Wyścigu
(jeżeli
występuje),
Dyrektora
Zawodów lub Lekarza Zawodów.
Delegat Medyczny (jeżeli występuje) i Lekarz
Zawodów muszą pozostawać w stałej
łączności
z
zespołami
medycznymi
i
wydobywającymi
poszkodowanych
oraz
informować centrum kierowania wyścigiem o
postępie interwencji.
d)
Odprawa
personelu
medycznego
i
paramedycznego, musi być zorganizowana
przed pierwszymi treningami.
Na torze:
e) żaden pojazd medyczny nie może opuścić
swojego
miejsca
bez
jednoznacznego
polecenia centrum kierowania wyścigiem.
f) żaden pojazd medyczny nie może wjechać
na tor bez wcześniejszego otrzymania
informacji, że tor jest bezpieczny (safety car,
FCY „Full Course Yellow”, VSC „Virtual Safety
Car” lub czerwona flaga).
g)
samochód
interwencji
medycznej
znajdujący się najbliższej wypadku jest
wysyłany na miejsce sam lub z drużyną
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team. If needed, additional vehicles can
be sent.
h) At the scene of an accident, the
organisation and directing of the medical
intervention are carried out by the doctor
or doctors dispatched to the scene by race
control.
i) When a competition benefits from the
presence of an FIA medical car (e.g. for
F1), this car always takes part in rescue
operations, together with the local
medical intervention cars.
j) If need be, the Clerk of the Course, or
the Race Director if present, may modify
this procedure, in which case he must
inform the Chief Medical Officer and, if
present, the FIA Medical Delegate.
k) By decision of the Chief Medical Officer
and depending on the condition of the
casualty, an evacuation may be made to
an outside hospital, by the means and in
the conditions stipulated in Article
2.8.3.8.
2.8.5
Training
of
medical
paramedical personnel

wydobywającą poszkodowanych. W razie
konieczności, dodatkowe pojazdy mogą być
dosłane.
h) Na miejscu wypadku, organizacją i
kierowaniem interwencją medyczną zajmuję
się wyłącznie lekarz wyznaczony w tym celu
przez centrum kierowania wyścigiem.
i) Jeżeli na zawodach obecny jest samochód
medyczny
FIA
(na
przykład
w
F1),
uczestniczy
on
zawsze
w
akcjach
ratowniczych
wspólnie
z
miejscowym
samochodami interwencji medycznej.
j) Jeżeli to konieczne, Dyrektor Zawodów lub
Dyrektor Wyścigu może zmodyfikować tą
procedurę, w takim przypadku, musi o niej
powiadomić Lekarza Zawodów i Delegata
Medycznego FIA, jeżeli występuje.
k) Na podstawie decyzji Lekarza Zawodów i
w zależności od stanu rannego, ewakuacja do
zewnętrznego
szpitala
może
być
przeprowadzona środkami i na warunkach
podanych w Artykule 2.8.3.8.

and

2.8.5. Trening personelu medycznego i
ratowniczego

In addition to the refresher sessions that
cover simultaneously both theoretical and
practical issues and may be held at the
local, regional or national level during the
close season, safety exercises must be
held to coincide with the competitions
themselves.

Oprócz zajęć przypominających dotyczących
kwestii zarówno teoretycznych i praktycznych
mogących się odbywać w ramach planu
ćwiczeń
lokalnych,
regionalnych
lub
krajowych, ćwiczenia bezpieczeństwa muszą
mieć miejsce przy okazji przeprowadzanych
zawodów.

2.8.5.1 Extrication exercises

2.8.5.1.
Ćwiczenia
poszkodowanych

The aim of these is to evaluate the teams
and familiarise them with the competition
vehicles and their distinctive features.
They are mandatory, when each F1,
WTCR and WEC round takes place and
must involve all the extrication teams
present.
Whenever support competitions are held
during a round of one of the above
championships, it is strongly advised that
an exercise be organised for each type of
vehicle taking part, in particular those
fitted with an extractable seat.

Mają na celu ocenę zespołów i poznanie
przez nich pojazdów sportowych i ich cech
szczególnych.
Są obowiązkowe w czasie przebiegu każdej
rundy F1, WTCR i WEC i dotyczą wszystkich
zespołów wydobywających poszkodowanych.

The
same
goes
for
all
non-FIA
championship competitions, for which the
extrication exercises are still advised.
Except in cases of force majeure, the

w

wydobywaniu

Zawsze, gdy przy okazji rundy jednych z
wyżej
wymienionych
mistrzostw,
organizowane są zawody towarzyszące,
stanowczo
zaleca
się
zorganizowanie
ćwiczenia
dla
każdego
typu
pojazdu
uczestniczącego w zawodach w szczególności
dla tych wyposażonych w wyciągane fotele.
To samo dotyczy wszystkich zawodów
niebędących mistrzostwami FIA, dla których
ćwiczenia w wydobywaniu poszkodowanych
są zawsze zalecane.
Prócz siły wyżej, ćwiczenia muszą się odbyć
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exercises must be carried out before the
first practice session and on a car that has
been checked by the competition’s
technical service.
For each of the disciplines concerned, the
number of vehicles designated for the
exercise is left to the discretion:
-of the FIA for the FIA Championships;
- for all other cases, of the Chief Medical
Officer of the competition.
The agreement, depending on the
individual case, of the Race Director or
the Clerk of the Course is required.
The competitors designated for the
exercise must receive written notice of
this.
The extrication teams must be properly
dressed, with all their equipment.
When the exercise is taking place, either
the driver or a third person must be
seated in the car, but dressed in overalls,
helmet and (in the competitions for which
it is mandatory) a head restraint.
The FIA Medical Delegate concerned (or,
as the case may be, his representative)
must be present throughout the duration
of the exercise.

przed
pierwszymi
treningami
i
na
samochodzie skontrolowanym przez służby
techniczne zawodów.
Dla każdej konkurencji, liczba samochodów
wyznaczonych do ćwiczenia pozostawiona
jest do decyzji:
- FIA dla Mistrzostw FIA;
Lekarza
Zawodów
we
wszystkich
pozostałych przypadkach.
W zależności od indywidualnego przypadku,
wymagana jest zgoda Dyrektora Wyścigu lub
Dyrektora Zawodów.
Zawodnicy wyznaczeni do ćwiczenia muszą
być o tym powiadomieni na piśmie.
Zespoły
wydobywające poszkodowanych,
muszą być odpowiednio ubrane, z całym
wyposażeniem.
W czasie ćwiczenia, w samochodzie musi
znajdować się kierowca lub osoba trzecia, ale
musi być ubrana w kombinezon, kask i w
urządzenie
podtrzymujące
głowę
(w
zawodach gdzie jest to obowiązkowe).
Wyznaczony Delegat Medyczny FIA (lub
ewentualnie jego reprezentant) musi być
obecny w czasie trwania całego ćwiczenia.

2.8.5.2 "Themed" medical exercises

2.8.5.2.
medyczne

„Tematyczne”

ćwiczenia

The aim of these is to permit an overall
evaluation to be made:
-on the one hand, of the medical team
and on the other, of the safety
arrangements as a whole, the speed of
intervention, the appreciation of a
casualty’s condition, and the pertinence
and quality of his treatment. They may be
organised during a round of an FIA
Championship, at the request of the
Medical Delegate and/or the Race Director
of the competition concerned.
In non-FIA Championship competitions
they are still possible, at the request of
the Chief Medical Officer and/or the Clerk
of the Course.
The intervention will concern a vehicle
containing a supposed casualty, and the
response of the relevant members of the
medical team to the situation thus defined
will be assessed.
The number and quality of the doctors,
vehicles and their crews participating in
the exercise will be variable and may
involve all or part of the entire chain of
those intervening, from the track all the

Ich celem jest umożliwienie dokonania
ogólnej oceny:
- z jednej strony zespołu medycznego, z
drugiej
strony
zaś
całości
urządzeń
bezpieczeństwa, szybkości interwencji, oceny
stanu rannego oraz trafności i jakości
udzielanej pomocy.
Mogą być one zorganizowane z w trakcie
organizowana rundy Mistrzostw FIA, na
żądanie
Delegata
Medycznego
i/lub
Dyrektora Wyścigu danych zawodów.
W zawodach niebędących Mistrzostwami FIA,
są zawsze możliwe na prośbę Lekarza
Zawodów i/lub Dyrektora Zawodów.
Interwencja dotyczy pojazdu zawierającego
rzekomą ofiarę, a odpowiedź odpowiednich
członków zespołu medycznego na tak
zdefiniowaną sytuację zostanie oceniona.
Liczba i charakter lekarzy, pojazdów i ich
obsługi, uczestniczących w ćwiczeniu może
być zmienna, powodując udział całości lub
części łańcucha interwencyjnego po całej
drodze z toru do szpitala.
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way to the hospital. Marshals, fire-fighters
and race officials may also be requested
to participate in this type of exercise.

Sędziowie, strażacy i osoby oficjalne wyścigu
mogą być również wezwani do uczestniczenia
w tego typu ćwiczeniu.

2.8.6 Checking of new competitions
in F1, WTCR and WEC

2.8.6. Kontrola nowych zawodów F1,
GT1, WTCC i WEC

Before the first round of one of the
championships mentioned above, whether
on an existing circuit or a newly built one,
a qualifying inspection is organised under
the control of the FIA, with the possible
participation of the Medical Delegate of
the championship concerned.
Essentially, this check centres on the
proposed hospitals, the medical centre,
the placing around the track of medical
posts, the evaluation of the abilities of the
extrication teams, and possibly their
actual creation.

Przed pierwszą rundą wyżej wymienionych
mistrzostw, zarówno dla toru istniejącego jak
niedawno zbudowanych, organizowana jest
inspekcja kwalifikująca pod kontrolą FIA, z
ewentualnym udziałem Delegata Medycznego
danych mistrzostw.
Zasadniczo kontrola dotyczy proponowanych
szpitali,
Centrum
Medycznego,
rozmieszczenia punktów medycznych na
torze,
oceny
drużyn
ratowniczych
i
ewentualnie ich utworzenia.

2.8.7 Late change of circuit from the
one initially designated

2.8.7 Późna zamiana toru z pierwotnie
wyznaczonego

Particular measures for F1, WTCR and
WEC:
If, for whatever reason, a round of one of
the FIA world championships on circuits
(F1, WTCR, WEC) is required to take place
on a different circuit from the one initially
designated, the following measures must
be taken:
Before the final decision on the date and
venue of the competition, the designated
FIA Medical Delegate must, jointly with
the doctor assigned by the ASN, inquire
about the conformity of the medical
service and, if he deems it necessary,
carry out a prior inspection in order to
ascertain the feasibility of the race in
accordance with the FIA regulations.

Środki szczególne dla F1, WTCR i WEC:

2.9 OTHER SERVICES

2.9. INNE SŁUŻBY

The following services should also be
provided:

Inne służby, które muszą być zapewnione:

2.9.1 Circuit maintenance

2.9.1. Utrzymania toru

Vehicles, equipment and personnel for the
repair of damaged barriers, surfaces and
structures during the competition.

Pojazdy, sprzęt i personel do naprawiania
uszkodzonych podczas zawodów barier,
nawierzchni i konstrukcji.

2.9.2 Removal and
abandoned race cars

2.9.2.
Usuwanie
pozostawionych
wyścigowych

recovery

of

Vehicles for the removal and recovery of

Jeśli z jakiegokolwiek powodu runda jednych
z mistrzostw świata FIA na torach (F1,
WTCR, WEC) musi odbyć się na innym torze
niż ten, który został pierwotnie wyznaczony,
należy podjąć następujące środki:
Przed ostateczną decyzją dotyczącą terminu i
miejsca
zawodów
wyznaczony
Delegat
Medyczny FIA musi, wspólnie z lekarzem
wyznaczonym
przez
ASN,
zapytać
o
zgodność służby medycznej i, jeżeli uzna to
za konieczne, przeprowadzić uprzednią
kontrolę
w
celu
ustalenia
możliwości
przeprowadzenia
wyścigu
zgodnie
z
regulaminami FIA

Pojazdy

do

holowania
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abandoned race cars:
Immobilised cars in unsafe positions
should be removed to places of safety,
either manually or by means of cranes or
vehicles suitably adapted for the purpose
of lifting a car.
No other means of lifting cars should be
used unless specifically authorised by the
FIA.
Recovery vehicles should also be provided
for transporting abandoned cars back to
the paddock at the end of each race or
session.
Unless the Clerk of the Course has given
instructions
to
the
contrary,
such
operations may be undertaken by
marshals at the scene.

pozostawionych samochodów wyścigowych:
Samochody
unieruchomione
w
niebezpiecznych
miejscach
muszą
być
usunięte do miejsc bezpiecznych w sposób
ręczny, bądź przy pomocy dźwigów lub
pojazdów specjalnie przystosowanych do
podnoszenia
samochodów.
Żaden
inny
sposób podnoszenia samochodów nie może
być stosowany chyba, że za wyraźną zgodą
FIA.
Pojazdy do holowania muszą być także
zapewnione do transportu pozostawionych
samochodów
do
parku
maszyn
po
zakończeniu każdego wyścigu lub treningu.
Wszystkie te operacje mogą być wykonane
przez sędziów na miejscu chyba, że Dyrektor
Wyścigu wyda odmienne polecenia.

2.9.3 Security

2.9.3. Ochrona

Security patrols for controlling spectators:
In the case of incidents concerning
spectator safety and control, the marshals
must cooperate with the public services
as laid down in the overall emergency
plan, by reporting to race control any
relevant incidents (see Article 2.4.5) and
allowing the security service to make use
of the means of communication at the
post.

Patrole ochrony do kontroli widzów:
W
razie
incydentów
dotyczących
bezpieczeństwa i kontroli widzów, sędziowie
muszą współpracować z władzami zgodnie z
ustalonym ogólnym planem ratunkowym
poprzez zgłoszenie do centrum kierowania
wyścigiem każdego incydentu (patrz Artykuł
2.4.5.)
oraz
udostępnić
służbom
bezpieczeństwa środki łączności znajduje się
w punkcie.

2.9.4 Course Car

2.9.4 Samochód Toru

A course car should be marked “RACE
CONTROL” in letters of dimensions similar
to those of the race numbers (see Article
16 of the ISC) on the front, rear and
sides. If there is more than one vehicle, a
number half the size of the lettering
should be added adjacent to the marking.
In the case of multiple vehicles, it is
highly recommended that the vehicle
number be mounted on the dash board.
In addition to the driver, it should have an
official on board in radio contact with
Race Control.
Any lights fitted to the outside must be
fixed to withstand the maximum speed
attainable in the vehicle.

Samochód Toru powinien być oznaczony, jako
„RACE CONTROL ” literami o wymiarach
zbliżonych do numerów startowych (patrz
Artykuł 16 MKS) z przodu, z tyłu i po bokach.
Jeżeli jest więcej niż jeden taki pojazd,
należy obok oznaczenia dodać cyfrę o połowę
mniejszą niż wielkość liter.
W przypadku wielu pojazdów, stanowczo
zaleca się zamontowanie numeru pojazdu na
desce rozdzielczej.
Oprócz kierowcy, powinien on mieć na
pokładzie
osobę
oficjalną,
będącą
w
kontakcie radiowym z Centrum Kierowania
Wyścigiem. Wszelkie światła zamontowane
na zewnątrz muszą być zamocowane w taki
sposób,
aby
wytrzymały
maksymalną
prędkość osiąganą w pojeździe.

2.10
SAFETY
CAR
PROCEDURES
(EXCEPT FOR FIA CHAMPIONSHIPS,
SERIES OR CUPS WITH SPECIFIC
REGULATIONS)

2.10. PROCEDURY DOTYCZĄCE SAFETY
CAR-A (Z WYJĄTKIEM MISTRZOSTW
FIA,
KTÓRE
MAJĄ
SPECJALNY
REGULAMIN)

2.10.1 On the decision of the Clerk of the

2.10.1.

Na

podstawie
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Course, the safety car may be brought
into operation to:
- neutralise a race if competitors or
officials are in immediate physical danger
but the circumstances are not such as to
necessitate stopping the race;
- start a race in exceptional conditions
(e.g. poor weather);
- pace a rolling start;
- resume a suspended race.
2.10.2 At circuits where safety car
procedures
are to be used,
two
continuous, 20 cm wide “Safety Car Lines”
should be marked with non-skid paint,
crossing the track and the pit entry and
exit roads from side to side, at right
angles to the track centreline, at the
following places:
- Safety Car Line 1: at the point at which
it is deemed reasonable to allow a car
entering the pits to overtake the safety
car or another competing car remaining
on the track.
It is also the point at which competing
cars can pass the safety car as it enters
the pits at the end of the intervention.
- Safety Car Line 2: at the point at which
cars leaving the pits are likely to be
travelling at a similar speed to competing
cars on the track. A car on the track may
therefore overtake another leaving the
pits before reaching this line but no
overtaking may take place after it.
- and in case of more than one safety car,
an Intermediate safety car line: the point
at which competing cars can pass a safety
car as it returns to its intermediate
position at the end of the intervention.
2.10.3 The safety car will be designed or
adapted for high performance circuit
driving and with power adequate to
maintain speeds at which the types of
cars competing in the competition can be
driven without compromising their raceworthiness. At certain competitions, the
vehicle may be chosen to suit a particular
category , e.g. truck racing.
There will be at least two seats and two or
four doors; rear visibility must be good.
A roll cage installed to Appendix J
specifications is recommended, as are

Zawodów, safety car może być użyty:
- do neutralizacji wyścigu, gdy zawodnicy lub
osoby oficjalne są narażeni na bezpośrednie
niebezpieczeństwo fizyczne w warunkach
niewymagających
jednak
zatrzymania
wyścigu;
- wystartowania wyścigu w wyjątkowych
okolicznościach (np. zła pogoda);
- do przeprowadzenia startu lotnego;
- do wznowienia wstrzymanego wyścigu.
2.10.2. Na torach gdzie procedury safety car
muszą być stosowane, dwie ciągłe „Linie
Safety Car”, o szerokości 20 cm muszą być
wymalowane farbą przeciwpoślizgową, z
jednej i drugiej strony toru, wjazdu i wyjazdu
z alei serwisowej, prostopadle do osi
podłużnej toru, w następujących miejscach:
- Linia 1 Safety Car-a: w punkcie gdzie
uznaje
się,
jako
rozsądne
zezwolić
samochodowi zjeżdżającemu do boksów na
wyprzedzanie safety car-a lub innego
samochodu wyścigowego pozostającego na
torze.
Chodzi także o punkt gdzie samochody
startujące w wyścigu mogą wyprzedzać
samochód bezpieczeństwa, gdy zjeżdża on
do boksów po zakończeniu interwencji.
- Linia 2 Safety Car-a: w punkcie gdzie
samochody opuszczające boksy mogłyby
jechać z prędkością podobną do samochodów
znajdujących się na torze. Tak, więc
samochód znajdujący się na torze może
wyprzedzać samochód opuszczający boksy
zanim
osiągnie
tę
linię,
ale
żadne
wyprzedzanie nie jest dozwolone za nią.
- i w przypadku, gdy jest więcej niż jeden
safety car, Pośrednia linia safety car-a: punkt
gdzie samochody startujące w wyścigu mogą
wyprzedzać safety car, gdy zjeżdża on na
swoje miejsce pośrednie po zakończeniu
interwencji.
2.10.3. Samochód bezpieczeństwa musi być
zaprojektowany lub dostosowany do jazdy z
najwyższymi parametrami na torze, posiadać
moc umożliwiającą na utrzymanie prędkości
kategorii samochodów uczestniczących w
zawodach bez uszczerbku dla ich wartości
wyścigowej. W niektórych zawodach, pojazd
może być wybrany w zależności od kategorii
wyścigowej, na przykład wyścigi ciężarówek.
Musi posiadać, co najmniej dwa fotele i
dwoje lub czworo drzwi; musi posiadać dobrą
widoczność do tyłu. Zalecana jest klatka
bezpieczeństwa zainstalowana zgodnie ze
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FIA-approved seat harnesses
The safety car must be marked “SAFETY
CAR” in letters of appropriate dimensions
similar to those of the race numbers, on
the rear and sides.
It must have at least one clearly visible
yellow or orange light on the roof and a
green light showing to the rear, each
powered by a different electrical circuit.
Lights fitted to the outside must be fixed
to withstand the maximum speed
attainable in the vehicle.
It will be driven by an experienced circuit
driver. It will carry an observer capable of
recognising all the competing cars, and
who is in permanent radio contact with
race control.
It is recommended that the occupants
wear FIA-approved helmets and flame
resistant clothing. These are obligatory in
all FIA championships, series or cups.

specyfikacją Załącznika J jak i pasy
bezpieczeństwa zatwierdzone przez FIA.
Safety
car
jest
oznakowany
napisem
"SAFETY CAR" o odpowiednich wymiarach
podobnych
do
numerów
startowych
zawodników, z boków i z tyłu samochodu.
Musi posiadać, co najmniej jedno dobrze
widoczne światło żółte lub pomarańczowe na
dachu oraz jedno światło zielone skierowane
do
tyłu,
każde
zasilane
niezależnym
obwodem elektrycznym.
Światła zamontowane na zewnątrz muszą
być zamocowane w taki sposób, aby
wytrzymać prędkość osiąganą przez pojazd.
Musi być prowadzony przez doświadczonego
kierowcę wyścigowego. Musi przewozić
obserwatora zdolnego do rozpoznawania
wszystkich startujących samochodów oraz
pozostającego w stałej łączności radiowej z
centrum kierowania wyścigiem. Zaleca się,
aby członkowie załogi nosili kaski oraz ubiory
ognioodporne zatwierdzone FIA. Są one
obowiązkowe w zawodach mistrzostw, serii
lub pucharów FIA.

2.10.4 There will be only one safety car
in operation at a time, except for circuits
of over 7 km in length, where other safety
cars, positioned at intermediate points
around the circuit, may be specified in the
event regulations. If more than one safety
car
is
authorised,
the
following
requirements will apply:
- the starting and withdrawal position of
each safety car must be advised to all the
competitors and drivers;
- a green light must be situated past the
withdrawal position to enable the race
neutralization end point to be defined and
signaled to the drivers.

2.10.4. Na raz może być używany tylko
jeden safety car, z wyjątkiem torów o
długości ponad 7 kilometrów, gdzie inne
safety
car-y,
ustawione
na
punktach
pośrednich wzdłuż toru, mogą być określone
w regulaminie zawodów. Gdy dopuszczonych
jest kilka safety car-ów, stosuje się
następujące zasady:
- miejsce startu i zjazdu każdego safety cara musi być zakomunikowane wszystkim
zawodnikom i kierowcom,
- zielone światła muszą znajdować się po
punkcie zjazdu, aby umożliwić określenie
punktu
końca
neutralizacji
wyścigu
i
powiadomić o nim kierowców.

2.10.5 Before the race start time, the
safety car will take up position at the
front of the grid and remain there until
five minute signal is given.

2.10.5. Przed czasem startu wyścigu, safety
car zajmie pozycję na przodzie pól
startowych i pozostanie tam do momentu
dania sygnału 5 minut.

2.10.6 When the five-minute signal is
given (except under Article 2.10.18
below), the safety car will:
- leave the grid and return to the pit lane
or,
- take up a position close to the pit entry
until after the start is clear when race
control either instructs it to return to the
pitlane, or it is deployed.

2.10.6. Gdy sygnał pięciu minut jest dany (z
wyjątkiem zastosowania Artykułu 2.10.18
poniżej), safety car:
- opuści pole startowe i powróci do alei
serwisowej lub,
- zajmie pozycję blisko wyjazdu z alei
serwisowej do momentu, kiedy zostanie dany
sygnał
startu
i
centrum
kierowania
wyścigiem wyda mu instrukcje powrotu do
alei serwisowej lub zostanie rozmieszczony.

2.10.7 If more than one safety car is

2.10.7. Gdy kilka safety car-ów jest użytych,
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used, one will proceed as in Articles
2.10.5 and 2.10.6; the other(s) will take
up the intermediate position(s) no less
than 5 minutes before the race start time.

jeden interweniuje tak, jak podano w
Artykułach 2.9.5 i 2.9.6., pozostały(-e)
powraca(-ają) na swoje miejsca pośrednie
najpóźniej 5 minut przed czasem startu.

NEUTRALISING THE RACE

NEUTRALIZACJA WYŚCIGU

2.10.8 When the order is given to deploy
the safety car, all marshal posts will
display waved yellow flags and “SC”
boards and the orange lights at the Line
will be illuminated, for the duration of the
intervention.

2.10.8. Gdy zostanie podjęta decyzja o
użyciu safety car-a, wszystkie punkty
obserwacyjne pokażą wymachiwane flagi
żółte i tablicę "SC", a żółte pomarańczowe
zostaną zapalone na Linii podczas trwania
interwencji.

2.10.9 The safety car will start from the
pit lane with its orange lights illuminated
and will join the track regardless of where
the race leader is.

2.10.9. Safety car z włączonymi światłami
pomarańczowymi wyjeżdża z alei serwisowej
i wjeżdża na tor, niezależnie od miejsca,
gdzie znajduje się samochód prowadzący w
wyścigu.

2.10.10 All the competing cars must then
form up in line behind the safety car no
more than five car lengths apart, and
overtaking, with the following exceptions,
is forbidden until the cars reach the Line
(or the next race neutralisation end point)
after the safety car has returned to the pit
lane. Overtaking will be permitted under
the following circumstances:
- if a car is signalled to do so from the
safety car;
- under Article 2.10.18;
- any car entering the pits may pass
another car or the safety car after it has
crossed the first safety car line, as defined
under Article 2.10.2;

2.10.10. Wszystkie startujące samochody
muszą ustawić się w rzędzie za safety car-em
w odległości nie większej niż 5 długości
samochodu, a wyprzedzanie jest zabronione
za wyjątkiem momentu, gdy samochody nie
przekroczą Linii (lub następnego punktu
neutralizacji wyścigu) po powrocie do alei
serwisowej safety car-a. Wyprzedzanie jest
dozwolone w następujących warunkach:
- jeżeli sygnalizowane jest to przez safety
car;
- zgodnie z poniższym Artykułem 2.10.18;
- każdy samochód wjeżdżający do boksów
może wyprzedzać inny samochód lub safety
car po przekroczeniu pierwszej linii safety
car-a, tak jak zdefiniowano to poniżej w
artykule 2.10.2;
- każdy samochód opuszczający boksy może
wyprzedzać inny samochód na torze zanim
nie przekroczy on drugiej linii safety car-a,
tak jak zdefiniowano to poniżej w Artykule
2.10.2;
- podczas powrotu do boksów lub na swoje
miejsce
pośrednie,
samochód
bezpieczeństwa może być wyprzedzany przez
wszystkie samochody znajdujące się na torze
po
przekroczeniu
linii
samochodu
bezpieczeństwa;
- każdy samochód zatrzymujący się w
garażu, który został mu przydzielony, w
czasie, gdy safety car korzysta z alei
serwisowej (patrz Artykuł 2.10.14) może być
wyprzedzony.
- jeżeli jakiś samochód zwolni z powodu
poważnego problemu.

- any car leaving the pits may be
overtaken by another car on the track
before it crosses the second safety car
line, as defined under Article 2.10.2;
- when the safety car is returning to the
pit lane or its intermediate position, it
may be overtaken by cars on the track
once it has crossed the safety car line;
- any car stopping in its designated
garage area whilst the safety car is using
the pit lane (see Article 2.10.14) may be
overtaken;
- if any
problem.

car

slows

with

an

obvious

2.10.11
Any
car
being
driven
unnecessarily slowly, erratically or in a

2.10.11. Każdy samochód prowadzony bez
powodu w sposób powolny, błędny lub
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manner deemed potentially dangerous to
other drivers at any time whilst the safety
car is deployed will be reported to the
stewards. This will apply whether any
such car is being driven on the track, the
pit entry the pit lane, or the pit exit.

uznany, jako potencjalnie niebezpieczny dla
innych kierowców w każdym momencie, gdy
samochód bezpieczeństwa jest użyty, będzie
zasygnalizowany ZSS. Dotyczy to samochodu
znajdującego się na torze, na wjeździe do
alei serwisowej lub wjeździe z niej.

2.10.12 When ordered to do so by the
Clerk of the Course, the observer in the
safety car will use a green light to signal
to any cars between it and the race leader
that they should pass.

2.10.12. Kiedy Dyrektor Zawodów wyda
polecenie, obserwator znajdujący się w
safety car użyje światła zielonego do dania
znaku
wyprzedzania
dla
wszystkich
samochodów znajdujących się pomiędzy
samochodem prowadzącym w wyścigu i
safety
car-em.
Samochody
te
będą
kontynuować jazdę z ograniczoną prędkością,
bez wyprzedzania się, aż do osiągnięcia
rzędu samochodów znajdujących się za
safety car-em.
Safety car może być także wyposażony w
tylną tablicę ze sterowaniem elektrycznym,
na której wyświetla się numer kierowcy
prowadzącego w wyścigu. Po wyświetleniu,
samochody w rzędzie do i z wyłączaniem
lidera
wyścigu,
którego
numer
jest
wyświetlany, wyprzedzają safety car-a.

These cars will continue at reduced speed
and without overtaking until they reach
the line of cars behind the safety car.
The safety car may also have an
electrically controlled rear panel which will
show the race leader’s number.
When it is illuminated, cars up to but
excluding the race leader, whose number
is displayed, will pass the safety car.
2.10.13 The safety car shall be used at
least until the car in the lead is behind it
and all remaining cars are lined up behind
the leader (or, when there is more than
one safety car, all the cars in that safety
car’s sector).
Once behind the safety car, the race
leader (or leader of that sector) must
keep within 5 car lengths of it (except as
under Article 2.10.15) and all remaining
cars must keep the formation as tight as
possible.
2.10.14 While the safety car is in
operation, competing cars may enter the
pit lane, but may only rejoin the track
when the green light at the end of the pit
lane is on.
It will be on at all times except when the
safety car and the line of cars following it
are about to pass or are passing the pit
exit. A car rejoining the track must
proceed at an appropriate speed until it
reaches the end of the line of cars behind
the safety car.
Under certain circumstances, the Clerk of
the Course may ask the safety car to use
the pit lane. In this case, and provided its

2.10.13. Safety car jest używany, co
najmniej
do
czasu,
gdy
samochód
prowadzący w wyścigu znajdzie za nim a
inne samochody znajdą się w rzędzie za
samochodem prowadzącym w wyścigu (lub
jeżeli jest kilka safety car-ów, wszystkie
samochody znajdujące się w sektorze safety
car-a).
Gdy samochód prowadzący w wyścigu (lub
samochód znajdującym się na czele w danym
sektorze) znajdzie się za safety car-em, musi
pozostać w odległości 5 długości samochodu
(z wyjątkiem zastosowania Artykułu 2.10.15)
od niego, a inne samochody muszą się
maksymalnie ścieśnić.
2.10.14. Gdy safety car znajduje się na
torze, samochody zawodników mogą wjechać
do alei serwisowej, lecz powrót na tor jest
możliwy dopiero wtedy, gdy zostanie
zapalone zielone światło przy wyjeździe z alei
serwisowej. Będzie ono stale zapalone, prócz
momentu,
gdy
safety
car
i
sznur
samochodów podążający za nim przejeżdża
przed
wyjazdem
z
alei.
Samochód
powracający na tor musi poruszać się z
dostosowaną prędkością aż do czasu, gdy
dojedzie do końca rzędu samochodów
znajdujących się za safety car-em.
W pewnych warunkach, Dyrektor Zawodów
może poprosić by safet car poruszał się aleją
serwisową. W tym przypadku i pod
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orange lights remain illuminated, all cars
must follow it into the pit lane without
overtaking.
Any car entering the pit lane under these
circumstances may stop at its designated
garage area.

warunkiem, że pomarańczowe światła safety
car-u
pozostaną
zapalone,
wszystkie
samochody muszą podążać za nim aleją
serwisową
bez
wyprzedania.
Każdy
samochód, który wjechał do alei serwisowej
może zatrzymać się w boksie przypisanym
jego zespołowi.

2.10.15 When the Clerk of the Course
calls in the safety car, its orange lights will
be extinguished; this will be the signal
that it will be entering the pit lane at the
end of that lap.
At this point, the first car in line behind
the safety car may dictate the pace and, if
necessary, fall more than five car lengths
behind it.

These will be displayed until the last car
crosses the Line.
In the case of more than one safety car,
their withdrawal must be precisely
synchronised.

2.10.15. Gdy Dyrektor Wyścigu odwoła
safety car-a, samochód ten musi wyłączyć
swoje pomarańczowe światła, co jest
sygnałem dla kierowców, że safety car
powróci zjedzie do alei serwisowej po
wykonaniu pełnego okrążenie toru. W tym
momencie, pierwszy samochód znajdujący
się w rzędzie za safety car-em może narzucić
tempo i w razie konieczności znaleźć się za
nim w odległości większej niż 5 długości
samochodu.
W celu uniknięcia ryzyka wypadku zanim
safety car powróci do alei serwisowej, od
momentu, gdy światła samochodu zostaną
zgaszone, kierowcy muszą kontynuować
jazdę w takim tempie, które nie powoduje
przyspieszania, hamowania, czy też innego
manewru
mogącego
wystawić
na
niebezpieczeństwo innych kierowców lub
zakłócić ponowny start.
Gdy safety car zbliży się do wjazdu do alei
serwisowej, flagi żółte i tablice "SC" w
punktach sędziowskich, zostaną usunięte i
zastąpione
flagami
zielonymi
wymachiwanymi, a światła zielona będą
zapalone na Linii lub w punkcie(-tach)
pośrednim(-ch) końca neutralizacji wyścigu.
Flagi będą pokazane do czasu, gdy ostatni
samochód minie Linię.
Jeżeli użytych jest kilka safety car-ów, ich
wycofanie
musi
być
precyzyjnie
zsynchronizowane.

2.10.16 Each lap completed while the
safety car is deployed will be counted as a
race lap.

2.10.16.
Każde
okrążenie
ukończone
podczas interwencji safety car-a zaliczane
jest do okrążeń wyścigu.

2.10.17 If the safety car is still deployed
at the beginning of the last lap, or is
deployed during the last lap, it will enter
the pit lane at the end of the lap and the
cars will take the chequered flag as
normal without overtaking.

2.10.17. Jeżeli safety car znajduje się
jeszcze na torze na początku ostatniego
okrążenia lub jest użyty podczas ostatniego
okrążenia, zjeżdża on do alei serwisowej po
wykonaniu
okrążenia,
a
samochodom
pokazuje się flagę z szachownicą zgodnie z
normalną procedurą jednak bez zgody na
wyprzedzanie.

STARTING THE RACE BEHIND THE
SAFETY CAR

START WYŚCIGU
BEZPIECZEŃSTWA

2.10.18 In exceptional circumstances,

2.10.18. W wyjątkowych okolicznościach,

In order to avoid the likelihood of
accidents before the safety car returns to
the pit lane, from the point at which the
lights on the car are extinguished, drivers
must proceed at a pace which involves no
erratic acceleration, braking, or any other
manoeuvre which is likely to endanger
other drivers or impede the restart.
As the safety car is approaching the pit
entry, the yellow flags and SC boards at
the marshal posts will be withdrawn and
replaced by waved green flags with green
lights at the Line and at the Intermediate
race neutralisation end point(s).
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the race may be started behind the safety
car. In this case, at any time before the
one-minute signal, its orange lights will be
turned on. This is the signal to the drivers
that the race will be started behind the
safety car. When the green lights are
illuminated, the safety car will leave the
grid with all cars following in grid order no
more than 5 car lengths apart.
There will be no formation lap and the
race will start when the green lights are
illuminated.

A penalty will be imposed on any driver
who, in the opinion of the Stewards,
unnecessarily overtook another car during
the first lap.

wyścigu może być ponownie wystartowany
za safety car-em. W tym przypadku, jego
pomarańczowe
światła
zostaną
zawsze
zapalone przed sygnałem 1 minuty. Jest to
sygnał dla kierowców, że start będzie miał
miejsce za safety car-em. Gdy zapalą się
zielone światła, safety car opuści pole
startowe, a zanim wszystkie samochody w
kolejności z pola startowego, w odległości nie
większej niż 5 długości samochodu. Nie
będzie okrążenia formującego i wyścig
rozpocznie się, gdy zielone światła zostaną
zapalone.
Wyłącznie podczas pierwszego okrążenia,
dozwolone
jest
wyprzedzanie,
jeżeli
samochód jest opóźniony, gdy opuszcza
swoje miejsce na polu startowym i
samochody znajdujące się za nim nie mogą
uniknąć
wyprzedzania
bez
opóźniania
pozostałych. W tym przypadku, kierowcy
mogą wyprzedzać, tylko by ponownie
ustanowić początkową kolejność na starcie.
Niedługo po tym, jak ostatni samochód w
rzędzie za safety car-em minie koniec
wyjazdu z alei serwisowej, światła wyjazdu z
alei serwisowej zmienią kolor na zielony;
każdy samochód w alei serwisowej może
następnie wjechać na tor i dołączyć do rzędu
samochodów za safety car-em.
Jakikolwiek spóźniony kierowca opuszczający
pole startowe nie może wyprzedzić innego
poruszającego
samochodu,
jeżeli
był
nieruchomy
w
czasie,
gdy
pozostałe
samochody przekraczały Linię, i musi
pozostać na końcu rzędu samochodów
znajdujących się za safety car-em. Jeżeli
dotyczy to kilku kierowców, muszą się oni
ustawić
z
tyłu
rzędu
samochodów
znajdujących
się
za
samochodem
bezpieczeństwa w kolejności, w jakiej
opuścili pole startowe.
Kara czasowa zostanie nałożona, według
uznania ZSS, na każdego kierowcę, który
wyprzedzi inny samochód bez uzasadnionej
konieczności w czasie pierwszego okrążenia.

2.10.19 A safety car may be used as the
official car for a rolling start in conformity
with Article 8.3 of the Code; in this case,
the Supplementary Regulations governing
the start will apply to it until it resumes
its safety car function after the start has
been given.

2.10.19. Safety car może być użyty, jako
samochód oficjalny do dania startu lotnego
zgodnie z Artykułem 8.3 MKS: w tym
przypadku,
Regulamin
Uzupełniający
określający start będzie miał zastosowanie
do czasu, gdy ponownie powróci do swojej
funkcji safety car-a po daniu sygnału startu.

RESUMING A SUSPENDED RACE

WZNOWIENIE
ZATRZYMANIU

2.10.20 The safety car will be driven to

2.10.20. Safety car będzie poruszał się na

Overtaking, during the first lap only, is
permitted if a car is delayed when leaving
its grid position and cars behind cannot
avoid passing it without unduly delaying
the remainder of the field.
In this case, drivers may only overtake to
re-establish the original starting order.
Soon after the last car in line behind the
safety car passes the end of the pit exit,
the pit exit light will turn green; any car
in the pit lane may then enter the track
and join the line of cars behind the safety
car.
Any driver who is delayed leaving the grid
may not overtake another moving car if
he was stationary after the remainder of
the cars had crossed the Line, and must
form up at the back of the line of cars
behind the safety car.
If more than one driver is affected, they
must form up at the back of the field in
the order in which they left the grid.

WYŚCIGU
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the front of the line of cars behind the red
flag line.
The conditions for resuming the race will
be as stipulated in the FIA General
Prescriptions or the event regulations, but
the following should apply:
- marshals will arrange the cars in the
order indicated by race control;
- any cars between the red flag line and
the leader will be waved off to complete a
further lap, without overtaking, and join
the line of cars behind the safety car;
- signals will be shown at appropriate
intervals
before
the
resumption,
accompanied by audible warnings.
The race will be resumed behind the
safety car according to the procedure and
conditions of Article 2.10.18. All the
Articles concerning the neutralisation of
the race will apply. The safety car will
enter the pit lane after one lap unless all
cars are not yet in a line behind it, or the
safety car may continue until the Race
Director (if appointed) or Clerk of the
Course decides it is safe to resume the
race.

przodzie rzędu samochodów z za linii flagi
czerwonej.
Warunki wznowienia są takie jak określone w
Przepisach Ogólnych FIA lub regulaminie
zawodów.
Niemniej,
zastosowanie
ma
poniższe:
- sędziowie ustawią samochody w kolejności
wskazanej
przez
centrum
kierowania
wyścigiem;
- wszystkie samochody pomiędzy linią flagi
czerwonej i kierowcą znajdującym się na
czele,
otrzymają
polecenie
wykonania
okrążenia, bez wyprzedzania i ustawienia się
w rzędzie samochodów za safety car-em;
- sygnały, wraz sygnałem dźwiękowym
zostaną dane z odpowiednim odstępami
przed wznowieniem wyścigu.
Wyścig zostanie wznowiony za safety car-em
zgodnie z procedurą i warunkami podanymi
w Artykule 2.10.18. Stosuje się wszystkie
Artykuły dotyczące neutralizacji wyścigu.
Safety car powróci do alei serwisowej po
jednym okrążeniu, chyba, że samochody nie
ustawiły się w rzędzie za safety car-em lub
safety car może kontynuować jazdę do
momentu, kiedy Dyrektor Wyścigu (jeżeli
jest wyznaczony) lub Dyrektor Zawodów,
zdecyduje, że jest na tyle bezpiecznie, aby
wznowić wyścig.

2.11 SPECIFIC RECOMMENDATIONS
FOR RACES RUN AT NIGHT

2.11.
SPECJALNE
ZALECENIA
DLA
WYŚCIGÓW
PRZEPROWADZANYCH
NOCĄ

Where racing takes place at night, an
area of track, including the Control Line,
must be sufficiently illuminated to enable
the positive identification of the fastest
cars. For safety reasons, the lights must
intensify as they approach the area where
the lighting is of maximum intensity, and
then gradually dim.

Tam, gdzie wyścigi odbywają się w nocy,
obszar toru, w tym Linia Kontrolna, musi być
wystarczająco oświetlony, aby umożliwić
pozytywną
identyfikację
najszybszych
samochodów. Ze względów bezpieczeństwa
światła muszą się nasilać, gdy samochody
zbliżają się do obszaru, w którym oświetlenie
ma maksymalną intensywność, a następnie
stopniowo przygasać.
Wszystkie instalacje oświetleniowe i inny
sprzęt muszą:
a) nie rozpraszać zawodników w żaden
sposób, w szczególności poprzez tworzenie
cieni lub oślepianie;
b) być zainstalowane i dostępne do kontroli
przed zawodami.
Ten artykuł niekoniecznie dotyczy zawodów
rozgrywanych przy oświetleniu.

All lighting installations and other
equipment must:
a) not distract the competitors in any way,
in particular by creating shadows or
dazzling them;
b) be installed and available for inspection
prior to the event.
This article does not necessarily apply to
competitions run under floodlighting.
2.11.1 Equipment of
posts (ref. Article 2.4)

the

marshal

The marshals’ signalling flags and the
“SC” Safety Car board are to be

2.11.1.
Wyposażenie
punktów
sędziowskich (nawiązanie do Artykułu
2.4.)
Flagi sygnalizacyjne sędziów oraz tablica
safety car-a „SC”, muszą być zastąpione
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substituted with double-faced discs of
80 cm diameter, or boards of similar area,
with handles 50 cm long and painted on
both faces with reflective paint in the
colours: yellow with red stripes, white and
green (the blue colour for the overtaking
signal
is
not
required
since
the
manoeuvre is performed by cars with
headlights).
Alternatively, the light signals described in
Article 2.4.2 can be used.
Yellow lights at each post are obligatory.
Furthermore, every marshal post must be
provided with a battery-powered torch for
each flag marshal, which must never be
shown towards the oncoming vehicles.
NB: The changeover from the day to the
night signalling system must happen
simultaneously around the entire track
upon the order of the Clerk of the Course.

przez dwustronne tarcze, o średnicy 80 cm
lub tablice o podobnym wymiarze i rękojeści
długości 50 cm, ze znakami namalowanymi
po obydwu stronach farbą odblaskową w
kolorach: żółty z czerwonymi pasami, biały i
zielony (kolor niebieski dla sygnalizacji
wyprzedzania nie jest wymagany z uwagi na
wykonywanie
tego
manewru
przez
samochody ze światłami).
Alternatywnie mogą być stosowane światła
sygnalizacyjne opisane w Artykule 2.4.2.
Światła żółte są obowiązkowe na każdym
punkcie obserwacyjnym.
Ponadto
każdy
sędzia
na
punkcie
obserwacyjnym musi być wyposażony w
latarkę
na
baterie
dla
każdej
flagi
sędziowskiej, której światło nigdy nie może
być kierowane w stronę nadjeżdżających
samochodów.
Uwaga: Każdorazowa zmiana sygnalizacji
dziennej na nocną musi odbywać się
jednocześnie na całym torze na polecenie
Dyrektora Zawodów.

2.11.2 Marshal post staff (ref. Article
3.4)

2.11.2.
Obsługa
punktów
obserwacyjnych
(nawiązanie
do
Artykułu 3.4.)

For long distance competitions, the
personnel at each post should be
increased if necessary to permit adequate
rest periods; in order to ensure continuity
of the service, the duty periods should not
include the whole staff simultaneously.

W zawodach długodystansowych, obsługa
każdego punktu musi być powiększona tak,
aby
umożliwić
odpowiednie
okresy
odpoczynku; aby zapewnić ciągłość obsługi,
okresy
pracy
nie
mogą
obejmować
jednocześnie całego personelu.

2.11.3 Signals used by the Clerk of
the Course (ref. Article 2.5.4)

2.11.3. Sygnały znajduje się w gestii
Dyrektora Zawodów (w nawiązaniu do
Artykułu 2.5.4.)

The signals shall be given as follows:
a) Start
By means of lights as described in Article
2.5.6.

Sygnały te dawane w następujący sposób:
a) Start
Za pomocą świateł, tak jak to opisano w
Artykule 2.5.6.

b) Finish
By means of a chequered flag illuminated
by a light placed at the side of the track.
c) Stop signal (red flag)
By means of a board measuring 60 x
100 cm with the word STOP in characters
of 5 cm thickness, 15 cm width and 40 cm
height in white reflective paint written on
a red background, also reflective, shown
at the finish line. There may also be red
lights, placed at the discretion of the
Clerk of the Course and operated solely
by him.
NB: in the two latter cases, pre-signalling

b) Meta
Za pomocą flagi z szachownicą oświetlonej
światłem umieszczonym z boku toru.
c) Sygnał zatrzymania (czerwona flaga)
Za pomocą tablicy, o wymiarach 60 cm x 100
cm z napisem STOP o grubość liter 5 cm,
szerokość liter 15 cm i wysokość liter 40 cm
w
kolorze
białym
odblaskowym
na
czerwonym
również
odblaskowym
tle,
pokazywanej na linii mety. Można stosować
także czerwone światła umieszczone według
uznania Dyrektora Zawodów i obsługiwane
wyłącznie przez niego.
Uwaga: W obydwu przypadkach wcześniejsza
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to the Clerk of the Course will have to be
provided, by radio, from a suitable
distance before the finishing line.
d) Individual stopping (black flag and
board showing the competitor’s number)
By means of a white lamp moved back
and forth transversely and a board with
the competitor’s number illuminated by a
light.
e) Individual warning of mechanical
trouble (black flag with orange disc and
black board with competitor’s number)
By means of a black board measuring 80
x 80 cm with an orange reflective disc of
40 cm diameter in the centre and a board
with the competitor’s number, illuminated.
f) Individual warning of unsportsmanlike
behaviour (black and white flag and board
with competitor’s number)
By means of a black board measuring 80
x 80 cm with an equilateral white
reflective triangle with sides of 45 cm in
the centre and a board with the
competitor’s number, illuminated.

sygnalizacja
drogą
radiową
zostanie
przekazana
Dyrektorowi
Wyścigu,
w
odpowiedniej odległości przed linią mety.
d) Zatrzymanie indywidualne (czarna flaga i
tablica z numerem zawodnika)
Za pomocą poprzecznego poruszania w przód
i w tył białej lampy i pokazywania numeru
zawodnika na oświetlonej tablicy.
e) Indywidualne ostrzeżenie o uszkodzeniu
mechanicznym
(czarna
flaga
z
pomarańczową tarczą i czarna tablica z
numerem zawodnika)
Za pomocą czarnej tablicy o wymiarach 80
cm x 80 cm z pomarańczową tarczą
odblaskową o średnicy 40 cm w środku i
oświetlonej tablicy z numerem zawodnika.
f) Indywidualne ostrzeżenie o niesportowym
zachowaniu (flaga czarno-biała i tablica z
numerem zawodnika)
Za pomocą czarnej tablicy o wymiarach 80
cm x 80 cm z równobocznym białym
odblaskowym trójkątem o boku 45 cm w
środku i oświetlonej tablicy z numerem
zawodnika.

2.11.4 Interventions (ref. Article 2.6)

2.11.4. Interwencje
Artykułu 2.6.)

Before track interventions, it will be
necessary to illuminate all obstructions so
as to make them visible to the drivers.
Personnel authorised to intervene must
wear clothing which is wholly or in part of
a distinctive reflective colour.
Intervention vehicles must have flashing
lights, of a colour approved by the ASN,
on the roof, and double longitudinal
stripes at least 10 cm wide, painted in
yellow reflective paint, on every part
which defines the size of the vehicle.

Przed interwencją na torze konieczne jest
takie oświetlenie wszystkich przeszkód, aby
były one widoczne dla kierowców.
Obsługa uprawniona do interwencji, musi być
ubrana w ubiory, częściowo lub w całości, w
charakterystycznym odblaskowym kolorze.
Samochody interwencyjne muszą posiadać
pulsujące światła na dachu, o kolorze
zatwierdzonym przez ASN oraz podwójne
pasy o minimalnej szerokości 10 cm w
żółtym kolorze odblaskowym, umieszczone
na wszystkich elementach określających
gabaryty pojazdu.
Wzdłuż toru trzeba przewidzieć miejsca do
parkowania, aby uniknąć długotrwałej jazdy z
małą szybkością, lub na holu, lub wzdłuż
niebezpiecznych odcinków.
Lampy lub znaki odblaskowe, muszą być
umieszczone na holowanym pojeździe, tak
aby pokazywały one jego wymiary.
Takie sygnalizatory muszą być również
umieszczone na pojazdach lub na każdej
innej nieruchomej przeszkodzie, których nie
można przesunąć.

Parking areas must be provided along the
track in order to avoid the necessity of
driving long distances at low speed or on
tow or along sections in dangerous
situations. Lighted or reflective signals
must be placed on a towed vehicle so as
to show its size.
Such signals must be placed on vehicles
which cannot be removed or on any other
immovable obstruction.
2.11.5 Medical,
services

fire

and

(nawiązanie

do

rescue

2.11.5.
Służby
medyczne,
przeciwpożarowe i ratownicze

Staff should be organised as described in

Personel musi być zorganizowany stosownie
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Article 2.11.2.

do Artykułu 2.11.2.

2.11.6 Safety Cars (ref. Article 2.10)

2.11.6. Safety Car-y (w nawiązaniu do
Artykułu 2.10.)

Although only one safety car is required
for circuits of up to 7 km in length, it is
suggested that, for races run at night,
two such vehicles be provided, in
appropriate locations, to prevent cars
from continuing at racing speeds in order
to make up a lap.

Choć tylko jeden safety car jest wymagany
dla torów o długości do 7 km, zaleca się dla
wyścigów
odbywających
się
w
nocy,
używanie
dwóch
safety
car-ów
rozmieszczonych w odpowiednich miejscach,
aby uniemożliwić dalszą jazdę z prędkością
wyścigową
samochodom
próbującym
nadrobić okrążenie.

2.11.7 Suppplementary Regulations

2.11.7. Regulamin Uzupełniający

Information must be given concerning
arrangements which differ from normal
daylight competitions.

Należy w nim podać informacje dotyczące
przygotować, które są różne w stosunku do
normalnych zawodów rozgrywanych w porze
dziennej.

In particular:
- number and location of safety cars and
their identification lights;
- location of all signals for stopping the
race;
- period when the use of headlights is
compulsory;
- obligation that the signs and operating
handles for the electrical circuit breaker
and the extinguisher on the competing
cars must be reflective, as well as door
handles and towing eyes.

W szczególności:
- liczbę i lokalizację safety car-ów oraz opis
ich świateł identyfikacyjnych;
lokalizację
wszystkich
sygnałów
zatrzymujących wyścig;
- okres, kiedy używanie świateł drogowych
jest obowiązkowe;
- nakaz stosowania na samochodach,
odblaskowych
oznaczeń
i
uchwytów
głównego wyłącznika prądu oraz gaśnicy, jak
również odblaskowych klamek drzwi i uszy
holowniczych.

2.12 SPECIFIC RECOMMENDATIONS
FOR TV CREW AND EQUIPMENT

2.12
SZCZEGÓLNE
ZALECENIA
DOTYCZĄCE PERSONELU I SPRZĘTU TV

TV platforms should be situated at least
1m behind the first line of protection (e.g.
concrete wall, guardrail) including any
debris fence.
Any variation to these requirements will
require the individual approval of the Race
Director (if appointed) or the Clerk of the
Course.

Platformy telewizyjne muszą znajdować się,
co najmniej 1 m za pierwszą linią ochronną
(np. betonową ścianą, barierą ochronną), w
tym
wszelkie
płoty
przeciwodłamkowe.
Wszelkie zmiany tych wymagań będą
wymagały indywidualnej zgody Dyrektora
Wyścigu (jeżeli został wyznaczony) lub
Dyrektora Zawodów.

All TV cameras and equipment that
overhang the track (including verges and
run off areas) should be installed at least
4m above the ground level.
Any variation to these requirements will
require the individual approval of the Race
Director (if appointed) or the Clerk of the
Course.

Wszystkie kamery telewizyjne i sprzęt
zwisający na tor (w tym pobocza i obszary
spływu) powinny być zainstalowane, co
najmniej 4 m nad poziomem gruntu.
Wszelkie zmiany tych wymagań będą
wymagały indywidualnej zgody Dyrektora
Wyścigu (jeżeli został wyznaczony) lub
Dyrektora Zawodów.

All TV ancillary equipment at ground level
(i.e. below 4m) including microphones,
remote cameras, cables, aerials, etc.

Wszystkie dodatkowe urządzenia telewizyjne
na poziomie gruntu (tj. poniżej 4 m), w tym
mikrofony, kamery zdalne, kable, anteny itp.,
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should not protrude beyond the first line
of protection, unless approved by the
Race Director (if appointed) or the Clerk
of the Course.

nie mogą wystawać poza pierwszą linię
ochrony, chyba, że zostaną zatwierdzone
przez Dyrektora Wyścigu (jeżeli został
wyznaczony) lub Dyrektora Zawodów.

TV personnel should clearly identify all
installations (e.g. amp boxes, tool cases,
electrical equipment) located near or
under grandstands or similar areas.

Personel telewizyjny powinien wyraźnie
oznaczyć wszystkie instalacje (np. skrzynki
na wzmacniacze, skrzynki na narzędzia,
sprzęt elektryczny) znajdujące się w pobliżu
trybun lub pod nimi.

Service vehicles should always drive in
race direction and avoid parking or driving
on verges.

Pojazdy serwisowe muszą zawsze poruszać
się zgodnie z kierunkiem wyścigu i unikać
parkowania lub jazdy na poboczu.

ARTICLE 3
RALLYCROSS

ARTYKUŁ 3 - AUTOCROSS I RALLYCROSS

–

AUTOCROSS

AND

3.1 GENERAL ORGANISATION

3.1. ORGANIZACJA OGÓLNA

The organisation of the safety services
should be similar in general to that
recommended for circuit racing in Article
2. The circuit and organisation must be
approved by the ASN.

Organizacja ogólna służb ratowniczych musi
być
zasadniczo
zgodna
z
przepisami
dotyczącymi wyścigów torowych zawartych w
Artykule 2. Tor i organizacja zawodów muszą
być zatwierdzone przez ASN.

3.2 SUPERVISION OF THE ROAD

3.2. NADZOROWANIE TRASY WYŚCIGU

3.2.1 Race control post

3.2.1. Centrum Kierowania Wyścigiem

The race control post, situated near to the
start line, should provide the Clerk of the
Course and his assistants with suitable
conditions to perform their duties;
it should be accessible only to the staff.
Ideally, the whole circuit should be visible
from the race control post.

Centrum kierowania wyścigiem, usytuowane
w pobliżu linii startowej musi zapewnić
Dyrektorowi Zawodów i jego asystentom
odpowiednie warunki do wykonywania ich
obowiązków; powinno być dostępne tylko dla
personelu. W idealnym przypadku, centrum
kierowania wyścigiem powinno zapewniać
widoczność całego toru.
Musi być wyposażone w mikrofon połączony
z system nagłaśniającym w parku maszyn i
miejscach dla publiczności, i jeżeli jest to
możliwe,
telefon
podłączony
do
sieci
miejskiej.

It should have a microphone connected
with the paddock and public address
systems, and if possible, a telephone
connected with the city network.
Particular measures for the FIA World
Rallycross Championship:

Środki szczególne dla Mistrzostw Świata
FIA w Rallycross:

This equipment is mandatory.
It shall also have equipment for
communicating with marshal posts.
The operations of the race control post
and Clerk of the Course should be similar
in principle to those for circuit races in
Article 2.1, except that the circuit is not
necessarily opened and closed by a
course car but may be by visual or verbal
communication with the marshal posts.

To wyposażenie jest obowiązkowe.
Musi być również posiadać wyposażenie do
komunikacji z punktami obserwacyjnymi.
Funkcje centrum kierowania wyścigiem i
Dyrektora
Zawodów
są
zbliżone
do
opisywanych dla wyścigów torowych w
Artykule 2.1, prócz tego, że tor nie musi być
otwierany i zamykany przez samochód toru a
można to wykonać przy pomocy wzrokowej
lub telefonicznej komunikacji z punktami
obserwacyjnymi.
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3.2.2 Marshals

3.2.2. Sędziowie

Marshal posts: these should be placed at
intervals along the track not exceeding
200 m and each in visual contact with the
preceding and the following post.
The posts should consist of an area
adequately protected against stones and
debris, at least 1 m behind a wall or
guardrail barrier rising to at least 1 m
above the level on which the marshals
stand, or contained at least 1 m back from
the edge of a vertically faced earthbank of
adequate height.

Punkty
obserwacyjne:
muszą
być
rozmieszczone wzdłuż toru w odstępach nie
większych niż 200 m, a każdy musi mieć
kontakt wzrokowym z poprzedzającym i
następnym punktem. Punkty muszą składać
się ze strefy odpowiednio zabezpieczonej
przed kamieniami lub innymi odłamkami,
znajdującej się, co najmniej 1 m za murem
lub barierą ochronną, które wznoszą się na 1
m ponad poziom, na którym znajdują się
sędziowie, lub rozgraniczone są barierą
umieszczoną, co najmniej 1 m za krawędzią
pionowego nasypu ziemnego o odpowiedniej
wysokości. Numer każdego punktu musi być
widoczny nie tylko z toru, ale w miarę
możliwości również dla Dyrektora Zawodów.

Each post number should be clearly
visible, not only from the track but, as far
as possible, to the Clerk of the Course.
Equipment:
each post should be provided with at
least:
- a set of signalling flags comprising:
- 1 red,
- 2 yellow,
- 1 yellow with red stripes,
- 1 white,
- 1 green
- 1 blue (the blue flag can be omitted for
Rallycross).
- two portable 6 kg fire extinguishers,
using an extinguishant approved by the
ASN,
- tools for righting an overturned
car (ropes, hooks, long crowbars),
- a fire-resistant blanket for smothering
fire,
- aluminium covered fire-resistant gloves.
Marshals should carry equipment for
cutting harnesses, safety nets, etc.

Wyposażenie:
każdy punkt musi być wyposażony, co
najmniej w:
- zestaw flag sygnalizacyjnych składający się
z:
- 1 czerwonej,
- 2 żółtych,
- 1 żółtej z czerwonymi pasami,
- 1 białej,
- 1 zielonej
- 1 niebieskiej (niebieska może być
pominięta w Rallycrossie)
- 2 przenośne gaśnice o pojemności, co 6 kg,
napełnione
środkiem
gaśniczym
zatwierdzonym przez ASN,
- narzędzia do postawienia na koła
przewróconego samochodu (liny, haki, długie
łomy),
- koc ognioodporny do tłumienia ognia,
- rękawice ognioodporne pokryte aluminium.
Sędziowie muszą posiadać wyposażenie do
przecinania pasów, siatek bezpieczeństwa,
itp..

Personnel:
There should be a minimum of 2 marshals
at
each
post,
including
an
observer/signaller (who may also act as
judge
of
fact
for
cases
of
obstruction, provoking
accidents
and
touching penalty markers)
and an
appropriately trained and clothed firefighter.

Personel:
W każdym musi się znajdować, co najmniej 2
sędziów,
w
tym
obserwator/sędzia
sygnalizujący (który może również pełnić rolę
sędziego
faktu
stwierdzającego
przeszkadzanie, prowokowanie wypadku lub
potrącanie znaczników, za które nakładane
są kary) i specjalnie przeszkolony i ubrany
strażak.

Duties:
The duties and interventions of the
marshals are broadly similar to those
explained in Article 2.4.5 insofar as they

Obowiązki:
Obowiązki i działania sędziów są w zasadzie
zbliżone do opisanych w Artykule 2.4.5. o ile
są one odpowiednie do zastosowania w
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are appropriate to sprint races on short
loose-surfaced tracks.
In the event of an accident, the marshals
must not themselves remove the driver
from the car, but must simply assist him
while awaiting the arrival of the
specialised rescue teams. The drivers and
marshals must be informed of this.

wyścigów na torach krótkich bez utwardzonej
nawierzchni.
W razie wypadku, sędziowie nie mogą sami
wydobywać kierowcy, który uległ wypadkowi,
ale muszą mu towarzyszyć w oczekiwaniu na
przyjazd
specjalistycznego
zespołu
ratowniczego. Kierowcy i sędziowie muszą
być o tym poinformowani.

3.2.3 Signalling

3.2.3. Sygnalizacja

Flags at marshal posts shall be restricted
to those specified in Article 3.2.2, the
Clerk of the Course having at his disposal
the red, black, black with orange disc,
black and white, chequered and starting
flags.
Flag signals should be in conformity with
Article 2.4, with the following exceptions:
i) The yellow flag should be shown at one
post only, immediately before the
accident/obstacle. After the flag, drivers
shall not overtake until they have
completely passed the incident for which
it is shown, there being no green flag in
this situation.
ii) Red flag, black and white flag, black
flag: the decision to show these 3 flags
shall normally be taken by the Clerk of
the Course.
iii)The yellow flag with red stripes should
always be shown after track watering.

Sygnalizacja
flagami
na
punktach
obserwacyjnych jest ograniczona do podanej
w Artykule 3.2.2., Dyrektor Wyścigu ma do
swojej dyspozycji flagi czerwoną, czarną,
czarnej z pomarańczową tarczą, czarnobiałą, z czarno-białą szachownicą oraz
startową. Sygnały flagami muszą być zgodne
z Artykułem 2.4, z następującymi wyjątkami:
i) Żółta flaga będzie pokazywana tylko w
jednym
punkcie,
bezpośrednio
przed
wypadkiem/przeszkodą. Po minięciu flagi
kierowcy nie mogą wyprzedzać aż do
całkowitego minięcia miejsca powodującego
jej pokazywania, w tej sytuacji nie stosuje
się zielonej flagi.
ii) Flaga czerwona, flaga czarna-biała, flaga
czarna: decyzję o pokazywaniu tych 3 flag
podejmuje zwykle Dyrektor Zawodów.

- Penalty markers may be used to define
the course (as few as possible) and the
judges of fact will be required to report if
a car displaces them or passes on the
wrong side.
- Fixed signs should also be used to
indicate deviations in the course, such as
joker laps and artificial chicanes where
visibility is limited, and the paddock entry
should be clearly marked.

- Znaczniki kar mogą być stosowane do
wytyczania toru (możliwie jak najmniej) a
sędziowie
faktu
będą
zgłaszali
ich
przesunięcia lub ich ominięcia z niewłaściwej
strony.
- Do określenia zmian na torze mogą być
użyte stałe znaki, takie jak joker lapy czy
sztuczne szykany w miejscach o ograniczonej
widoczności; a wjazd do parku maszyn musi
być wyraźnie oznakowany.

3.3 MEDICAL SERVICES

3.3. SŁUŻBA MEDYCZNA

3.3.1 The medical services described
below should apply to all autocross and
rallycross races registered on the FIA
International Calendar. They should be
designed to respect the prescriptions
stipulated in Article 2.8.
They
must
also
fulfil
the
legal
requirements in force in the country
concerned.
On the occasion of any international
competition, the FIA has the power to
check the organisation of the medical

3.3.1 Służby medyczne opisane poniżej
dotyczą wszystkich wyścigów autocrossowych i rallycross-owych wpisanych do
Międzynarodowego Kalendarza FIA. Muszą
być
zorganizowane
z
przestrzeganiem
przepisów ustanowionych w Artykule 2.8.
Ponadto
muszą
spełniać
obowiązujące
przepisy prawne w danym kraju.

iii) Flaga żółta z czerwonymi pasami jest
zawsze pokazywana po zraszaniu toru.

FIA ma prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli organizacji służb medycznych
przy
okazji
każdych
zawodów
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services at any time.
A summary table of the organisation of
the medical services, discipline by
discipline, is given at the end of the
present Appendix H.
The medical services are made up as
follows:
- a Chief Medical Officer;
- doctors or paramedics “on foot” at
the discretion of the Chief Medical
Officer;
- a medical intervention car with the
presence on board of a doctor proficient
in resuscitation and experienced in the
prehospital treatment of accident victims.
The Medical Intervention Car may be
replaced by a Resuscitation Ambulance
with a complete crew (doctor proficient in
resuscitation, nurse or paramedic).
- a resuscitation unit (Temporary Medical
Centre) which should be capable of
treating both patients with minor injuries
and patients requiring intensive care, in
the form at least of a mobile unit
(ambulance equipped for intensive care);
A doctor proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims should be posted
there.

międzynarodowych.
Tabela podsumowująca organizację służb
medycznych,
według
konkurencji,
jest
umieszczona na końcu niniejszego Załącznika
H.
Służby medyczne składają się z:
- Lekarza Zawodów;
- lekarzy lub ratowników medycznych
"poruszających
się
pieszo"
według
uznania Lekarza Zawodów;
samochodu
interwencji
medycznej
mającego na swoim pokładzie lekarza
posiadającego kompetencje
w zakresie
reanimacji i posiadającego doświadczenie w
udzielaniu pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków.
Samochód Interwencji Medycznej może być
zastąpiony przez Karetkę Reanimacyjną z
pełną
obsadą
(lekarz
posiadający
kompetencje
w
zakresie
resuscytacji,
pielęgniarka lub ratownik).
- zespołu reanimacyjnego (Tymczasowe
Centrum Medyczne), który musi posiadać
możliwość udzielenia jednoczesnej pomocy
lżej
rannym
i
rannym
wymagającym
intensywnej pomocy, w postaci, co najmniej
zespołu ruchomego (karetka wyposażona do
udzielania intensywnej pomocy); Lekarz
posiadający
kompetencje
w
zakresie
resuscytacji i posiadający doświadczenie w
udzielaniu pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków, musi być tam obecny.

Particular measures for the FIA
European
Championships
for
Autocross
and
Rallycross
(recommended in other cases):
A medical centre is required, unless a
dispensation has been granted, as
described in Article 2.8.3.4 a). Whether
permanent or temporary, it should be in
conformity with Supplement 6 (Article 4)
and its equipment should be in conformity
with Supplement 4 (point 2.B).

Środki szczególne dla Mistrzostw Europy
FIA w Autocross-ie i Rallycross-ie
(zalecane
we
wszystkich
innych
przypadkach):
Centrum medyczne jest wymagane, za
wyjątkiem przyznania odstępstwa, tak jak to
opisano w Artykule 2.8.3.4 a). Musi ono być
zgodne z Suplementem 6 (punkt 4), a jego
wyposażenie zgodne z Suplement 4 (punkt
2.B) niezależnie od tego czy jest stałe czy
tymczasowe.

- A single extrication team is
required.
Its conformity with Supplement 7 is
recommended. The extrication team
should be formed by, at least, three
people well trained in extrication.
In case of intervention, it will be assisted
by the Medical Intervention Car (or the
Resuscitation Ambulance).
for
transporting
casualties,
ambulances (at least one) in conformity
with the legislation of the country

Wymagany
jest
jeden
zespół
wydobywający
poszkodowanych.
Zalecana jest zgodność z Suplementem 7.
Zespół wydobywający poszkodowanych musi
składać się, co najmniej z trzech osób dobrze
przeszkolonych w zakresie wydobywania
poszkodowanych. W przypadku interwencji
asystuje
mu
Samochód
Interwencji
Medycznej (lub Karetka Reanimacyjna).
- do transportu rannych, karetki (co
najmniej jeden), zgodne z przepisami
państwowymi danego kraju wraz z lekarzem
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concerned, with or without a doctor on
board;
- for a casualty requiring intensive
care during his transport,
an ambulance equipped for that purpose,
with the presence of a doctor proficient in
resuscitation who may be assisted by a
proficient
paramedic
(see
also
Supplement 5).
If the ambulance equipped for intensive
care that is present on site as a mobile
resuscitation unit is used to carry out an
evacuation, the competition cannot be
resumed until it has either returned or
been replaced by another ambulance
equipped for intensive care.
- Depending on the geographical situation
of the track on which the race is being run
in relation to the selected hospital,
evacuation
by
medically
equipped
helicopter and in accordance with the
directives of Supplement 5 may be
provided for.

lub bez;
dla
rannego
wymagającego
intensywnej opieki medycznej w czasie
jego transportu, karetka wyposażona do
tego celu wraz lekarzem doświadczonym w
reanimacji,
wspomaganym
w
razie
konieczności
przez
doświadczonego
ratownika
medycznego
(patrz
również
Suplement 5.
Jeżeli karetka wyposażona do udzielania
intensywnej pomocy medycznej obecna na
miejscu zawodów, jako ruchomy zespół
reanimacyjny, jest użyta do przeprowadzenia
ewakuacji, zawody mogą być wznowione
dopiero po jej powrocie lub zastąpieniu jej
inna karetką wyposażoną do udzielania
intensywnej pomocy medycznej.
- W zależności od położenia geograficznego
toru gdzie odbywa się wyścig w stosunku do
wybranego
szpitala,
może
być
przeprowadzona ewakuacja helikopterem
medycznym, zgodnym z postanowieniami
Suplementu 5.

3.3.2 PARTICULAR MEASURES FOR
THE
FIA
WORLD
RALLYCROSS
CHAMPIONSHIP (WORLDRX)

3.4.
ŚRODKI
SZCZEGÓLONE
MISTRZOSTW
ŚWIATA
FIA
RALLYCROSS (WORLDRX)

This championship requires the presence
of an FIA Medical Delegate. His role is
defined in Supplement 8.
With regards to the organization of the
medical service, all of the obligations
specific to Rallycross (see Article 3.3.1)
must be observed.

Mistrzostwa te wymagają obecności Delegata
Medycznego FIA. Jego rola jest zdefiniowana
w Suplemencie 8.
W
odniesieniu
do
organizacji
służb
medycznych, muszą być przestrzegane
wszystkie wymogi określone dla Rallycross
(patrz Artykuł 3.3.1).

a) The Chief Medical Officer and the
Deputy Chief Medical Officer are
appointed according to the provisions of
Articles 2.8.1, 2.8.2.1 and 2.8.2.2 of
Appendix H.
To be noted:
They must hold a qualification of Doctor
of Medicine and be authorised to practise
medicine in the country where the
competition is organised. They must have
adequate command of spoken English.

a) Lekarz Zawodów i Zastępca Lekarza
Zawodów, są powoływani zgodnie z
postanowieniami Artykułu 2.8.1, 2.8.2.1 i
2.8.2.2 Załącznika H.

Their accreditation is subject
provisions of Supplement 2.

Ich akredytacja
Suplementu 2.

to

the

b) Means of communication: all the
elements that make up the medical
service must be able to communicate with
each other through a network preferably
reserved for the exclusive use of the

DLA
W

Należy zauważyć:
Muszą
posiadać
kwalifikacje
Doktora
Medycyny i być uprawnieni do praktykowania
medycyny w kraju, w którym organizowane
są
zawody.
Muszą
mieć
odpowiednią
znajomość języka angielskiego w mowie.
podlega

postanowieniom

b)
Środki
komunikacji:
elementy, z których składa
medyczna,
muszą
mieć
komunikowania
się
ze
pośrednictwem
sieci,
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medical service. The Chief Medical Officer
and the FIA Medical Delegate must also
be able to communicate with each other.

zarezerwowanej do wyłącznego korzystania
dla służby medycznej. Lekarz Zawodów i
Delegat Medyczny FIA również muszą mieć
możliwość komunikowania się ze sobą.

c) Medical intervention car:
the indications mentioned in Article
2.8.3.2 are mandatory here (apart from
the measures specific to F1), with the
exception of following the first lap. The
medical equipment must be in conformity
with
Supplement
3.
The
Medical
Intervention Car can be replaced by a
Resuscitation Ambulance with a complete
crew (doctor proficient in resuscitation,
nurse or paramedic).

c) Samochód interwencji medycznej:
wskazania wymienione w Artykule 2.8.3.2 są
tu
obowiązkowe
(oprócz
środków
specyficznych
dla
F1),
z
wyjątkiem
przejechania
pierwszego
okrążenia.
Wyposażenie medyczne musi być zgodne z
Suplementem 3. Samochód interwencji
medycznej
można
zastąpić
Karetką
Reanimacyjną z kompletna obsadą (lekarz
posiadający
kompetencje
w
zakresie
reanimacji,
pielęgniarka
lub
ratownik
medyczny).

d) A single extrication team is required
in conformity with Supplement 7.
It must be formed by, at least, three
people very well trained in extrication.
In case of intervention, it will be assisted
by the Medical Intervention Car (or the
Resuscitation Ambulance).

d) Jeden
zespół
do
wydobywania
poszkodowanych jest wymagany zgodnie z
Suplementem 7. Musi go tworzyć, co
najmniej
trzy
osoby
bardzo
dobrze
przeszkolone
w
zakresie
wydobywania
poszkodowanych. W przypadku interwencji
asystuje
mu
Samochód
Interwencji
Medycznej (lub Karetka Reanimacyjna).

e) A medical centre is mandatory,
unless a dispensation has been granted,
as described in Article 2.8.3.4 a). Its
equipment must be in conformity with
Supplement 4, point 2.B, and it must
mandatorily
have
all
the
medical
equipment in duplicate. It must be
constructed
in
conformity
with
Supplement 6, Articles 3.5 and 4.

e)
Centrum
medyczne
jest
obowiązkowe,
chyba,
że
udzielono
odstępstwa, jak opisano w Artykule 2.8.3.4
a). Jego wyposażenie musi być zgodny z
Suplementem 4, punkt 2.B, i
musi
obowiązkowo posiadać cały sprzęt medyczny
zdublowany. Musi być zbudowane zgodnie z
Suplementem 6, Artykuły 3.5 i 4.

f) Medical centre team: unlike what is
required for the FIA World Championships
on circuits (Article 2.8.3.5.a), the team
may be reduced to one doctor proficient
in resuscitation and one surgeon (at
least). Both must be experienced in the
management of trauma victims. One of
them must be proficient in the initial
management of burns victims. The same
requirement
applies
to
the
initial
management of spinal injuries injuries
and concussions.

f) Zespół centrum medycznego: w
przeciwieństwie do tego, co jest wymagane
do Mistrzostw Świata FIA na torach (Artykuł
2.8.3.5.a), zespół może zostać zredukowany
do
jednego
lekarza
posiadającego
kompetencje w zakresie resuscytacji i
jednego chirurga (co najmniej). Oboje muszą
mieć doświadczenie w postępowaniu z
ofiarami urazów. Jeden z nich musi posiadać
kompetencje
w
zakresie
wstępnego
postępowania z ofiarami poparzeń. Ten sam
wymóg dotyczy wstępnego postępowania z
urazami kręgosłupa i wstrząsów mózgu.

One of the doctors has to stay at the
medical centre. The other(s) can be at the
track and must go to the medical centre
in case of intervention.

Jeden z lekarzy musi pozostać w centrum
medycznym. Inny(-e) może(-gą) znajdować
się na torze i w przypadku interwencji musi(szą) udać się do centrum medycznego.

g) Identification of the medical and
paramedical personnel: the wearing of

g) Identyfikacja personelu medycznego i
paramedycznego:
noszenie
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regulation overalls is mandatory for all
doctors and paramedics intervening on
the track (except for the ambulance
crews).
The doctors of the ambulances must wear
overalls.

regulaminowego
kombinezonu
jest
obowiązkowe dla wszystkich lekarzy i
ratowników medycznych interweniujących na
torze (z wyjątkiem załóg karetek).
Lekarze z karetek muszą nosić kombinezony.

h) The provisions for transporting
casualties must be in conformity:
- on the one hand with Article 2.8.3.8 in
particular with the specific measures for
FIA championships on circuits of grades 1,
2, 3 and 4.
- and on the other hand with Supplement
5.

h)
Przepisy
dotyczące
transportu
poszkodowanych muszą być zgodne z:
- z jednej strony z Artykułem 2.8.3.8, w
szczególności ze szczególnymi środkami dla
mistrzostw FIA na torach stopnia 1, 2, 3 i 4.

i) Medical service for the public: must be
in conformity with Article 2.8.3.9.

i) Służba zdrowia dla publiczności: musi
być zgodna z Artykułem 2.8.3.9.

3.4 FIRE-FIGHTING
SERVICES

3.4
STRAŻ
RATOWNICZA

AND

RESCUE

- z drugiej strony z Suplementem 5.

POŻARNA

I

SŁUŻBA

These should be designed to enable
equivalent standards of intervention and
fire-fighting to those indicated in Article
2.7 to be provided, taking into account
the short length of both circuits and
races. There should be at least two mobile
appliances as described in point 2.7.2.3
present, capable of traversing the terrain
of the particular circuit. Professional firefighters are recommended.
There should be adequate, clearly
indicated, freely accessible and properly
equipped fire-fighting points in the
paddock,
which
should
be
easily
accessible to mobile appliances.
If the paddock and the track are far from
each other, then it may be necessary to
have access to fire extinguishers along
the access road. The location of firefighter
equipment
should
be
well
indicated.

Służby te muszą być tak zorganizowane, aby
zapewnić równoważne standardy interwencji
i ochrony przeciwpożarowej z tymi podanymi
dla wyścigów torowych, podanymi w Artykule
2.7, uwzględniając zarówno krótszy tory jak i
wyścigi. Na miejscu muszą być, co najmniej
dwa mobilne zestawy opisane w punkcie
2.7.2.3., zdolne do jazdy po terenie danego
toru. Obecność zawodowych strażaków jest
zalecana.
W parku maszyn przewidziane muszą być,
wyraźnie oznaczone, łatwo dostępne i
odpowiednio wyposażone punkty dla służby
przeciwpożarowej, które muszą być łatwo
dostępne dla mobilnych zespołów.
Jeśli park maszyn i tor są oddalone od siebie,
musi istnieć konieczność dostępu do gaśnic
wzdłuż drogi dojazdowej.
Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego
musi być dobrze oznaczone.

3.5 OTHER SERVICES

3.5. INNE SŁUŻBY

- These should be as described in Article
2.9, where relevant to the competition.
In particular, a vehicle capable of lifting
broken-down cars should be provided by
the organiser. In all there should be at
least two vehicles for towing.
In order not to hold up the competition,
the vehicles for salvaging competing cars
should be operational quickly and in
sufficient numbers.
- Track watering.
This, if necessary, should be done with a

- Muszą to być służby opisane w Artykule
2.9, gdy dotyczy to danych zawodów.
W szczególności, organizator musi zapewnić
samochód
mogący
podnieść
zepsute
samochody. W sumie muszą być, co najmniej
dwa samochody holownicze.
Aby nie opóźniać zawodów samochody
holownicze dla pojazdów sportowych muszą
być szybko operacyjne i w wystarczającej
liczbie.
- Zraszanie toru
Jeżeli
jest
to
niezbędne,
musi
być
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dust-fixing mixture the days before the
competition or after practice;
it should not be done between heats or
races except by decision of the Clerk of
the Course, if advised by the Race
Director (if any). and on condition that
competitors are given sufficient warning
to be able to make their choice of tyres.

wykonywane
przy
pomocy
mieszanki
przytwierdzającej pył, dzień przed zawodami
lub po treningu; pomiędzy biegami może być
to wykonywane jedynie na podstawie decyzji
Dyrektora Zawodów, jeżeli został o to
poproszony przez Dyrektora Wyścigu (jeżeli
został
powołany)
pod
warunkiem,
że
zawodnicy zostaną wystarczająco wcześnie
uprzedzeni, aby móc wybrać odpowiednie
opony.

3.6 INTERVENTIONS ON THE TRACK

3.6. INTERWENCJE NA TORZE

Interventions should follow the principles
described in Article 2.6, as appropriate to
the competition.
After seeing or being informed of an
accident, the Clerk of the Course launches
the rescue procedure under the red flag.

Interwencje muszą być wykonane zgodnie z
zasadami
podanymi
w
Artykule
2.6.
odpowiadającymi typowi zawodów.
Dyrektor Zawodów po zobaczeniu zdarzenia
lub otrzymaniu informacji o nim, uruchamia
procedurę ratunkową pod czerwoną flagą.

ARTICLE 4 – DRAG RACING

ARTYKUŁ 4 - WYŚCIGI DRAGSTERÓW

4.1 GENERAL ORGANISATION

4.1. ORGANIZACJA OGÓLNA

The organisation of the safety services
should in general be similar to that
recommended for circuit racing in Article 2
and comply with the FIA Drag Racing
regulations concerning organisation and
courses. The course and organisation
must be approved by the ASN.

Organizacja ogólna służb ratowniczych musi
być
zasadniczo
zgodna
z
przepisami
dotyczącymi wyścigów torowych zawartymi w
Artykule 2 oraz zgodna z regulaminami FIA
Wyścigów
Dragsterów,
dotyczącymi
organizacji i torów. Tor i organizacja
zawodów muszą być zatwierdzone przez
ASN.
Każda
infrastruktura
musi
posiadać
odpowiedni ratowniczy sprzęt interwencyjny,
składowany w strefie o ograniczonym
dostępie,
dostępny
podczas
przebiegu
każdych zawodów. Wyposażenie musi mieć
możliwość przetransportowania wyżej w razie
wypadku.

Each facility must have appropriate
emergency response equipment in the
restricted area during the running of any
racing competition.
This equipment must be transportable in
the event of an incident.
4.2 SUPERVISION OF THE TRACK

4.2. NADZOROWANIE TRASY WYŚCIGU

4.2.1 Race control

4.2.1. Centrum kierowania wyścigiem

Buildings and equipment requirements
may vary according to the types of
competition planned; each project should
be established by collaboration between
the strip management, the ASN and the
FIA. The race control post, situated near
to the start line, should provide the Clerk
of the Course and his assistants with
suitable conditions to perform their
duties; it should be accessible only to the
staff.
It should have a microphone connected
with the paddock and public address
systems and if possible a telephone

Wymagania
dotyczące
budynków
i
wyposażenia, mogą być różne w zależności o
typu
przewidywanych
zawodów;
każdy
projekt musi być ustalony w wyniku
współpracy pomiędzy zarządcą toru, ASN i
FIA.
Centrum
kierowania
wyścigiem,
usytuowane w pobliżu linii startowej musi
zapewniać Dyrektorowi Zawodów i jego
asystentom
odpowiednie
warunki
do
wykonywania ich obowiązków; powinno być
dostępne wyłącznie dla jego obsługi.
Musi się w nim znajdować mikrofon
połączony z systemem nagłaśniającym w
parku maszyn oraz dla publiczności, oraz
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connected with the city network.
It
shall
have
equipment
communicating with marshal posts.

for

jeżeli jest to możliwe, telefon podłączony do
sieci miejskiej. Musi być również wyposażone
w
środki
łączności
z
punktami
obserwacyjnymi.

4.3 MEDICAL SERVICES

4.3. SŁUŻBA MEDYCZNA

4.3.1 The medical services described
below should apply to all drag races
registered on the FIA International
Calendar. They should be designed to
respect the prescriptions stipulated in
Article 2.8. They must also fulfil the legal
requirements in force in the country
concerned.
On the occasion of any international
competition, the FIA has the power to
check the organisation of the medical
services at any time.
A summary table of the organisation of
the medical services, discipline by
discipline, is given at the end of the
present Appendix H.
The medical services are made up as
follows:
- a Chief Medical Officer;
- doctors or paramedics “on foot”: at
the discretion of the Chief Medical Officer;

4.3.1 Służby medyczne opisane poniżej
dotyczą wszystkich wyścigów dragsterów
wpisanych do Międzynarodowego Kalendarza
FIA.
Muszą
być
zorganizowane
z
przestrzeganiem przepisów ustanowionych w
Artykule
2.9.
Muszą
także
spełniać
wymagania przepisów prawa w danym kraju.

- a resuscitation unit (Temporary Medical
Centre) which should be capable of
treating both patients with minor injuries
and patients requiring intensive care, in
the form at least of a mobile unit
(ambulance equipped for intensive care);
a doctor proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims should be posted
there.

FIA ma prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli organizacji służb medycznych
przy
okazji
każdych
zawodów
międzynarodowych.
Tabela podsumowująca organizację służb
medycznych,
według
konkurencji
jest
umieszczona na końcu niniejszego Załącznika
H.
Służby medyczne składają się z:
- Lekarza Zawodów;
- lekarzy lub ratowników medycznych
"poruszających
się
pieszo": według
uznania Lekarza Zawodów;
- zespołu reanimacyjnego (Tymczasowe
Centrum Medyczne), który musi posiadać
możliwość udzielenia jednoczesnej pomocy
lżej
rannym
i
rannym
wymagającym
intensywnej pomocy, w postaci, co najmniej
zespołu ruchomego (karetka wyposażona do
udzielania intensywnej pomocy); lekarz
posiadający
kompetencje
w
zakresie
resuscytacji i posiadający doświadczenie w
udzielaniu pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków, musi być tam obecny.

Particular measures for the FIA
European Drag Racing Championship
(recommended in other cases):
Its equipment should be in conformity
with Supplement 4 (point 2.B).

Środki szczególne dla Mistrzostw Europy
FIA w Wyścigach Dragsterów (zalecane
we wszystkich innych przypadkach):
Jego wyposażenie musi być zgodne z
Suplement 4 (punkt 2.B).

- an extrication team (see Supplement
7).
for
transporting
casualties,
ambulances (at least one) in conformity
with the legislation of the country
concerned, with or without a doctor on
board;
- for a casualty requiring intensive
care
during
his
transport,
an
ambulance equipped for that purpose,
with the presence of a doctor proficient in

zespół
wydobywający
poszkodowanych( patrz Suplement 7).
- do transportu rannych, karetki (co
najmniej jeden), zgodne z przepisami
państwowymi danego kraju wraz z lekarzem
lub bez;
dla
rannego
wymagającego
intensywnej opieki medycznej w czasie
jego transportu, karetka wyposażona do
tego celu wraz lekarzem doświadczonym w
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resuscitation who may be assisted by a
proficient
paramedic
(see
also
Supplement 5).
If the ambulance equipped for intensive
care that is present on site as a mobile
resuscitation unit is used to carry out an
evacuation, the competition cannot be
resumed until it has either returned or
been replaced by another ambulance
equipped for intensive care.

reanimacji,
wspomaganym
w
razie
konieczności
przez
doświadczonego
ratownika
medycznego
(patrz
również
Suplement 5.
Jeżeli karetka wyposażona do udzielania
intensywnej pomocy medycznej obecna na
miejscu zawodów, jako ruchomy zespół
reanimacyjny, jest użyta do przeprowadzenia
ewakuacji, zawody mogą być wznowione
dopiero po jej powrocie lub zastąpieniu jej
inna karetką wyposażona do udzielania
intensywnej pomocy medycznej.

- Depending on the geographical
situation of the track on which the race
is being run in relation to the selected
hospital,
evacuation
by
medically
equipped helicopter and in accordance
with the directives of Supplement 5 may
be provided for.

W
zależności
od
położenia
geograficznego toru gdzie odbywa się
wyścig w stosunku do wybranego szpitala,
może
być
przeprowadzona
ewakuacja
helikopterem
medycznym,
zgodnym
z
postanowieniami Suplementu 5.

4.3.2 Communication:

4.3.2. Łączność:

The Chief Medical Officer should be able
to communicate with all the members of
his rescue team, either through the
general network or through a dedicated
network.

Lekarz Zawodów musi być w stanie
komunikować się ze wszystkimi członkami
swojego systemu ratowniczego, albo przy
pomocy sieci ogólnej albo dedykowanej.

4.3.3 Administrative formalities:

4.3.3. Formalności administracyjne:

In the event of a mass or repeated
accident exceeding the capabilities of the
medical service on site, contact should be
made beforehand with the person in
charge of the emergency plan drawn up
according to the legal provisions of the
country concerned.

W przypadku masowego lub powtarzającego
się wypadku przekraczającego możliwości
służby medycznej na miejscu, należy
wcześniej
skontaktować
się
z
osobą
odpowiedzialną
za
plan
ratunkowy
sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi
danego kraju.

4.3.4 Spectator safety:

4.3.4. Bezpieczeństwo widzów:

Medical services for the public are
necessary when there are enclosures
managed by the organiser.
Even if the medical service intended for
the public is organised by a different
body, it remains under the supervision of
the Chief Medical Officer.

Służba medyczna dla publiczności jest
konieczna, gdy istnieją zamknięte tereny
znajdujące się pod nadzorem organizatora.
Jeżeli organizacja służby medycznej dla
publiczności zależna jest od innej organizacji
niż służba medyczna organizatora, podlega
ona zawsze koordynacji przez Lekarza
Zawodów.

4.3.5
Organisation
interventions:

4.3.5.
Organizacja
medycznych:

of

medical

At the scene of an accident, the
organisation and directing of the medical
intervention are carried out only by the
doctor
whom
the
organiser
has
designated for this purpose.

interwencji

Na
miejscu
wypadku,
organizacją
i
kierowaniem interwencją medyczną zajmuję
się wyłącznie lekarz wyznaczony w tym celu
przez organizatora.
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Medical overalls: are recommended and
should preferably be fire-resistant and
bear the word “DOCTOR” on the back and
chest.

Kombinezony lekarskie: są zalecane,
najlepiej
by
były
to
kombinezony
ognioodporne
i
oznaczone
napisem
„DOCTOR” na plecach i klatce piersiowej.

4.4 FIRE-FIGHTING
SERVICES

4.4. SŁUŻBA
RATOWNICZA

AND

RESCUE

PRZECIWPOŻAROWA

I

These should be designed to enable
equivalent standards of intervention and
fire-fighting to those indicated in Article
2.7 to be provided, taking into account
the short length of the track. There
should be at least two mobile appliances
present as described in point 2.7.2.3.

Służby te muszą być tak organizowane, aby
standardy
interwencji
i
ochrony
przeciwpożarowej były równoważne z tymi
ustalonymi w Artykule 2.7, uwzględniając
ograniczoną długość toru. Muszą być obecne,
co najmniej dwa mobile zespoły wymienione
w punkcie 2.7.2.3.

4.5 OTHER SERVICES

4.5. INNE SŁUŻBY

These should be designed to enable
equivalent standards of intervention to
those indicated in Article 2.9 to be
provided, taking into account the short
length of the track.
In particular:
- a vehicle capable of lifting broken-down
cars must be provided by the organiser,
as
well
as
supplementary
rescue
equipment. In all, there must be at least
2 vehicles for towing;
- suitable equipment for drying water and
oil should be available.

Służby te muszą być tak organizowane, aby
standardy równoważne z ustalonymi w
Artykule
2.9.
mogły
być
spełnione
uwzględniać krótką długość toru.

ARTICLE 5 – RALLIES

ARTYKUŁ 5 – RAJDY

5.1 GENERAL

5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

The following recommendations should be
respected, but need not be included in the
Supplementary Regulations of the rally.
Each organiser is permitted to introduce
additional elements with a view to
improving the safety of the public and the
crews.
All
event
organisers
are
strongly
recommended to follow the latest version
of the FIA Rally Safety Guidelines.

Poniższe zalecenia muszą być przestrzegane,
ale niekoniecznie muszą być umieszczone w
Regulaminie Uzupełniającym rajdu.
Każdy
organizator
może
wprowadzić
dodatkowe elementy w celu polepszenia
zabezpieczenia publiczności i załóg.

W szczególności:
- organizator musi zapewnić samochód
mogący podnieść uszkodzone samochody jak
również dodatkowe wyposażenie ratunkowe.
W sumie muszą być, co najmniej 2
samochody holownicze;
- odpowiedni sprzęt do usuwania wody i oleju
musi być dostępny.

The Clerk of the Course shall be
ultimately responsible for applying these
recommendations. The presence of FIA
Safety and Medical Delegates is obligatory
for competitions counting towards the FIA
World Rally Championship.

Stanowczo
zaleca
się
wszystkim
organizatorom
zawodów
stosowanie
najnowszej
wersji
Wytycznych
Bezpieczeństwa w Rajdach FIA.
Stosowanie niniejszych zaleceń odbywa pod
ostateczną
odpowiedzialnością
Dyrektora
Zawodów. Obecność Delegata Medycznego i
Delegata ds. Bezpieczeństwa FIA jest
obowiązkowa na zawodach zaliczanych do
Rajdowych Mistrzostw Świata FIA.

FIA Safety and/or Medical Delegates may
be
appointed
for
any
other
FIA
Championship; in that case, their duties
and authority shall be as specified in the

W innych Mistrzostwach FIA, może być
ustanowiony Delegat Medyczny i/lub Delegat
ds. Bezpieczeństwa FIA; w takim przypadku
ich obowiązki i uprawnienia są takie, jak
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FIA
World
Rally
Championship
(hereinafter WRC) sporting regulations
and Supplement 8. Each ASN may appoint
ASN Safety and/or ASN Medical Delegates
for any event on its territory.

wymienione
w
regulaminie
sportowym
Rajdowych Mistrzostw Świata FIA (zwanych
dalej WRC) i Suplemencie 8. Każdy ASN
może
wyznaczyć
Delegata
ds.
Bezpieczeństwa i/lub Delegat Medycznego
ASN na zawody rozgrywane na jego
terytorium.

5.2
SAFETY
PLAN
AND
ADMINISTRATIVE PROCEDURES

5.2.
PLAN
BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

5.2.1 A safety plan must be drawn up
and include:
- The location of the Rally Headquarters
(Rally Control);
- The names and primary contact
numbers of the various people in charge:
• FIA/ASN Safety Delegate
• Clerk of the Course and his deputies
• Chief Medical Officer (FIA approval
required
for
World
Championship
competitions
in
accordance
with
Supplement 2),
• Chief Safety Officer
• Spectator Safety Officer
• Stage Commander in each special
stage.
- The addresses and telephone numbers
of the various safety services:
• Police,
• Hospitals,
• Emergency medical services,
• Fire-fighting services,
• Breakdown services,
• Red Cross (or equivalent).
- The full itinerary with detailed road
sections.
- The safety plan for each special stage,
which should list all key officials,
emergency services for that stage,
telephone numbers, etc., plus a detailed
map of the special stage.
- The organisers and the Clerk of the
Course should make provision for an
alternative route for each special stage, to
be used in the event of cancellation.

5.2.1.
Sporządzony
musi
być
plan
bezpieczeństwa, który musi zawierać:
- Lokalizację Siedziby Głównej Rajdu
(Centrum Kierowania Rajdem);
- Nazwiska i główne numery kontaktowe do
różnych osób odpowiedzialnych:
• Delegata ds. Bezpieczeństwa FIA/ASN
• Dyrektora Zawodów i jego zastępców
• Lekarza Zawodów (zgodnie z Suplementem
2, w zawodach zaliczanych do Mistrzostw
Świata wymagane jest zatwierdzeni przez
FIA),
• Kierownika ds. Bezpieczeństwa
• Kierownika ds. Bezpieczeństwa Publiczności
• Kierownik Zabezpieczenia każdego z
odcinków specjalnych.
- Adresy i numery telefonów następujących
służb bezpieczeństwa:
• Policji,
• Szpitali,
• Służb ratownictwa medycznego,
• Straży pożarnej,
• Pomocy drogowej;
• Czerwonego Krzyża (lub odpowiednika).
- Kompletną trasę zawodów ze szczegółowo
opisanymi odcinkami drogowymi.
- Plan bezpieczeństwa każdego odcinka
specjalnego, który musi zawierać listę
głównych osób oficjalnych, służb ratownictwa
dla tego odcinka, numerów telefonów, itd.
plus szczegółową mapę odcinka specjalnego.
- Organizator i Dyrektor Zawodów muszą
przewidzieć dla każdego odcinka specjalnego
trasę
alternatywną,
która
może
być
wykorzystana w razie jego anulowania.

Particular measures for the WRC:
See the WRC regulations specifying
deadlines for the submission to the FIA of
the safety plan and arrangements with
the designated hospitals.

Środki szczególne dla WRC:
Patrz regulamin WRC określający terminy
dostarczenia do FIA planu bezpieczeństwa i
ustaleń z wyznaczonymi szpitalami.

5.2.2
The
safety
plan
specifically
addresses issues in each of the following
areas:
- safety of the public
- safety of the competing crews

5.2.2.
Plan
bezpieczeństwa
musi
szczególności określać środki podjęte
zakresie następujących obszarów:
- bezpieczeństwa publiczności
- bezpieczeństwa rywalizujących załóg
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- safety of the officials of the competition
- safety of the volunteers at the event
and includes:
- details of where the rescue services are
stationed,
- instructions for intervention,
- evacuation routes,
- the hospitals which have been contacted
and which would be used in the event of
an emergency.

- bezpieczeństwa osób oficjalnych zawodów
- bezpieczeństwa wolontariuszy zawodów
i zawierać:
- szczegóły miejsca stacjonowania służb
ratowniczych,
- instrukcje interwencyjne,
- drogi ewakuacyjne,
- szpitale, z którymi podjęto kontakt i które
będą wykorzystywane w razie wypadku.

5.2.3 In the event of a mass or repeated
accident exceeding the capabilities of the
medical service on site, contact should be
made beforehand with the person in
charge of the emergency plan drawn up
according to the legal provisions of the
country concerned.
The
hospitals
selected
should
be
contacted in writing, no less than 15 days
before the rally, requesting that the
emergency services be placed on standby.

5.2.3.
W
przypadku
masowego
lub
powtarzającego
się
wypadku
przekraczającego
możliwości
służby
medycznej na miejscu, należy wcześniej
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za
plan ratunkowy sporządzony zgodnie z
przepisami prawnymi danego kraju.
Należy, na co najmniej 15 dni przed rajdem
uprzedzić pisemnie wyznaczone szpitale i
poprosić o obecność służb ratunkowych
pozostających w gotowości.

5.2.4 Chief Safety Officer

5.2.4. Kierownik ds. Bezpieczeństwa

A Chief Safety Officer will be appointed in
the regulations of the rally.
He will belong to the organising
committee and will take part in the
devising of the safety plan.
During the rally he will be in permanent
communication with rally control, the
Chief Medical Officer and the start of each
special stage (by telephone or radio).

Kierownik ds. Bezpieczeństwa musi być
wyznaczony i wymieniony w regulaminie
rajdu. Musi on być członkiem komitetu
organizacyjnego i musi brać udział w
opracowywaniu planu bezpieczeństwa.
Podczas rajdu, musi on pozostawać w stałym
kontakcie z centrum kierowania rajdem,
Lekarzem Zawodów oraz z punktami startu
wszystkich odcinków specjalnych (łączność
telefoniczna lub radiowa).
Będzie on odpowiedzialny za wdrożenie i
przestrzeganie planu bezpieczeństwa.

He
will
be
responsible
for
the
implementation and enforcement of the
safety plan.
For more details please refer to ISC
Appendix V Supplement 1 Article 1.4.

Więcej informacji znajduje się w Artykule 1.4
Suplementu 1 Załącznika V do MKS.

5.2.5 Special Stage Safety Officer

5.2.5.
Kierownik
Odcinka Specjalnego

Each special stage will have a safety
officer who will assist the Chief Safety
Officer.

Dla każdego odcinka specjalnego musi być
wyznaczony Kierownik Zabezpieczenia tego
odcinka, który będzie asystował Kierownikowi
ds. Bezpieczeństwa.
Kierownik
zabezpieczenia
odcinka
specjalnego musi zapewnić, że przed
przejazdem
samochodu
zero,
odcinek
specjalny jest sprawdzony i certyfikowany
zgodnie z planem bezpieczeństwa przed
przejazdem samochodu zerowego.

The special stage safety officer ensures
that the special stage is inspected and
certified in conformity with the safety plan
prior to the passage of the zero car.

5.2.6. Spectator Safety Officer

5.2.6 Kierownik
Publiczności
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The Spectator Safety Officer should
contribute to the safety plan, particularly
the sections on spectator safety and
spectator access for each stage.

The role of the Spectator Safety Officer
could also be carried out by the Chief
Safety Officer or Deputy Clerk of the
Course.

Kierownik ds. Bezpieczeństwa Publiczności
powinien przyczynić się do opracowania
planu bezpieczeństwa, w szczególności części
dotyczących
bezpieczeństwa
widzów
i
dostępu widzów do każdego odcinka.
W
przypadku,
gdy
Kierownik
ds.
Bezpieczeństwa Publiczności przejedzie przez
odcinki
zgodnie
z
ustalonym
harmonogramem, przed każdym odcinkiem
specjalnym przejdzie „na żywo” w celu
zidentyfikowania i rozwiązania ewentualnych
problemów, które mogą powstać.
Rolę
Kierownika
ds.
Bezpieczeństwa
Publiczności może również pełnić Kierownik
ds. Bezpieczeństwa lub Zastępca Dyrektora
ds. Trasy.

5.2.7 Officials and marshals

5.2.7. Osoby oficjalne i sędziowie

Organisers
should
ensure
that,
in
performing their duties, officials are not
required to place themselves in danger.

Organizatorzy muszą upewnić się, aby w
czasie pełnienia swoich funkcji osoby
oficjalne
nie
były
narażone
na
niebezpieczeństwo.
Obowiązkiem organizatorów jest upewnienie
się, że osoby oficjalne przeszły odpowiedni
trening w tym zakresie.
Personel
musi
nosić
kamizelki
indentyfikacyjne. Zalecane są następujące
kolory:
• Sędziowie Zabezpieczenia:
- Pomarańczowy
• Kierownik ds. Bezpieczeństwa:
- Pomarańczowy z białym paskiem i tekstem
• Kierownik Punktu:
- Niebieski z białym paskiem i tekstem
• Media:
- Zielony
• Kierownik Odcinka Specjalnego:
- Czerwony z tekstem
•
Odpowiedzialny
za
kontakty
z
zawodnikami:
- Czerwona kurtka lub kamizelka
• Personel medyczny:
- Biały
• Radio:
- Żółty z niebieskim znakiem
• Sędzia techniczny:
- Czarny.

On event the Spectator Safety Officer will
travel through the stages to an agreed
schedule prior to each special stage going
‘live’ to identify and deal with any issues
that may arise.

It is the organiser’s responsibility to
ensure that officials are adequately
trained in this regard.
The personnel should wear identifying
tabards. The recommended colours are:
• Safety Marshals:
- Orange
• Safety Officer:
- Orange with white stripe and text
• Post Chief:
- Blue with white stripe and text
• Media:
- Green
• Stage Commander:
- Red with text
• Competitor Relations Officer:
- Red jacket or red tabard
• Medical:
- White
• Radio:
- Yellow with blue mark
• Scrutineer:
- Black.
5.3 DESCRIPTION OF THE ELEMENTS
OF THE MEDICAL AND RESCUE
SERVICES

5.3.
OPIS
ELEMENTÓW
MEDYCZNYCH I RATUNKOWYCH

5.3.1 General

5.3.1. Postanowienia ogólne

The medical and rescue services provided
should comply with the prescriptions
contained within this chapter. They must

Zapewnione służby medyczne i ratunkowe
muszą być zgodne z przepisami zawartymi w
niniejszym rozdziale. Muszą być także
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also fulfil the legal requirements in force
in each country concerned. These
prescriptions apply to all international
competitions.
For
the
WRC,
the
prescriptions indicated below are strictly
mandatory and may on no account be of
a conditional nature.
These prescriptions do not apply to
private testing.
On the occasion of any international
competition, the FIA has the power to
check the organisation of the medical
services at any time.
Technical
medical
information
and
essential
practical
instructions
are
provided in a recapitulative table at the
end of this Appendix.

zgodne
z
obowiązującymi
przepisami
prawnymi w danym kraju. Niniejsze przepisy
stosuje
się
do
wszystkich
zawodów
międzynarodowych. W WRC, niżej podane
przepisy są obowiązkowe i nie mogą mieć w
żadnym wypadku charakteru warunkowego.

5.3.2 Personnel

5.3.2. Personel

At Rally Control
A Chief Medical Officer or his Deputy:
Both must be approved by the ASN and
be placed under the authority of the Clerk
of the Course. Their names must appear
in the Supplementary Regulations of the
competition.
The Chief Medical Officer has authority
over all medical services at the rally,
including the extrication teams as regards
their recruitment, regular training and
deployment,
and
over
all
rescue
operations
including
evacuation.
Consequently, all the medical and
paramedical personnel, including those
recruited directly or indirectly by the ASN,
are concerned by his decisions.

W Centrum Kierowania Rajdem
Lekarz Zawodów lub jego Zastępca:
Obydwaj muszą być zatwierdzeni przez ASN i
działać pod nadzorem Dyrektora Zawodów.
Ich nazwiska muszą być umieszczone w
Regulaminie Uzupełniającym zawodów.

The organisers are obliged to provide him
with all the material and administrative
means necessary for the performance of
his duties. The necessary documents for
the training of personnel in charge of
extrication are available from the FIA by
email to medical@fia.com.
A Deputy Chief Medical Officer may be
appointed to help him and be delegated
to take over certain duties, or replace him
in case of force majeure.
Save in exceptional circumstances, during
the running of a competition, the Chief
Medical Officer remains at rally control in
order
to
facilitate
dialogue
and
collaboration with the Clerk of the Course
in the event of an accident. He may be
replaced temporarily by his deputy.

Niniejsze przepisy nie obowiązują na
prywatnych treningach.
FIA ma prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli organizacji służb medycznych
przy
okazji
każdych
zawodów
międzynarodowych.
Techniczne informacje medyczne i niezbędne
praktyczne instrukcje podane są w tabeli
podsumowującej, zamieszczonej na końcu
niniejszego Załącznika.

Lekarz Zawodów ma zwierzchnictwo nad
wszystkimi służbami medycznymi rajdu, w
tym
nad
zespołami
wydobywającymi
poszkodowanych w zakresie ich rekrutacji,
regularnego szkolenia i rozmieszczania, a
także
nad
wszystkimi
operacjami
ratowniczymi, w tym ewakuacją. W związku z
tym
jego
decyzje
dotyczą
personelu
medycznego i paramedycznego, w tym
zatrudnionego bezpośrednio lub pośrednio
przez ASN.
Organizatorzy
są
zobowiązani
do
zapewnienia
mu
wszelkich
środków
materialnych
i
administracyjnych
niezbędnych
do
wykonywania
jego
obowiązków.
Niezbędne
dokumenty
do
szkolenia personelu odpowiedzialnego za
wydobywanie poszkodowanych są dostępne
w FIA pod adresem e-mail: medical@fia.com.
Może zostać wyznaczony Zastępca Lekarza
Zawodów, który będzie mu pomagał i
zostanie delegowany do przejęcia niektórych
obowiązków lub zastąpienia go w przypadku
siły wyższej.
Prócz wyjątkowych sytuacji, podczas trwania
zawodów, Lekarz Zawodów musi stale
znajdować się w centrum kierowania rajdem,
by ułatwiać wspólne przygotowanie działań
oraz współpracę z Dyrektorem Zawodów w
razie
wypadku.
Może
być
chwilowo
zastąpiony przez swojego zastępcę. Musi być
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In all cases, it should be possible to
contact him.
Before the competition:
The Chief Medical Officer is responsible for
the medical part of the Safety Plan, or for
the Medical Safety Plan, as are the Clerk
of the Course and the Chief Safety Officer.
He must go into all the special stages well
ahead of the rally, with the Safety Officer
and/or the Clerk of the Course, in a car
similar to the medical intervention car to
establish the right position for the start
and intermediate points, and to make
sure that all the medical and safety
facilities will be correctly positioned in
accordance with the regulations.
He must confirm the viability and quality
of the ambulances, the medical helicopter
(if any) and fire vehicles.
He must check meticulously that the
equipment and supplies in the medical
and rescue cars are in perfect working
order.
He must check that none of the drugs are
past their use-by date.
He is responsible for the capacity and the
quality of the hospitals designated to
cover the rally. He must therefore choose
no more than one or two hospitals, if
possible, which would be used for drivers
and co-drivers. These hospitals may be
granted FIA approval and be a reference
point for future national, regional and FIA
competitions.

w stałym kontakcie z Centrum Kierowania
Rajdem. We wszystkich przypadkach musi
istnieć możliwość skontaktowania się z nim.
Przed zawodami:
Lekarz Zawodów jest odpowiedzialny za
część medyczną Planu Bezpieczeństwa lub za
Medyczny Plan Bezpieczeństwa tak jak i
Dyrektor
Zawodów
i
Kierownik
ds.
Bezpieczeństwa.
Musi się udać na wszystkie odcinki specjalne
przed rajdem z dużym wyprzedzeniem, w
towarzystwie Kierownika ds. Bezpieczeństwa
i/lub Dyrektora Zawodów, samochodem
podobnym
do
samochodu
interwencji
medycznej w celu określenia właściwego
umieszczenia startu i punktów pośrednich
oraz upewnienia się, że wszystkie elementy
infrastruktury medycznej i bezpieczeństwa są
rozmieszczone zgodnie z regulaminem.
Musi potwierdzić przydatność oraz jakość
karetek, helikoptera sanitarnego (jeżeli jest)
i pojazdów przeciwpożarowych.
Musi dokładnie sprawdzić czy wyposażenie i
sprzęt
w
pojazdach
medycznych
i
ratunkowych jest idealnym stanie.
Musi sprawdzić czy żaden z leków nie jest
przeterminowany.
Jest odpowiedzialny za pojemność i jakość
wyznaczonych szpitali do obsługi rajdu.
Dlatego musi w miarę możliwości wybrać, co
najwyżej jeden lub dwa szpitale, które będą
wykorzystane dla kierowców i pilotów.
Szpitale te mogą być zatwierdzone przez FIA
i stanowić będą punkt referencyjny dla
przyszłych zawodów krajowych, regionalnych
i FIA.

During the competition:
Each evening he must examine all drivers
and co-drivers who had an accident
during the day, even if no medical
intervention was necessary, to be sure
that they can start the next day (as the
Technical Delegate does for the cars to be
able to run in Super Rally).

W trakcie zawodów:
Musi przeprowadzić, co wieczór badanie
wszystkich kierowców i pilotów, którzy mieli
wypadek w ciągu dnia nawet, jeżeli
interwencja medyczna nie była konieczna, w
celu
upewnienia
się,
że
mogą
oni
wystartować następnego dnia (tak samo jak
Delegat Techniczny, sprawdza czy samochody
mogą wystartować w Super Rally).

After the competition:
During the two weeks following the rally,
the Chief Medical Officer must send the
FIA, for the attention of the Medical
Delegate and the Medical Commission, a
report on all the medical interventions on
drivers, officials and spectators. This
report must explain the circumstances of
the incident or accident, the timing of the

Po zawodach:
W ciągu dwóch tygodni po zawodach, Lekarz
Zawodów musi przesłać do FIA, dla Delegata
Medycznego i Komisji Medycznej, raport o
wszystkich
interwencjach
medycznych
przeprowadzonych
u
kierowców,
osób
oficjalnych i widzów. Raport ten musi
opisywać
okoliczności
incydentu
lub
wypadku,
chronologię
interwencji,
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interventions, the initial medical status,
the treatment and the medical followup.

początkowy stan zdrowia,
leczenie i opiekę medyczną.

Particular measures for the WRC:
This championship includes the presence
of an FIA Medical Delegate. His role is
defined in Supplement 8. The Chief
Medical Officer and the Deputy Chief
Medical Officer are appointed according to
the provisions of Articles 2.8.1, 2.8.2.1,
2.8.2.2 of Appendix H.

Środki szczególne dla WRC:
Mistrzostwa te obejmują obecność Delegata
Medycznego FIA. Jego rola jest określona w
Suplemencie 8. Lekarz Zawodów i Zastępca
Lekarza Zawodów są powoływani zgodnie z
postanowieniami Artykułów 2.8.1, 2.8.2.1,
2.8.2.2 Załącznika H.

To be specified:
They should hold a qualification of Doctor
of Medicine and be authorised to practise
in the country in which the competition is
being organised. They must have a good
command of spoken English. Their
accreditation is subject to the provisions
of Supplement 2.
The Chief Medical Officer must send the
Medical Questionnaire (available from the
FIA) to FIA Sport (medical@fia.com),
under the ASN’s responsibility. Deadline:
no later than 2 months before the date of
the competition. Failure to respect this
deadline or the requirements specified in
the Medical Questionnaire may result in
the imposition of penalties commensurate
with the gravity of the infringement (see
Supplement 9).
The Chief Medical Officers and Deputy
Chief Medical Officers are obliged to
attend the biennial Chief Medical Officers’
seminar. Except in cases of force
majeure, any absence will result in the
withdrawal
of
the
FIA’s
approval
accreditation.
When an FIA Chief Medical Officers’
seminar is scheduled to take place prior
to their accreditation, each applicant for
the position of Chief Medical Officer or
Deputy Chief Medical Officer must attend
it.

Do określenia:
Muszą oni posiadać kwalifikacje Doktora
Medycyny i być uprawnieni do wykonywania
zawodu w kraju, w którym organizowane są
zawody. Muszą oni dobrze znać język
angielski w mowie. Ich zatwierdzenie podlega
postanowieniom Suplementu 2.

For medical intervention vehicles and
treatment / resuscitation units:

W pojazdach interwencji medycznej i w
zespołach
udzielających
pomocy
/
prowadzących reanimację:
- lekarze posiadający kompetencje w
zakresie
reanimacji
i
posiadający
doświadczenie
w
udzielaniu
pomocy
przedszpitalnej ofiarom wypadków
ratownicy
medyczni
posiadający
kompetencje w zakresie reanimacji sercowonaczyniowej,
oddechowej
i
intubacji,
potwierdzone oficjalnym dyplomem kraju
wykonywania zawodu (mogą zastępować
lekarzy w punktach pośrednich odcinków

- doctors proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims;
- paramedics whose proficiency in
cardiovascular
and
respiratory
resuscitation
and
the
practice
of
intubation is proven by an official diploma
awarded in the country in which they
practise (they may replace the doctors at
the intermediate points of the special

zastosowane

Lekarz
Zawodów
musi
przesłać
Kwestionariusz Medyczny (dostępny w FIA)
pod adresem FIA Sport (medical@fia.com)
pod odpowiedzialnością ASN. Termin: nie
później niż 2 miesiące przed datą zawodów.
Nieprzestrzeganie tego terminu lub wymagań
określonych w Kwestionariuszu Medycznym
może
skutkować
nałożeniem
kar
proporcjonalnych do wagi naruszenia (patrz
Suplement 9).
Lekarz
Zawodów
i
Zastępca
Lekarza
Zawodów są zobowiązani do uczestnictwa w
dwuletnim
seminarium
dla
Lekarzy
Zawodów. Z wyjątkiem przypadków siły
wyższej, każda nieobecność spowoduje
wycofanie akredytacji zatwierdzenia FIA.
Kiedy przed akredytacją zaplanowane jest
seminarium dyrektora medycznego FIA,
każdy kandydat na stanowisko dyrektora
medycznego
lub
zastępcy
dyrektora
medycznego musi wziąć w nim udział.
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stages, and only at those points, and on
condition that any casualty is examined
by a doctor proficient in resuscitation
before being transferred to a hospital);
- drivers, who may be members of these
teams;
- personnel trained in casualty extrication.
Particular measures for the WRC:
At each medical point, at least one
member of staff must have a good
command of the English language.

specjalnych i tylko w tych punktach pod
warunkiem, że ewentualny ranny będzie
przebadany przez lekarza posiadającego
kompetencje w zakresie resuscytacji, przed
każdym transportem do szpitala);
- kierowcy, którzy mogą być członkami tych
zespołów;
- personel przeszkolony w wydobywaniu
rannych.

An FIA Medical Delegate, whose role is
defined in Supplement 8, is required in
every case

Przepisy szczególne dla WRC:
W każdym pośrednim punkcie medycznym,
co najmniej jeden członek zespołu musi
posiadać
dobrą
znajomość
języka
angielskiego.
W każdym przypadku wymagany jest Delegat
Medyczny FIA, którego rola jest zdefiniowana
w Suplemencie 8.

5.3.3 Intervention vehicles

5.3.3. Pojazdy interwencyjne

Their mission is to bring to the scene of
the accident:
- on the one hand, the appropriate
medical rescue;
- on the other hand, the necessary
technical equipment.

Ich zadaniem jest dowiezienie na miejsce
wypadku:
- z jednej strony odpowiedniej pomocy
medycznej;
- z drugiej strony koniecznego sprzętu
technicznego.

Two solutions are recommended:
1) Two separate vehicles, one for the
“medical”
team,
one
for
the
“technical” team.
The
medical
intervention
vehicle
transporting:
- a medical team in conformity with
Article 5.3.2.
- medical equipment in conformity with
Supplement 3.
The
technical
intervention
vehicle
transporting:
-a technical team trained in the
procedures and techniques for extricating
casualties with equipment in conformity
with Supplement 3,
- two 4 kg fire extinguishers with trained
operator,
- suitable communications equipment to
maintain contact with Rally HQ,
- a warning siren,
- suitable identification,
- a kit of basic rescue equipment
determined by the Chief Medical Officer in
collaboration with the chief scrutineer,
based on Supplements 7 (Extrication) and
3 Extrication with cutting tools).

Zalecane są dwa rozwiązania:
1) Dwa oddzielne pojazdy, jeden dla
zespołu
„medycznego”,
drugi
dla
zespołu „technicznego”.
Pojazd interwencji medycznej przewożący:
- zespół medyczny, zgodny z Artykułem
5.3.2.
- sprzęt medyczny, zgodny z Suplementem
3.
Pojazd interwencji technicznej przewożący:
- drużynę techniczną przeszkoloną w
procedurach i technikach wydobywania
rannych, wyposażoną w sprzęt zgodny z
Suplementem 3,
- dwie 4-kg gaśnice z wyszkolonym
operatorem,
- stosowny sprzęt do łączności z Siedzibą
Główna Rajdu,
- syrenę alarmową
- odpowiednie oznakowanie,
zestaw
podstawowego
sprzętu
ratowniczego określonego przez Lekarza
Zawodów we współpracy z kierownikiem
sędziów
technicznych,
na
podstawie
Suplementu
7
(Wydobywanie
poszkodowanych)
i
3
(Wydobywanie
poszkodowanych przy użyciu narzędzi do
cięcia).
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2) A mixed vehicle, combining
“technical” and “medical”.
This carries on board:
- all the equipment foreseen for technical
intervention;
- the medical personnel (at least 3 people
trained in extrication and the handling of
technical equipment.) and equipment
foreseen for medical intervention.

2)
Pojazd
mieszany,
jednocześnie
„medyczny” i „techniczny”.
Przewozi on na swoim pokładzie:
całość
sprzętu
przewidzianego
do
interwencji technicznej;
- personel medyczny (co najmniej 3 osoby
przeszkolone
w
wydobywaniu
poszkodowanych
i
obsłudze
sprzętu
technicznego)
i
sprzęt
medyczny
przewidziany do interwencji medycznej.

A stretcher should be carried on board at
least one of the vehicles mentioned
above.

Nosze muszą znajdować się, w co najmniej
jednym z wyżej wymienionych pojazdów.

The vehicles should be suitable for the
terrain and capable of moving rapidly in
the special stage. The number of vehicles
is determined according to the nature,
length and difficulty of the special stage
concerned.
For the intervention cars, a safety rollbar
may be recommended according to the
nature of the terrain, and all the members
of the team are also advised to wear a
helmet.
In all cases, the resuscitation doctor
stationed at the start of the special stage
(or, at an intermediate point, the
paramedic skilled in resuscitation) should
be the first to arrive at the scene of the
accident

Pojazdy muszą być dostosowane do terenu i
zdolne do szybkiego poruszania się po
odcinku specjalnym. Ich liczba zależna jest
od charakteru, długości i trudności danego
odcinka specjalnego.

5.3.4
Ambulance
resuscitation

5.3.4. Karetka reanimacyjna

equipped

for

W zależności od charakteru terenu, w
samochodach interwencyjnych może być
zalecana klatka bezpieczeństwa, a wszystkich
członkom zespołu doradza się noszenie
kasków.
W
każdych
okolicznościach,
lekarz
kompetentny
w
zakresie
reanimacji,
znajdujący się na starcie do odcinka
specjalnego (lub na punkcie pośrednim,
ratownik medyczny kompetentny w zakresie
reanimacji) musi, jako pierwszy dotrzeć na
miejsce wypadku.

Ambulance equipped for treating vital
distress, whether neurological, respiratory
or circulatory. The crew comprises a
driver, a doctor proficient in resuscitation
and/or a paramedic who may be the
driver.
Particular
measures
for
the
WRC
(recommended in other cases):
Its equipment must be in conformity with
Supplement 4, Article 2, part B.

Karetka wyposażona do leczenia przyczyn
zagrożenia życia neurologicznych, układu
krążenia czy oddechowego. Załoga składa się
z kierowcy, lekarza kompetentnego w
zakresie
reanimacji
i/lub
ratownika
medycznego, którym może być kierowca.
Środki szczególne dla WRC (zalecane w
innych przypadkach):
Jego wyposażenie musi być zgodne z
Suplementem 4, Artykuł 2, część B.

5.3.5 Treatment unit

5.3.5. Zespół zabiegowy

The choice of equipment must be made
according to local preferences and
practices. All personnel must be familiar
with, and trained for the use of, the
selected equipment.

Wyboru wyposażenia należy dokonać zgodnie
z lokalnymi preferencjami i praktykami.
Cały personel musi być zaznajomiony i
przeszkolony w zakresie rozwiązań z użyciem
sprzętu.

The medical centres and resuscitation
units are above all intended for the

Centra medyczne i zespoły reanimacyjne
przeznaczone są przede wszystkim do
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treatment of any person who is the victim
of injuries sustained in the course of the
motor sport competition in question.
Nevertheless, it could be possible to treat
individuals, drivers, team members,
officials and spectators for general
medical problems.
They must therefore be equipped to treat
a range of general medical conditions,
whether or not they are the results of
trauma (equipment chosen by and under
the responsibility of the Chief Medical
Officer). Particular attention must be paid
to local medical conditions, whether they
are caused by climatic conditions (for
example, a medical issue due to heat or
cold), or not.

leczenia każdej osoby, która jest ofiarą
urazów odniesionych w trakcie danych
zawodów sportowych.
Niemniej jednak, możliwe może być leczenie
osób, kierowców, członków zespołu, osób
oficjalnych i widzów z powodu ogólnych
problemów medycznych.
Dlatego muszą być wyposażeni do leczenia
szeregu ogólnych schorzeń, bez względu na
to, czy są one wynikiem urazu (sprzęt
wybrany przez Lekarza Zawodów i na jego
odpowiedzialność).
Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalne
warunki medyczne, niezależnie od tego, czy
są
one
spowodowane
warunkami
klimatycznymi
(na
przykład
problem
zdrowotny z powodu ciepła lub zimna), czy
nie.

Particular measures for the WRC
(recommended in other cases):
A resuscitation unit in the form of a
temporary or permanent construction,
designed for use in the service park and
equipped in accordance with Supplement
4.

Środki szczególne dla WRC (zalecane w
innych przypadkach):
Zespół reanimacyjny w postaci tymczasowej
lub stałej konstrukcji, zaprojektowany do
użytku w parku serwisowym i wyposażony
zgodnie z Suplementem 4.

5.3.6 Evacuation ambulance

5.3.6. Karetka ewakuacyjna

An ambulance, complying with the
regulations of the country concerned,
equipped for transporting casualties, with
or without a doctor on board. For
transporting
a
casualty
requiring
resuscitation, the presence of a doctor
proficient in that discipline would be
necessary.

Karetka wyposażona zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym kraju, wyposażona
do transportu rannych, z lekarzem lub bez na
pokładzie.
Do
transportu
rannego
wymagającego reanimacji, obecność lekarza
posiadającego kompetencje w tej dziedzinie
jest obowiązkowa.

5.3.7 Medically equipped helicopter

5.3.7. Helikopter medyczny

When provided for, it should meet the
requirements specified by the aviation
authorities of the country concerned and
be equipped with a fixed stretcher.

Gdy jest przewidywany, helikopter medyczny
musi być zgodny z przepisami władz
lotniczych danego kraju i wyposażony w stałe
nosze.

Particular measures for the WRC:
This type of helicopter It is mandatory for
all rounds of the WRC.
For
the
medical
equipment,
see
Supplement 5.
In all cases, the doctor taking part in the
evacuation should be proficient in
resuscitation. He may be assisted by a
proficient paramedic.
Where applicable, the helicopter should
be equipped for missions in rugged
terrain.
It should be reserved exclusively for the

Środki szczególne dla WRC:
Ten tym helikoptera jest obowiązkowy we
wszystkich rundach WRC.
Wyposażenie medyczne, patrz Suplement 5.
We wszystkich przypadkach, lekarz biorący
udział
w
ewakuacji
musi
posiadać
kompetencje w zakresie resuscytacji. Może
on być wspomagany przez kompetentnego
ratownika medycznego. Gdy zachodzi taka
konieczność,
helikopter
musi
być
wyposażony do działania w trudnym terenie.
Musi być zarezerwowany wyłącznie dla rajdu
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rally throughout the duration of the
competition.
Organisers’ attention is drawn to the FIA
guidelines:
“The
organisation
of
helicopters for flight safety” and Article
5.5.3 d) below.

podczas trwania zawodów.

5.3.8 Means of communication

5.3.8. Środki łączności

The Chief Medical Officer must be able to
communicate with all the members of his
team, either through the general radio
network or through a dedicated network
radio channel.

Lekarz Zawodów musi być w stanie
komunikować się ze wszystkimi członkami
swojego zespołu przy pomocy ogólnej sieci
radiowej
lub
dedykowanego
kanału
radiowego.

5.4 SAFETY OF THE PUBLIC

5.4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNOŚCI

A major priority of the safety plan is to
ensure the safety of the general public
including spectators.
With the possible exception of 5.4.1, the
following non-exhaustive measures should
be applied for all international rallies:

Nadrzędnym celem planu bezpieczeństwa
jest zapewnienie bezpieczeństwa publiczności
znajdującej również w miejscach dla widzów.
Poniższa niewyczerpująca lista środków jest
obowiązkowa do stosowania we wszystkich
rajdach międzynarodowych, z możliwym
wyjątkiem 5.4.1.

5.4.1 Educational film (recommended
for all competitions)

5.4.1. Film edukacyjny (zalecany we
wszystkich imprezach)

- 30-second duration;
- with commentary by a leading driver or
drivers, in the language(s) applicable to
the country of the competition;
- should not show accidents:
- should be broadcast several times.

- czas trwania - 30 sekund;
- z komentarzem jednego lub kilku czołowych
kierowców, w języku (-ach) kraju, w którym
odbywają się zawody;
- nie powinien pokazywać wypadków;
- powinien być pokazany kilka razy.

5.4. 2 Control of Spectators

5.4.2. Kontrola widzów

a) Measures should be taken as described
in Article 5.4.5 to warn spectators and,
where necessary, ensure that any
spectators who are in dangerous places
are removed from those areas.

a) Należy podjąć środki opisane w Artykule
5.4.5. w celu ostrzeżenia widzów, i w razie
konieczności upewnienia, że jakikolwiek
widz, który znajdował się w miejscu
niebezpiecznym został z niego usunięty.

b) Any dangerous areas
identified in the safety plan.

The organisers, with the assistance of the
public order authorities where necessary,
should identify and delimit danger zones
in conformity with the safety plan, well
before the arrival of the public.

b) Wszystkie niebezpieczne obszary muszą
być
zidentyfikowane
w
planie
bezpieczeństwa.
Organizator, w razie potrzeby przy pomocy
władz
porządku
publicznego,
musi
zidentyfikować strefy ryzyka i ograniczyć do
nich dostęp przed przybyciem publiczności,
zgodnie z planem bezpieczeństwa.

c) The Clerk of the Course should take
into consideration the recommendations
of the Chief Safety Officer, as well as the
crews of the safety cars and the zero cars
(and of the FIA Safety and Medical
Delegates if present), in order to ensure

c) Dyrektor Zawodów musi wziąć pod uwagę
zalecenia Kierownika ds. Bezpieczeństwa jak
również załóg samochodów bezpieczeństwa i
samochodów
zero
(oraz
Delegata
Medycznego i Delegata ds. Bezpieczeństwa
FIA, jeśli są obecni) aby czuwać nad

should

be

Zwraca
się
uwagę
organizatorów
na
wytyczne FIA: „Organizacja bezpieczeństwa
lotów helikopterów” i poniższy Artykuł
5.5.3.d).
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that a special stage is
dangerous conditions exist.

cancelled

if

anulowaniem odcinka specjalnego w razie
zaistnienia niebezpiecznych warunków.

d) When large numbers of spectators are
expected for a special stage or a super
special stage, they should be protected by
special means. A Spectator Zone should
be prepared for this venue.

d) Gdy spodziewana jest duża liczba
publiczności na odcinku specjalnym lub
odcinku super specjalnym, musi być ona
chroniona specjalnymi środkami. Dla tego
miejsca musi być przygotowana Strefa dla
Widzów.

e) The public should be prevented from
walking on the special stage 30 minutes
before the start time of the first
competitive car, and from moving along
the route of the special stage whilst the
stage is open for competition (after the
zero car and before the sweeper car).

e)
Publiczności
należy
uniemożliwić
poruszanie się na odcinku specjalnym na 30
minut przed czasem startu pierwszego
samochodu sportowego oraz poruszanie się
wzdłuż trasy odcinka specjalnego, gdy
odcinek jest otwarty dla rywalizacji (za
samochodem zero i przed samochodem
zamykającym trase).

f)
Safety
instructions
should
be
distributed to the public along the special
stage and also at all access points.

f) Instrukcje bezpieczeństwa muszą być
rozdawane widzom zgromadzonym wzdłuż
trasy odcinka specjalnego, a także na
wszystkich punktach wstępu na odcinki
specjalne.

g) Adequate numbers of marshals or
public order authorities (police, military
etc.) should be present to ensure public
safety during the special stage.

g) W celu zapewnienia bezpieczeństwa na
odcinku specjalnym muszą być obecni
sędziowie trasy lub przedstawiciele władz
porządkowych (wojsko, policja itp.) w
odpowiedniej liczbie.

h) Marshals should wear a clearly
identifiable
tabard as recommended in Article 5.2.6.

h) Sędziowie trasy muszą nosić łatwo
rozróżnialne kamizelki, zalecana w Artykule
5.2.6.

i) Special stages should be situated and
scheduled to allow the safe movement of
spectators between them.

i)
Odcinki
specjalne
muszą
być
rozmieszczone i zaplanowane tak, aby
umożliwiały bezpieczne przemieszczanie się
widzów pomiędzy nimi.

j) Access of spectators to special stages
should be recommended only in spectator
zones.

j) Dostęp widzów do scen specjalnych
powinien być zalecany tylko w strefach dla
widzów.

k) Spectator zones should be marked out
with fences or tapes as defined in the
Safety Plan.

k) Strefy dla widzów powinny być oznaczone
płotami lub taśmami zgodnie z planem
bezpieczeństwa.

l) Prohibited areas should be marked out
with distinctive signs.

l)
Obszary
zabronione
powinny
być
oznaczone charakterystycznymi znakami.

m) Emergency roads should be guarded
by
police
officers
and/or
marshals/security guards, from the point
where they join the main roads leading to
the stages and should be kept open to
allow
the
passage
of
emergency
intervention vehicles.

m) Drogi ratunkowe muszą być pilnowane
przez
funkcjonariuszy
policji
i/lub
sędziów/ochroniarzy, od miejsca, w którym
łączą się z głównymi drogami prowadzącymi
do odcinków i powinny być otwarte, aby
umożliwić
przejazd
pojazdów
interwencyjnych.
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n) All access roads should be indicated
with
special
signs
and
additional
information.

n) Wszystkie drogi dojazdowe powinny być
oznaczone specjalnymi znakami i dodatkową
informacją.

o) Where possible, media parking areas
should
be
provided
near
the
photographers’ areas. Special marshals
should
be
available
to
assist
photographers and to prevent spectators
from approaching these venues.

o) Tam, gdzie to możliwe, w pobliżu stref dla
fotografów powinny znajdować się parkingi
dla mediów. Należy zapewnić specjalnych
sędziów, aby pomóc fotografom i zapobiec
zbliżaniu się widzów do tych miejsc.

p) Spectator zones should be marked out
with fences or signs. Where appropriate,
these zones should be far from the road,
in order to keep spectators within safe
areas.

p) Strefy dla widzów powinny być oznaczone
płotami
lub
znakami.
W
stosownych
przypadkach strefy te powinny znajdować się
daleko od drogi, aby utrzymać widzów w
bezpiecznych obszarach.

5.4.3 Refuelling and Servicing

5.4.3. Tankowanie i Serwisowanie

Where refuelling or servicing will take
place, the organisers should ensure that
adequate precautions are taken to keep
the public at a suitable distance from
potentially dangerous activities.

W miejscach gdzie odbywa się tankowanie
lub serwisowanie, organizatorzy muszą
zapewnić podjęcie odpowiednich środków
ostrożności, aby utrzymać publiczność w
odpowiedniej odległości od potencjalnie
niebezpiecznych aktywności.

5.4.4 Safety Cars

5.4.4 Samochody bezpieczeństwa

All Safety Cars whether Spectator Safety,
Intermediate Safety, 000,00 or Sweeper
Cars will be referred to as Safety Cars.

Wszystkie
Samochody
Bezpieczeństwa,
zarówno
Bezpieczeństwa
Widzów,
Bezpieczeństwa Pośredniego, 000, 00, jak i
Samochodów Zamykających Trasę, będą
nazywane Samochodami bezpieczeństwa.
Jedynym samochodem określanym, jako
samochód
zero
będzie
samochód
z
pojedynczym 0 na boku. Inne pojazdy będą
nazywane samochodami służbowymi.

The only car referred to as the Zero car
will be the one with a single 0 on the side.
Other vehicles will be referred to as
Official Cars.
a) All Safety Cars should be clearly
identified, and all Safety Car crew
members
should
also
be
clearly
identifiable when they are out of their
vehicles.

a) Wszystkie Samochody Bezpieczeństwa
powinny być wyraźnie zidentyfikowane, a
wszyscy członkowie załogi Samochodów
Bezpieczeństwa
powinni
być
również
wyraźnie rozpoznawalni, gdy znajdują się
poza swoimi pojazdami.

b) Each crew should have a means of
communication with the other Safety Cars
and with Rally Control/Clerk of the
Course.

b) Każda załoga powinna mieć środki
komunikacji
z
innymi
samochodami
bezpieczeństwa oraz z Rally Control / Clerk
na torze.

c) All Safety Cars should proceed through
special stages at a speed suitable to the
vehicle being driven and to the prevailing
stage condition.
At no time should a Safety Car be driven
in a manner that puts the occupants,
stage officials or members of the public at
risk.

c) Wszystkie Samochody Bezpieczeństwa
muszą przejechać odcinki specjalne z
prędkością odpowiednią dla pojazdu, który
prowadzą i warunków panujących na
odcinku. Samochód Bezpieczeństwa nigdy
nie może być prowadzony w sposób
stwarzający zagrożenie dla pasażerów, osób
oficjalnych odcinka oraz publiczności.
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d) Safety Cars should only use road
books and other printed information
supplied by the event organisers. (They
should not be using any pace notes).

d)
Samochody
Bezpieczeństwa
muszą
korzystać wyłącznie z książek drogowych i
innych
drukowanych
informacji
dostarczonych przez organizatorów zawodów.
(Nie powinni używać żadnych notatek z
opisem trasy).

e) Safety Cars should always keep to
their pre-determined time schedule and
ensure
that
they
adapt
this
to
compensate for any delays in the running
of the event.

e)
Samochody
Bezpieczeństwa
muszą
zawsze dotrzymywać ustalonego wcześniej
harmonogramu i upewnić się, że dostosują
go, aby zrekompensować wszelkie opóźnienia
w przebiegu zawodów.

f) All Safety Cars (excluding the Zero Car)
should have roof lights, sirens and a PA
system.
The Zero Car may have these or warning
lights if the vehicle is suitable however
sirens are strongly recommended.

f) Wszystkie Samochody Bezpieczeństwa
(oprócz Samochodu Zero) muszą mieć
światła
dachowe,
syreny
i
system
nagłośnienia. Samochód Zero może mieć te
światła lub światła ostrzegawcze, jeżeli jest
odpowiedni, jednakże zdecydowanie zalecane
są syreny.

5.4.4.1. Safety Cars 000 / 00

5.4.4. Samochody Bezpieczeństwa 000 /
00

a) Ideally, Safety Cars 000 and 00 should
be vehicles which are appropriately
equipped to ensure their suitability to
undertake the role in all conditions.
The vehicle chosen should be determined
according to the venue and requirements.

a) Idealnie, Samochody Bezpieczeństwa 000
i 00 muszą być pojazdami odpowiednio
wyposażonymi,
aby
zapewnić
ich
przydatność do pełnienia roli we wszystkich
warunkach. Wybór pojazdu musi być
dokonany w oparciu o miejsce i wymagania.

b) The crews should not wear overalls
and helmets.

b) Załogi nie powinny nosić kombinezonów i
hełmów.

c) Only experienced crews should be
utilised.

c)
Należy
wykorzystywać
doświadczone załogi.

d) Safety Cars should only use road
books and other printed information
supplied by the event organisers. (They
should not be using any pace notes).

d)
Samochody
Bezpieczeństwa
muszą
korzystać wyłącznie z książek drogowych i
innych
drukowanych
informacji
dostarczonych przez organizatorów zawodów.
(Nie powinni używać żadnych notatek z
opisem trasy).

e) Safety Cars should always keep to
their pre-determined time schedule and
ensure
that
they
adapt
this
to
compensate for any delays in the running
of the event.

e)
Samochody
Bezpieczeństwa
muszą
zawsze dotrzymywać ustalonego wcześniej
harmonogramu i upewnić się, że dostosują
go, aby zrekompensować wszelkie opóźnienia
w przebiegu zawodów.

f) All Safety Cars (excluding the Zero Car)
should have roof lights, sirens and a PA
system. The Zero Car may have these or
warning lights if the vehicle is suitable
however
sirens
are
strongly
recommended.

f) Wszystkie Samochody Bezpieczeństwa (z
wyjątkiem Samochodu Zero) muszą mieć
światła
dachowe,
syreny
i
system
nagłośnieniowy. Samochód zero może mieć
te światła lub światła ostrzegawcze, jeżeli
jest odpowiedni, jednakże zdecydowanie
zalecane są syreny.
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g) As a minimum, events MUST have one
(spectator) safety vehicle and one Zero
Car.

g) Jako minimum, zawody MUSZĄ posiadać
jeden pojazd bezpieczeństwa (widzów) i
jeden Samochód Zero

h) The safety cars should have a panel 36
cm x 50 cm on the bonnet and the two
front doors, bearing the word SAFETY and
if appropriate with a number 000 or 00.

h) Samochody bezpieczeństwa muszą mieć
pole numeru startowego o wymiarach 36 cm
x 50 cm na przedniej masce oraz dwa takie
pola na przednich drzwiach z napisem
„SAFETY” i odpowiednio z numerem 000 lub
00.

i) The safety cars must be driven at an
appropriate speed that allows issues to be
identified and they must be prepared to
stop and sort issues out if required.

i) Samochody bezpieczeństwa muszą być
prowadzone z odpowiednią prędkością, która
pozwala na identyfikację problemów i muszą
być przygotowane do zatrzymania się i
rozwiązania problemów w razie potrzeby.

5.4.4.2. Zero Car / 0

5.4.4.2. Samochód Zero / 0

a) As the Zero Car should be a rally
prepared vehicle, it should be presented
for scrutineering in order to check the
safety equipment.

a) Ponieważ Samochód Zero powinien być
pojazdem przygotowanym do rajdu, należy
go przedstawić na badaniu kontrolnym w
celu
sprawdzenia
wyposażenia
bezpieczeństwa.

b) The crew must always abide by the
same rules as all other competitors, i.e.
they must wear harnesses, FHR devices
and approved overalls and helmets.

b) Załoga musi zawsze przestrzegać tych
samych
zasad,
co
wszyscy
pozostali
zawodnicy, tj. musi korzystać z pasów,
urządzenia
FHR
oraz
zatwierdzonych
kombinezonów i kasków.

c) The Zero car does not need to be clear
of the stage before the first car starts.

c) Samochód Zero nie musi zjeżdżać z
odcinka
specjalnego
przed
startem
pierwszego samochodu.

d) Only a crew with at least one member
having both event safety and safety car
experience should be utilised.

d) Należy korzystać tylko z załogi, która ma
co najmniej jednego członka posiadającego
doświadczenie
zarówno
w
zakresie
bezpieczeństwa zawodów oraz samochodu
bezpieczeństwa. Kierowca Samochodu Zero
powinien być posiadaczem albo aktualnej
licencji sportowej, albo uprzednio być
posiadaczem licencji sportowej.

The driver of a Zero Car should either be
an existing competition licence holder or
should have previously held a competition
licence.
e) The zero car should not be driven by
any FIA priority driver or by a driver who
has retired from the rally event.

e) Samochód zero nie może być prowadzony
przez kierowcę priorytetowego FIA lub
kierowcę, który wycofał się z zawodów
rajdowych.

f) The zero car should only use road
books, safety plan and other printed
information supplied by the event
organisers.
The crew should normally not use any
pace notes. The crew of the zero car must
be prepared to stop if required to ensure
should they see any irregularity with the
special
stage
set-up
or
spectator

f) Samochód zero musi korzystać wyłącznie z
książek drogowych, planu bezpieczeństwa i
innych
drukowanych
informacji
dostarczonych przez organizatorów zawodów.
Załoga zwykle nie powinna używać żadnych
notatek z opisem trasy. Załoga samochodu
zero musi być przygotowana do zatrzymania
się, jeśli jest to wymagane, aby upewnić się,
że zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości w
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positions.

ustawieniu odcinka specjalnego lub pozycji
widzów.

5.4.4.3. Sweeper Car

5.4.4.3 Samochód zamykający trasę

A safety car (“Sweeper Car”) should pass
through each special stage after the last
competitor. These cars should carry a
panel on the bonnet and the two front
doors, showing a chequered flag.

Samochód bezpieczeństwa („Sweeper Car”)
musi przejechać każdy odcinek specjalny po
ostatnim zawodniku. Samochody te muszą
mieć pole na masce i dwóch drzwiach
przednich,
przedstawiające
flagę
w
szachownicę.

5.4.5 Information

5.4.5. Informacja

Information addressed mainly to the
public will be issued by various means:

The car may be replaced by a helicopter
equipped with loudspeakers.
This operation may be repeated several
times if necessary.

Informacja
adresowana
głównie
do
publiczności, będzie wydawana na różne
sposoby:
- media pisane, mówione i TV,
- plakaty,
- dystrybucja ulotek,
- przejazd wzdłuż trasy pojazdu (samochodu
informacyjnego trasy) wyposażonego w
system nagłaśniający w celu przekazania
informacji widzom (zalecane 45 minut do 1
godziny
przed
startem
pierwszego
samochodu).
Samochód
może
być
zastąpiony
helikopterem
wyposażonym
w
system
nagłaśniający. Operacja może być powtarza
kilkakrotnie w zależności od potrzeb.

5.4.6 Medical services

5.4.6. Służba medyczna

Medical services for the public are
necessary when there are enclosures
managed by the organiser.
Even if the medical service intended for
the public is organised by a different
body, it remains under the supervision of
the Chief Medical Officer.

Służba medyczna dla publiczności jest
konieczna, gdy istnieją zamknięte tereny
znajdujące się pod nadzorem organizatora.
Nawet, jeżeli organizacja służby medycznej
dla publiczności zależna jest od innej
organizacji
niż
służba
medyczna
organizatora,
podlega
ona
zawsze
koordynacji przez Lekarza Zawodów.

5.5 SAFETY
CREWS

COMPETING

5.5.
BEZPIECZEŃSTWO
RYWALIZUJĄCYCH ZAŁÓG

the

5.5.1.
Rozlokowanie
bezpieczeństwa

- written, spoken and televised media,
- posters,
- distribution of leaflets,
- passage of a vehicle (course information
car), equipped with a loudspeaker, along
the route to inform the spectators
(recommended 45 minutes to 1 hour
before the start of the first car ).

OF

THE

5.5.1 Deployment
services

of

safety

a) At the start of each special stage
(including shakedowns where applicable):
- one or more medical intervention
vehicles should, at each post, be
stationed
close
to
the
technical
intervention (extrication with cutting
tools, fire-fighting, etc.) vehicles;
-

one

ambulance

equipped

for

służb

a) Na starcie każdego odcinka specjalnego
(łącznie z odcinkiem testowym „shakedown”,
jeżeli występuje):
- jeden lub kilka pojazdów interwencji
medycznej, w każdym punkcie, muszą być
rozmieszczone blisko pojazdów interwencji
technicznej (wydobywania poszkodowanych
przy
pomocy
narzędzi
do
cięcia,
pożarniczych, itp.);
- jedna karetka reanimacyjna,
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resuscitation,
- possibly an evacuation ambulance,
- one doctor proficient in resuscitation,
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims and trained in
extrication,
- one or even two paramedic(s) trained in
extrication,
- two 4 kg fire extinguishers with trained
operator,
- suitable communications equipment to
maintain contact with HQ.

- ewentualnie karetka ewakuacyjna,
- jeden lekarz posiadający kompetencje w
zakresie
resuscytacji,
doświadczony
w
leczeniu przedszpitalnym ofiar wypadków i
przeszkolony
w
zakresie
wydobywania
poszkodowanych,
- jeden lub nawet dwóch ratowników
medycznych przeszkolonych w wydobywaniu
poszkodowanych,
dwie
4-kilogramowe
gaśnice
z
przeszkolonym operatorem,
- odpowiednie wyposażenie komunikacyjne
do utrzymywania kontaktu z Centrum
Kierowania Rajdem.

The above-mentioned vehicles should be
stationed after the start point, in sight of
and at a maximum distance of 150
metres from it. The start point itself
should be modified if this proves
necessary to allow the correct positioning
of these vehicles.

Wyżej wymienione pojazdy muszą być
umiejscowione za punktem startu, w zasięgu
wzroku i maksymalnie 150 metrów od niego.
Sam punkt startu należy zmodyfikować, jeśli
okaże się to konieczne, aby umożliwić
prawidłowe ustawienie tych pojazdów.

b) At the intermediate points on the route
(see below):
- one or more medical intervention
vehicles,
- one evacuation ambulance,
- one doctor proficient in resuscitation
and trained in extrication, or possibly one
paramedic proficient in resuscitation and
trained in extrication,

b) W punktach pośrednich trasy (patrz
poniżej):
- jeden lub kilka pojazdów interwencji
medycznej,
- jedna karetka ewakuacyjna,
- jeden lekarz kompetentny w zakresie
resuscytacji i przeszkolony w wydobywaniu
poszkodowanych lub ewentualnie jeden
ratownik
medyczny
doświadczony
w
reanimacji i przeszkolony w wydobywaniu
poszkodowanych;
- wyposażenie łączności odpowiednie do
utrzymywania
kontaktu
z
Centrum
Kierowania Rajdem.
Liczba punktów pośrednich zależna jest od
rodzaju, długości i trudności danego odcinka
specjalnego.
Są
one
konieczne
we
wszystkich
przypadkach,
gdy
długość
odcinka
specjalnego jest równa lub większa niż 15
km, a odległość pomiędzy dwoma punktami
medycznymi nie może przekraczać tej
granicy. Muszą być zawsze powiązane z
punktem łączności radiowej.
Liczba i rozmieszczenie punktów pośrednich
musi być oszacowane w zależności od
zalecanego czasu dotarcia od startu odcinka
specjalnego do pierwszego punktu, następnie
z punktu do następnego punktu i w końcu od
ostatniego punktu do mety, co nie może
zająć więcej niż 10 minut pojazdom
interwencyjnym używanym w rajdzie.

- suitable communications equipment to
maintain contact with HQ.
The number of intermediate points is
determined by the nature, length and
difficulty of the special stage concerned.
They are necessary in any case if the
length of the stage is 15 km or more, and
the distance between two medical points
should never exceed that limit.
They should always be associated with a
radio point.
The number and positioning of the
intermediate points should be assessed
on premier point, the basis of the
recommended time taken to drive from
the stage start to the first point, between
any following consecutive points, and
from the last point to the finish, which
should not be more than 10 minutes in
the intervention vehicles used for the
rally. Furthermore, if the nature of the

Ponadto,

jeżeli

rodzaj
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terrain, the weather conditions or
particular circumstances so require, this
distance may be amended on the joint
proposal of the Chief Medical Officer and
the Chief Safety Officer (FIA Medical
Delegate and FIA Safety Delegate in the
case of FIA World Championship rallies)
when approving the safety plan.
Both at the starts and at the intermediate
points, the intervention vehicles should
have direct access onto the route of the
special stage and must be positioned in a
secure zone.

pogodowe lub warunki szczególne tego
wymagają,
odległość ta może
zostać
zmieniona na wspólny wniosek Lekarza
Zawodów i Kierownika ds. Bezpieczeństwa
(Delegata Medycznego FIA lub Delegata FIA
ds. Bezpieczeństwa w przypadku rajdu
Mistrzostw
Świata
FIA)
podczas
zatwierdzania planu bezpieczeństwa.
Pojazdy
interwencyjne
muszą
mieć
bezpośredni
dostęp
do trasy
odcinka
specjalnego
i
być
rozmieszczone
w
bezpiecznej strefie zarówno na starcie jak i
punktach pośrednich.

c) At the stop point of each special stage:
- two (minimum) 4 kg fire extinguishers
with operator(s).

c) W punktach stop każdego odcinka
specjalnego:
- dwie (minimum) 4-kilogramowe gaśnice
pojemności 4 kg, z operatorem(-ami).

Particular measures for the WRC:
A fire fighting vehicle will be situated at
the end of the special stage when the
stage is longer than 35 km.

Środki szczególne dla WRC:
Pojazd przeciwpożarowe będą znajdować się
na mecie każdego odcinka specjalnego, gdy
jego długość jest większa niż 35 km.

d) In the service park (obligatory for WRC
competitions) or a central location less
than 15 km by road from the special
stages concerned:
- one breakdown vehicle;
- suitable communications equipment to
maintain contact with HQ.

d) W parku serwisowym (obowiązkowym w
rajdach WRC) lub miejscu o położeniu
centralnym w odległości mniejszej niż 15 km
drogą od odcinka specjalnego:
- jeden pojazd pomocy drogowej;
środki
łączności
odpowiednie
do
utrzymywania
kontaktu
z
Centrum
Kierowania Rajdem.
- Zespół pomocy/reanimacyjna zgodny z
Artykułem 5.3.5; - karetka ewakuacyjna.
Żaden odcinek specjalny rajdu nie może się
rozpocząć lub być kontynuowany po jego
przerwaniu, bez obecności początkowej
obsady medycznej. Środki zastępcze muszą
być przewidziane.

- a treatment/resuscitation unit in
conformity with Article 5.3.5;
- an evacuation ambulance.
No special stage of a rally may start, or
resume after an interruption, unless the
initial
medical
service
is
present.
Replacements should be provided for.
5.5.2 Dispatching
service

of

the

rescue

5.5.2. Uruchomienie służb ratunkowych

5.5.2.1 All rescue operations requiring the
dispatching of a medical vehicle are
initiated by the Clerk of the Course in
consultation with the Chief Medical Officer
and with information to the stage
commander. Any evacuation by land or air
to the selected hospitals shall be carried
out using the routes determined in
advance (see Articles 5.2.2 and 5.5.3 a).

5.5.2.1. Każda akcja ratunkowa wymagająca
przemieszczania pojazdu medycznego jest
uruchamiana
na
polecenie
Dyrektora
Zawodów po uzgodnieniu z Lekarzem
Zawodów
oraz
przekazaniu
informacji
kierownikowi odcinka specjalnego. Każda
ewakuacja
lądowa
lub
lotnicza
do
przewidzianego szpitala, musi być wykonana
wcześniej
ustalonymi
drogami.
(Patrz
Artykuły 5.2.2. i 5.5.3 a)

5.5.2.2 At the scene of an accident, the
organisation and directing of the medical
intervention are carried out only by the

5.5.2.2. Na miejscu wypadku, organizacją i
kierowaniem interwencją medyczną zajmuję
się
wyłącznie
lekarz
danego
pojazdu
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doctor from the intervention vehicle
concerned
(possibly
the
qualified
paramedic in the case of a vehicle from
intermediate
point).
The
medical
personnel must be familiar with and
trained in the use of equipment stored on
board their medical intervention vehicle,
as well as in the extrication of casualties.

interwencyjnego
(ewentualnie
wykwalifikowany ratownik medyczny w
przypadku pojazdu z punktu pośredniego).
Personel medyczny musi być obeznany i
przeszkolony we właściwej obsłudze sprzętu
znajdującego się w samochodzie interwencji
medycznej i
ponadto przeszkolony w
wydobywaniu poszkodowanych.

Particular measures for the WRC:
The above provisions pertaining to the
medical personnel are obligatory.

Środki szczególne dla WRC:
Wyżej wymienione postanowienia odnoszące
się
do
personelu
medycznego
są
obowiązkowe.

5.5.3 Evacuation

5.5.3. Ewakuacja

a) An evacuation route should be planned
for each special stage and clearly shown
in the safety plan (by map or diagram).

a) Dla każdego odcinka specjalnego musi
być przewidziana droga ewakuacyjna. Musi
one być wyraźnie określona w planie
bezpieczeństwa (na mapie lub diagramie).

b) The emergency services of all hospitals
near the route should be on standby (see
Article 5.2).

b) Służby ratownicze wszystkich szpitali w
pobliżu trasy rajdu muszą pełnić dyżur (patrz
powyżej Artykuł 5.2).

c) Whether the evacuation is carried out
by road or air, any serious casualty whose
condition requires intensive care should
be accompanied to the hospital by a
doctor proficient in resuscitation.

c) Niezależnie od tego czy ewakuacja
prowadzona jest droga naziemną lub
lotniczą,
każdemu
poważnie
poszkodowanemu
wymagającemu
intensywnej reanimacji musi towarzyszyć do
szpitala lekarz posiadający kompetencje w
zakresie reanimacji.

d) If evacuation by helicopter is foreseen,
the following parameters should be
respected:
- when weather conditions prevent the
use of a helicopter, on the joint decision of
the Clerk of the Course and the Chief
Safety Officer, a special stage may be
interrupted or cancelled if the transfer
time by ambulance to the selected
hospital is greater than the time deemed
appropriate after consultation with the
Chief Medical Officer;

d)
Jeżeli
zaplanowano
ewakuację
helikopterem, następujące parametry muszą
być spełnione:
- gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają
użycie helikoptera, odcinek specjalny może
być wspólną decyzją Dyrektora Zawodów i
Kierownika ds. Bezpieczeństwa przerwany
lub anulowany, jeżeli czas transportu karetką
do przewidzianego szpitala jest dłuższy niż
uznany za właściwy, po konsultacji z
Lekarzem Zawodów;

- the presence of a helicopter does not
remove the obligation to plan land
evacuation with, for a casualty needing
intensive care during transport, the
presence of a doctor proficient in
resuscitation, possibly assisted by a
proficient paramedic;

- obecność helikoptera nie zwalnia od
obowiązku
przewidywania
ewakuacji
środkami naziemnymi; przy poszkodowanych
wymagającym intensywnej reanimacji w
trakcie transportu, konieczna jest obecność
lekarza
posiadającego
kompetencje
w
zakresie reanimacji wspomaganego przez
przeszkolonego ratownika medycznego;

- the evacuation time by helicopter or by
ambulance should not exceed around 60
minutes.

- czas ewakuacji helikopterem lub karetką
nie powinien przekraczać około 60 minut.
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See also Article 5.3.7.

Patrz również Artykuł 5.3.7.

Particular measures for the WRC:
All the measures mentioned in Article
5.5.3 are mandatory.

Środki szczególne dla WRC:
Obowiązkowe
są
wszystkie
wymienione w Artykule 5.5.3.

5.5.4 Supervision of the road and
signaling

5.5.4. Nadzorowanie trasy i sygnalizacja

5.5.4.1 Marking of Special Stages
Roads and access ways leading to stages
must be closed to traffic. This should be
done in the following manner:

5.5.4.1. Oznakowanie Odcinków Specjalnych
Drogi i dojazdy do odcinków specjalnych
muszą być zamknięte dla ruchu. Musi to być
zrobione w następujący sposób:

a) Major or through roads, or any road
along which traffic may be expected, to
be blocked and manned by a marshal,
police or other authority.

a) Drogi główne lub drugorzędne oraz
wszystkie drogi wzdłuż, na których można
oczekiwać ruchu pojazdów, muszą mieć
zamknięty przejazd i być obsadzone przez
sędziego trasy, policjanta lub przedstawiciela
innych służb porządkowych.

b) Short no-through roads (e.g. to farms,
etc.) to be blocked or taped off, with a
notice affixed to the barrier or tape
advising of the running of the competition
and the danger of entry.

b) Pozostałe, małe drogi nieprzelotowe (np.
dojazdy do zabudowań, itp.) muszą być
zamknięte lub otaśmowane, na barierze lub
taśmie musi znajdować się zawiadomienie o
przeprowadzaniu rajdu i niebezpieczeństwie
związanym ze wstępem na trasę podczas
zawodów.
Do
obowiązków
Samochodów
Bezpieczeństwa należy sprawdzenie, czy
odpowiednie
sposoby
zamknięcia
trasy
znajdują się na swoich miejscach
i
natychmiastowe poinformowanie Siedziby
Głównej Rajdu (centrum kierowania rajdem)
o ewentualnych nieprawidłowościach, które
muszą być usunięte przed rozpoczęciem
odcinka specjalnego.

It shall be the responsibility of the Safety
cars to check that the appropriate closure
method is in place and to immediately
advise the rally HQ (rally control) of any
omissions, for rectification prior to the
commencement of the special stage.

5.5.4.2 Marshal posts will be positioned
along the course so as to:

środki

- as far as possible, warn crews of any
obstructions on the route of the special
stage.

5.5.4.2. Wzdłuż trasy będą rozmieszczone
punkty sędziowskie, które będą miały za
zadanie:
- dopilnować przestrzeganie przez widzów
zakazu
przebywania
w
miejscach
zabronionych, przy pomocy znaków, barier
lub lin, gwizdków oraz głośników;
- w miarę możliwości ostrzeganie załóg o
jakichkolwiek przeszkodach na trasie odcinka
specjalnego.

5.5.4.3 Should the use of red flags be
required, the following procedure must be
adopted:

5.5.4.3. Jeżeli okaże się konieczne użycie
czerwonych
flag,
zastosowana
będzie
następująca procedura:

a) A red flag must be available at each
stage radio point (situated at intervals of
approximately 5 km).

a) Czerwona flaga musi znajdować się w
każdym
punkcie
łączności
odcinka
specjalnego (rozmieszczonych, co około 5
km);

- keep the spectators out of prohibited
areas by means of boards, barrier or
ropes, whistles and loudspeakers;
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b) The flags may only be displayed by a
marshal wearing a distinctive jacket, and
on which the radio point symbol is
marked. The time of deployment of the
flag will be recorded and notified to the
stewards by the Clerk of the Course.

b) Flagi te mogą być pokazywane tylko przez
sędziego ubranego w charakterystyczną
kamizelkę, z naniesionym symbolem punktu
łączności; Czas użycia flagi musi być
odnotowany i przekazany Zespołowi Sędziów
Sportowych przez Dyrektora Zawodów.

c) During reconnaissance, a sign bearing
the symbol specified in point 5.5.4.4
below must be displayed at the location of
each radio point. This sign may be smaller
but must be clearly visible to crews
performing reconnaissance in order that
the location may be noted in their pace
notes.

c) W czasie zapoznania się z trasą, znak z
symbolem wymienionym w punkcie 5.5.4.4.
musi znajdować się w miejscu każdego
punktu łączności radiowej. Znak może być
mniejszy, ale musi być dobrze widoczny dla
załóg dokonujących zapoznania się z trasą,
aby mogły odnotować jego usytuowanie w
swoich notatkach z opisem trasy.

d) During reconnaissance, a sign bearing
the symbol specified in point 5.5.4.4
below must be displayed at the location of
each radio point. This sign may be smaller
but must be clearly visible to crews
performing reconnaissance in order that
the location may be noted in their pace
notes.

d) W czasie zapoznania się z trasą, znak z
symbolem wymienionym w punkcie 5.5.4.4.
musi znajdować się w miejscu każdego
punktu łączności radiowej. Znak może być
mniejszy, ale musi być dobrze widoczny dla
załóg dokonujących zapoznania się z trasą,
aby mogły odnotować jego usytuowanie w
swoich notatkach z opisem trasy.

e) No flag other than the red flag may be
deployed in a special stage.

e) Żadna inna flaga niż czerwona nie może
być użyta na odcinku specjalnym.

f) Different signalling systems (e.g.
flashing lights) may be used in super
special stages. Full details must be
included
in
the
Supplementary
Regulations.

f) Różne systemy sygnalizacji (np. świata
pulsujące) mogą być użyte na odcinkach
super specjalnych. Wszystkie szczegóły
muszą być umieszczone w Regulaminie
Uzupełniającym.

5.5.4.4 A radio network (set up
approximately every 5 km), unique to
each special stage, should be established
to allow the vehicles to be tracked and the
running of the rally to be supervised.
Each radio point shall be identified in the
Road Book and by a sign at least 70 cm in
diameter, bearing the radio point symbol,
a black spark on a blue background.

5.5.4.4. W celu śledzenia przejazdu załóg
oraz prowadzenia nadzoru przebiegu rajdu,
musi działać niezależna dla każdego odcinka
specjalnego sieć radiowa (z posterunkami, co
około każde 5 km).
Lokalizacja każdego z punktów łączności
musi być oznaczona w Książce Drogowej i
znakiem o średnicy, co najmniej 70 cm z
symbolem punktu łączności w postaci czarnej
iskry na niebieskim tle.
Każdy pojazd medyczny rozmieszczony na
odcinku specjalnym musi znajdować się w
punkcie
łączności.
Punkty
te
będą
oznakowane dodatkowym znakiem (zielonym
lub czerwonym krzyżem na niebieskim tle),
umieszczonym
poniżej
znaku
punktu
łączności.
Ponadto, w odległości 100 do 200 m przed
punktem łączności SOS i medycznym będzie
znajdował się znak zapowiadający z tymi
samymi rysunkami, ale na żółtym tle.

Any medical vehicle within a stage shall
be located at a radio point.
An additional sign (red or green cross on
a blue background) should be located
beneath the radio point sign at this point.
In addition there should be warning signs
100 m to 200 m prior to the SOS radio
and medical points, with the same
designs as above but on a yellow
background.
5.5.4.5 The tracking of vehicles on the

5.5.4.5.

Śledzenie
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special stage must be carried out either at
rally HQ (rally control) or by the special
stage safety officer.
Some form of tracking chart should be
used, either on the special stage by the
special stage safety officer or at rally HQ.
Each organiser must establish, and show
in the safety plan, this procedure for
tracking vehicles and must also list the
procedures to be followed in the event of
a missing competitor.

odcinku specjalnym, musi być prowadzone
albo w Siedzibie Głównej rajdu (centrum
kierowania rajdem) albo przez kierownika
zabezpieczenia odcinka specjalnego.
Musi być do tego stosowana określona forma
tablicy śledzenia przejazdu, albo na miejscu
przez kierownika zabezpieczenia odcinka
specjalnego albo w Siedzibie Głównej rajdu.
Każdy organizator musi ustanowić i zapisać w
planie bezpieczeństwa, procedurę śledzenia
przejazdu załóg, jak i procedurę czynności w
przypadku
stwierdzenia
braku
któregokolwiek z zawodników.

5.5.4.6
In the case of
incidents
concerning spectator safety and control,
the marshals must cooperate with the
public services as laid down in the overall
emergency plan, by reporting to rally HQ
any incidents or accidents and allowing
the security service to make use of the
means of communication at the post.

5.5.4.6. W razie wypadków związanych z
bezpieczeństwem
i
kontrolą
widzów,
sędziowie muszą współpracować z władzami
publicznymi tak, jak przewidziano to w
ogólnym
planie
ratunkowym,
poprzez
przekazywanie do Siedziby Głównej rajdu
informacji o każdym incydencie lub wypadku,
który się wydarzył i umożliwiać służbom
zabezpieczenia korzystanie ze środków
łączności dostępnych na punktach.

5.5.5 SOS / OK Signs - Competitor
safety

5.5.5. Znaki SOS / OK - Bezpieczeństwo
zawodników

a) Each competing car must carry a red
reflective triangle which, in the event of
the car stopping in a special stage, must
be placed in a conspicuous position by a
member of the crew at least 50 metres
before the car’s position, in order to warn
following drivers.
Any crew failing to comply may be subject
to a penalty at the discretion of the
stewards.
This triangle must be set in place even if
the stopped car is off the road.

a) Każdy samochód sportowy musi być
wyposażony w czerwony trójkąt odblaskowy,
który w przypadku zatrzymania samochodu
na trasie odcinka specjalnego musi być
ustawiony w dobrze widocznym miejscu w
odległości, co najmniej 50 m przed miejscem
postoju samochodu, w celu ostrzegania
kolejnych kierowców. Każda załoga, która
dopuści się naruszenia niniejszego przepisu
może być ukarana na podstawie decyzji ZSS.
Powyższy trójkąt musi być ustawiony nawet,
jeżeli zatrzymany samochód znajduje się
poza drogą.

b) The Road Books shall contain a page
setting out the accident procedure, which
should include instructions in case of an
accident involving a member of the
public.

b) Książki Drogowe muszą posiadać stronę
opisującą procedurę wypadkową, która musi
zawierać instrukcję w razie wypadku z
udziałem publiczności.

c) The procedure, recommended, for the
display of “SOS” or “OK” signs by
competitors having had an accident is
given in the FIA WRC and Regional
Championship regulations.

c) Zalecana procedura pokazywania znaków
„SOS” lub „OK” przez zawodników, którzy
mieli wypadek, jest podana w regulaminach
Rajdowych Mistrzostw Regionalnych i WRC
FIA.

5.6 ACCIDENT REPORTING

5.6. POWIADAMIANIE O WYPADKU

5.6.1 Accident involving a member of
the public

5.6.1. Wypadek z udziałem publiczności
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If a driver taking part in a rally is involved
in an accident in which a member of the
public sustains physical injury, the driver
concerned must report this as specified in
the Road Book.
The laws of the country in which the
competition is conducted must also be
complied with in relation to procedures at
accidents.

Jeżeli kierowca biorący udział w rajdzie
uczestniczy w wypadku, w którym ktoś z
publiczności
odniesie
obrażenia
ciała,
kierowca ten obowiązany jest o nim
zawiadomić tak, jak podano w Książce
Drogowej.
Procedury prawne kraju, w którym odbywa
się
impreza
muszą
być
również
przestrzegane w razie wypadku.

5.6.2 Accident investigations

5.6.2.
Dochodzenia
wypadków

Any accident involving a fatality or serious
injury must be reported to the National
Sporting Authority, which is required to
inform the FIA accordingly by completing
a submission to the World Accident
Database (WADB).

Każdy wypadek powodujący śmierć lub
poważne
obrażenia,
musi
być
zasygnalizowany Krajowej Władzy Sportowej,
która jest zobowiązana do odpowiedniego
poinformowania FIA poprzez wypełnienie
formularza do Światowej Bazy Danych o
Wypadkach (WADB).

ARTICLE 6 - INTERNATIONAL CROSSCOUNTRY RALLIES AND BAJAS

ARTYKUŁ 6 - MIĘDZYNARODOWE RAJDY
TERENOWE I BAJA

6.1 GENERAL

6.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

The following recommendations should be
respected, but need not be included in the
Supplementary Regulations of the rally.
Each organiser is permitted to introduce
additional elements with a view to
improving the safety of the public and the
crews.
The Clerk of the Course shall be
ultimately
responsible
for
ensuring
compliance with these recommendations.

Poniższe zalecenia muszą być przestrzegane,
ale niekoniecznie muszą być umieszczone w
Regulaminie Uzupełniającym rajdu.
Każdy
organizator
może
wprowadzić
dodatkowe elementy w celu poprawy
bezpieczeństwa publiczności i załóg.

6.2
SAFETY
PLAN
AND
ADMINISTRATIVE PROCEDURES

6.2.
PLAN
BEZPIECZEŃSTWA
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

6.2.1 A safety plan should be established
containing a description of the activities
and the means to be deployed in each of
the following fields:
a) Safety of the public;
b) Safety of the competing crews;
c) Safety of the officials of the
competition;
d) Safety of servicing.

6.2.1. Należy ustanowić plan bezpieczeństwa
zawierający opis działań i środków, które
należy wdrożyć w każdym z następujących
obszarów:
a) Bezpieczeństwa publiczności;
b) Bezpieczeństwa uczestniczących załóg;
c) Bezpieczeństwa osób oficjalnych zawodów;

6.2.2 The safety plan should include:

6.2.2.
Plan
zawierać:

a) The location of Rally HQ (Rally
Control).
b) The names of the various people in
charge:
- Clerk of the Course

a) Lokalizację Siedziby Głównej
(centrum kierowania rajdem).
b)
Nazwiska
następujących
odpowiedzialnych:
- Dyrektora Zawodów

w

sprawie

Dyrektor
zawodów
będzie
ostatecznie
odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z
niniejszymi zaleceniami.
I

d) Bezpieczeństwa serwisu.
bezpieczeństwa
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- Deputy Clerk(s) of the Course
- Chief Medical Officer
- Chief Safety Officer
c) The addresses and telephone numbers
of the various safety services in the areas
where each Selective Section will be run:
- Police
- Hospitals
- Emergency medical services
- Breakdown and recovery services
- Red Cross (or equivalent)
d) The full itinerary with detailed road
sections.
e) The safety plan for each of the
Selective Sections, which should detail:
- The exact location of all emergency
vehicles by means of an accurate map
- Evacuation routes
- Zones which are considered by the
organisers as being open to the public
- Measures to be taken for the safety of
the crews
- Measures to be taken for the safety of
the officials of the competition
- The procedure for the tracking of
competitors’ vehicles
- Actions to be taken in the event of a
missing crew
- The hospitals which have been
contacted and which would be used for
receiving casualties
The
hospitals
selected
should
be
contacted in writing, no less than 15 days
before the rally, requesting that the
emergency services be placed on standby.

- Zastępcy (-ów ) Dyrektora Zawodów
- Lekarza Zawodów
- Kierownika ds. Bezpieczeństwa
c) Adresy i numery telefonów rozmaitych
służb bezpieczeństwa, w strefach, w których
przeprowadzane są Odcinki Specjalne:
-Policji
-Szpitali
- Służby ratownictwa medycznego
- Pomocy drogowej
- Czerwonego Krzyża (lub odpowiednika)
d) Kompletną trasę rajdu ze szczegółowo
opisanymi odcinkami drogowymi.
e) Plan zabezpieczenia każdego odcinka
specjalnego, który musi zawierać
Dokładne
rozmieszczenie
miejsc
stacjonowania
wszystkich
pojazdów
ratowniczych na szczegółowej mapie
- Drogi ewakuacyjne
- Strefy uważane przez organizatora, jako
otwarte dla publiczności
- Podjęte środki dla bezpieczeństwa załóg
- Podjęte środki dla bezpieczeństwa osób
oficjalnych zawodów
- Procedurę do śledzenia samochodów
zawodników
- Środki do zastosowania w razie braku
załogi
- Wyznaczone i powiadomione szpitale do
przyjęcia poszkodowanych
Wybrane szpitale muszą być pisemnie
powiadomione najpóźniej 15 dni przed
rajdem z prośbą o pełnienie dyżuru przez
służby ratunkowe.

6.2.3 Emergency plan

6.2.3. Plan ratunkowy

In the event of a mass or repeated
accident exceeding the capabilities of the
medical service on site, contact should be
made beforehand with the person in
charge of the emergency plan drawn up
according to the legal provisions of the
country concerned.

W przypadku masowego lub powtarzającego
się wypadku, przekraczającego możliwości
służby medycznej na miejscu, należy
odpowiednio wcześniej skontaktować się z
osobą odpowiedzialną za plan ratunkowy
sporządzony zgodnie z przepisami prawa
danego kraju.

6.2.4 Chief Safety Officer

6.2.4. Kierownik ds. Bezpieczeństwa

A Chief Safety Officer will be designated
in the regulations of the rally. He will
belong to the organising committee and
will take part in devising the safety plan.

Kierownik ds. Bezpieczeństwa, musi być
wymieniony w regulaminie rajdu. Musi on
być członkiem komitetu organizacyjnego i
musi brać udział w opracowywaniu planu
bezpieczeństwa.
Podczas rajdu, musi on pozostawać w stałym
kontakcie z centrum kierowania rajdem,
Lekarzem Zawodów oraz z punktami startu
wszystkich Odcinków Specjalnych (łączność

During the rally he will be in permanent
communication with rally control, the
Chief Medical Officer and the start of each
Selective Section (by telephone or radio).
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He
will
be
responsible
for
the
implementation and enforcement of the
safety plan.
6.2.5 Organisers should ensure that, in
performing their duties, officials are not
required to place themselves in danger.
It is the organiser’s
ensure that officials
trained in this regard.

responsibility to
are adequately

telefoniczna lub radiowa).
Będzie on odpowiedzialny za wdrożenie i
przestrzeganie planu bezpieczeństwa.
6.2.5. Organizatorzy muszą czuwać, aby w
czasie pełnienia swoich funkcji, osoby
oficjalne
nie
były
narażone
na
niebezpieczeństwo.
Obowiązkiem organizatorów jest upewnienie
się, że osoby oficjalne są odpowiednio
przeszkolone w tym zakresie.

6.3 DESCRIPTION OF ELEMENTS
WHICH MAY COMPOSE THE MEDICAL
AND RESCUE SERVICES

6.3. OPIS ELEMENTÓW MOGĄCYCH
STANOWIĆ CZĘŚĆ SŁUŻB MEDYCZNYCH
I RATOWNICZYCH

The medical services described below
apply to all cross-country rallies and bajas
registered on the FIA International
Calendar. They should be designed to
respect the prescriptions stipulated in
Article 5. They must also fulfil the legal
requirements in force in the country
concerned.
On the occasion of any international
competition, the FIA has the power to
check the organisation of the medical
services at any time.
In
accordance
with
Article
6.5.6,
crosscountry rallies counting towards the
FIA World Cup are subject to checking in
the form described.
A summary table of the organisation of
the medical services, discipline by
discipline, is given at the end of the
present Appendix H.

Służby medyczne opisane poniżej dotyczą
wszystkich rajdów
terenowych
i
baja
wpisanych do Międzynarodowego Kalendarza
FIA. Muszą one być zorganizowane z
przestrzeganiem przepisów ustanowionych w
Artykule 5. W danym kraju muszą ponadto
spełniać obowiązujące przepisy państwowe.

6.3.1 Composition of the medical

6.3.1. Skład służb medycznych

-a Chief Medical Officer;
- medical intervention vehicles (number
to be defined according to the route and
the number of helicopters) at the medical
point, start and intermediary points;
Their purpose is to transport a doctor
proficient in resuscitation and experienced
in the pre-hospital treatment of accident
victims to the site of an accident within as
short a time as possible.

- Lekarz Zawodów;
- samochody interwencji medycznej (liczba
do określenia w zależności od trasy i liczby
helikopterów) w punktach medycznych,
starcie i punktach pośrednich;
Ich zadaniem jest dowiezienie w najkrótszym
możliwym czasie na miejsce wypadku lekarza
posiadającego kompetencje w zakresie
reanimacji oraz doświadczonego w zakresie
pomocy przedszpitalnej poszkodowanym w
wypadkach.
Samochody medyczne muszą:
- posiadać napęd 4x4 i być dostosowane de
terenu,
- być zgodne z Suplementem 3 w kwestii
wyposażenia medycznego, aby mogły sobie
poradzić
z
udzielaniem
pomocy
w
przypadkach neurologicznych, oddechowych i

The medical vehicles should:
- be 4-wheel drive and adapted to the
terrain,
- be in conformity with Supplement 3 with
regard to the medical equipment, to deal
with
neurological,
respiratory
and
cardiovascular emergencies,

FIA ma prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli organizacji służb medycznych
przy
okazji
każdych
zawodów
międzynarodowych.
Zgodnie z Artykułem 6.5.6, rajdy terenowe
zaliczane do Pucharu Świata FIA podlegają
kontroli w opisanej formie.
Tabela
streszczająca
organizację
służb
medycznych,
według
konkurencji,
jest
umieszczona na końcu niniejszego Załącznika
H.
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- have at least the same range as that
demanded of the competitors,
- have a sufficient reserve of water,
- be able to transport an injured person
lying down,
- be equipped with a tripmaster and a
GPS.
They may have a specific medical use or a
mixed
medical
use,
equipped
for
extrication
(see
Supplement
7),
extrication with cutting tools and/or
firefighting (see Supplement 3).
If the medical intervention vehicle has a
specific medical use, it should carry on
board:
-a fire extinguisher;
- light extrication with cutting tools
equipment capable of cutting through
rollbar tubes.
A safety rollbar is recommended and all
the members of the crew are also advised
to wear a helmet. Above all, the vehicle
should be adapted to the terrain.
All Medical intervention vehicles should be
fitted with an efficient communications
system, able to transmit and receive
messages. Each vehicle should have at
least the following:
- 1 satellite tracking system
- 1 VHF radio
-1 satellite telephone
-a Vehicle to Vehicle Alarm system if the
competitors’ vehicles are so equipped.
The team should comprise at least one
doctor proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment
of accident victims, a driver and a
paramedic (the driver may be the doctor
or the paramedic).
- a resuscitation unit in the bivouac:
necessary in all cases, it should be
equipped as indicated in point 2.B of
Supplement 4, and capable of treating
both patients with minor injuries and
patients requiring intensive care:
- in the form of a mobile unit (ambulance
equipped for this purpose);
- in the form of a unit which can be
dismounted for the bivouac in each leg.
A doctor proficient in resuscitation and
experienced in the pre-hospital treatment

sercowo-naczyniowych,
- posiadać, co najmniej taki sam zasięg, jaki
jest wymagany od zawodników,
- posiadać odpowiednią rezerwę wody,
- móc przewozić rannego w pozycji leżącej,
- posiadać metromierz i GPS.
Mogą być pojazdami o funkcji wyłącznie
medycznej lub mieszanej medycznej i do
wydobywania
poszkodowanych
(patrz
Suplement
7),
wydobywania
poszkodowanych przy pomocy narzędzi do
cięcia
i/lub
przeciwpożarowej
(patrz
Suplement 3). Jeżeli samochód interwencji
medycznej
wypełnia
jedynie
funkcje
medyczną musi mieć na pokładzie:
- gaśnicę;
lekki
sprzęt
do
wydobywania
poszkodowanych przy pomocy narzędzi do
cięcia,
mogący
przeciąć
rury
klatki
bezpieczeństwa.
Zaleca się klatkę bezpieczeństwa tak jak
noszenie kasków przez wszystkich członków
całą załogi. Przede wszystkim pojazd musi
być dostosowany do terenu.
Wszystkie pojazdy interwencji medycznej
muszą być wyposażone w skuteczny system
łączności, zdolny do przekazu i odbioru
wiadomości. Każdy samochód musi posiadać,
co najmniej:
- 1 satelitarny system śledzenia
- 1 radiostację VHF
- 1 telefon satelitarny
- 1 system Alarmowy Pojazd do Pojazdu,
jeżeli pojazdy zawodników są w niego
wyposażone.
Obsługa musi być złożona, co najmniej z
jednego lekarza posiadającego kompetencje
w zakresie reanimacji i doświadczonego w
udzielaniu pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków, kierowcy i ratownika medycznego
(kierowcą może być lekarz lub ratownik
medyczny).
- zespół reanimacyjny na biwaku:
niezbędny w wszystkich wypadkach, musi
być wyposażony zgodnie z punktem 2.B
Suplementu
4
i
posiadać
możliwość
udzielenia jednoczesnej pomocy lżej rannym
i
rannym
wymagającym
intensywnej
pomocy:
- w postaci zespołu ruchomego (karetka
wyposażona do tego celu);
- w postaci zespołu, który może być
zdemontowany na biwak w każdym etapie.
Do każdego zespołu musi być przydzielony
lekarz posiadający kompetencje w zakresie
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of accident victims should be posted to
each unit.
For the bivouac, a surgeon, a radiologist
and 2 paramedics are also required.
As well as the equipment listed, the
bivouac, when located far from a hospital
in desert country, should contain X-ray
and ultrasound equipment.
The organiser should provide for a
sufficient number of "beanbags" (casualty
immobiliser
vacuum
mattresses)
to
facilitate
transfers
and
medical
evacuation.

reanimacji i doświadczony w udzielaniu
pomocy przedszpitalnej ofiarom wypadków,.
Na biwaku są także niezbędni chirurg,
radiolog, 2 osoby personelu ratunkowego.
Biwak,
oprócz
wyżej
wymienionego
wyposażenia, jeżeli jest położony w kraju
pustynnym i z dala od szpitala, musi
posiadać
urządzenia
do
radiografii
i
echografii.
Organizator musi przewidzieć wystarczającą
liczbę materacy podciśnieniowych (materace
próżniowe
do
unieruchamiania
poszkodowanych)
w
celu
ułatwienia
przewozów i ewakuacji medycznych.

- one or more medically equipped
rescue helicopters.
They must be in conformity with the
standards required by the aeronautical
authority of the country concerned and
should be equipped with an accessible
stretcher properly fastened to the floor,
and with a spinal immobiliser. They are
likely to intervene on site in the same way
as a medical intervention car. The nature
and composition of their equipment are
described in Supplement 5. For any
intervention, the presence of a doctor
proficient in resuscitation, and that of a
proficient paramedic, would be necessary.

- jeden lub więcej helikopter ratunkowy
z wyposażeniem medycznym.
Musi być zgodny z przepisami władz
lotniczych danego kraju i musi być
wyposażony w dostępne nosze prawidłowo
przymocowane do podłogi oraz w zestaw
unieruchamiający kręgosłup.
Mogą interweniować na miejscu tak samo jak
samochód interwencji medycznej.
Charakter i skład ich wyposażenia, są
opisane w Suplemencie 5.
Przy każdej interwencji, obowiązkowa jest
obecność lekarza posiadającego kompetencje
w zakresie reanimacji i doświadczonego
ratownika medycznego.

- a medically equipped transport
helicopter or aeroplane
equipped for transporting one or more
casualties over long distances under
intensive care; it must be in conformity
with the standards required by the
aeronautical authority of the country
concerned. The nature and composition of
its
equipment
are
described
in
Supplement 5. For any intervention, the
presence of a doctor proficient in
resuscitation
and
experienced
in
transporting patients in critical condition,
and that of a proficient paramedic, would
be necessary.

- helikopter lub samolot transportowy
wyposażony medycznie
wyposażony do transportu na duże odległości
jednego lub kilku rannych pod intensywną
opieką; musi być zgodny z przepisami władz
lotniczych danego kraju.

6.3.2 Means of communication:

6.3.2. Środki łączności:

The Chief Medical Officer should be able
to communicate with all the members of
his rescue team, either through the
general network or through a dedicated
network.

Lekarz Zawodów musi mieć łączność ze
wszystkimi
członkami
swojego
zespołu
ratowniczego przy pomocy ogólnej lub
dedykowanej sieci radiowej.

6.3.3 Medical overalls:

6.3.3. Kombinezony lekarskie:

Are

recommended,

preferably

fire-

Charakter i skład ich wyposażenia są opisane
w Suplemencie 5.
Przy każdej interwencji, obowiązkowa jest
obecność lekarza posiadającego kompetencje
w
zakresie
reanimacji
i
mającego
doświadczenie w transporcie pacjentów w
stanie krytycznym oraz przeszkolonego
ratownika medycznego.

Są

zalecane,

najlepiej
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resistant and bearing the word “DOCTOR”
on the back and chest.

kombinezony ognioodporne i oznaczone
napisem „DOCTOR” na plecach i klatce
piersiowej.

6.4 SAFETY OF THE PUBLIC

6.4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNOŚCI

6.4.1 External Safety:

6.4.1. Bezpieczeństwo zewnętrzne:

Means the safety of persons and property
external to the Event.

- the choice of route that will avoid the
crossing of inhabited areas as much as
possible,
- the deployment of the police forces of
the countries crossed,
- local information via press, radio and
television,
- the setting up of an opening team,
different from the team establishing the
Road Book, whose role is to check the
Road Book.

Poprzez bezpieczeństwo zewnętrzne rozumie
się bezpieczeństwo osób i majątku osób
zewnętrznych w stosunku do zawodów.
Bezpieczeństwo zewnętrzne jest oparte na
prewencji i stosuje się je w następujących
dziedzinach:
- wybór trasy, która w miarę możliwości
omija strefy zamieszkałe na tyle ile to jest
możliwe,
rozmieszczenie
sił
policyjnych
przejeżdżanych krajów,
- informacja lokalna przy pomocy prasy,
radia i telewizji,
ustanowienie
zespołu
otwierającego,
różnego od zespołu opracowującego Książkę
Drogową, którego rolą jest kontrolowanie
Książki Drogowej.

6.4.2 Medical services for the public:

6.4.2. Służba medyczna dla publiczności:

Are necessary when there are enclosures
managed by the organiser.
Even if the medical service intended for
the public is organised by a different
body, the doctor responsible for this
service should establish and maintain a
good working relationship with the Chief
Medical Officer.

Jest konieczna, gdy istnieją zamknięte tereny
znajdujące się pod nadzorem organizatora.
Nawet, jeżeli organizacja służby medycznej
dla publiczności organizowana jest przez inny
podmiot, to lekarz odpowiedzialny za tę
usługę musi nawiązać i utrzymywać dobre
stosunki robocze z Lekarzem Zawodów.

6.4.3 Education:

6.4.3. Edukacja:

External safety is based on prevention,
and applies to the following:

The organisers should
public to be informed of
rally and be warned
through the media or
educational means.
6.5 SAFETY
CREWS

OF

arrange for the
the nature of the
of its passage,
any appropriate

THE

COMPETING

Organizatorzy
powinni
zapewnić,
aby
społeczeństwo
było
informowane
o
charakterze rajdu i ostrzegane o jego
przejeździe, za pośrednictwem mediów lub
wszelkich
odpowiednich
środków
edukacyjnych.
6.5.
BEZPIECZEŃSTWO
RYWALIZUJĄCYCH ZAŁÓG

6.5.1 Surveillance

6.5.1. Nadzór

- Organisers should impose on the
competitors
safety/search
equipment
comprising a satellite tracking system, a
“Vehicle to Vehicle Alarm system”, and/or
any other appropriate means.

- Organizator musi narzucić zawodnikom
wyposażenie
bezpieczeństwa
/
poszukiwawczego
składające
się
z
satelitarnego systemu śledzenia, „systemu
Alarmowego Pojazd do Pojazdu” i/lub
każdego innego stosownego systemu.
- Siedziba Główna Rajdu musi być w stanie

- Rally HQ must remain on alert as long
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as there is a vehicle on the selective
section and/or road section.
- A VHF radio in each medical,
organisation or press vehicle is strongly
recommended in order to increase safety.
- The satellite tracking system is strongly
recommended in all the organisation’s
vehicles using the route (medical,
Passage Control, sweeper) and in all the
helicopters.
6.5.2 Positioning
Control

of

the

Passage

gotowości tak długo, jak pojazd znajduje się
na odcinku specjalnych i/lub drogowym.
- Stanowczo zalecana jest radiostacja VHF w
każdym
pojeździe
medycznym,
organizacyjnym
i
prasowym,
w
celu
podniesienia bezpieczeństwa.
- Satelitarny system śledzenia jest stanowczo
zalecany
we
wszystkich
pojazdach
organizatorów, poruszających się po trasie
(medycznych, Kontroli Przejazdu, samochodu
zamykającego trasę, itp.) jak również we
wszystkich helikopterach.
6.5.2.
Rozmieszczenie
Przejazdu

Kontroli

The Passage Controls, the primary
function of respect which is to see to it
that the official itinerary is respected, are
also vehicles which, although serving no
medical purpose, contribute significantly
to safety: stationed at a fixed post, they
make it possible to pinpoint the position
of the competitors and can give the alert
in the event of a problem. Their number is
determined by the length of the Selective
Section.

Kontrole Przejazdu, których pierwszym
zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem
oficjalnej trasy są także pojazdami, które nie
będąc
medycznymi,
bardzo
silnie
przyczyniają się bezpieczeństwu: będąc na
stanowiskach
stałych,
pozwalają
na
zlokalizowanie pozycji zawodników i mogą
wszcząć alarm w razie problemu.
Ich liczba jest zależna od długości odcinka
specjalnego.

6.5.3 Competitors’
Survival equipment

6.5.3.
Pakiet
bezpieczeństwa
Wyposażenie do przeżycia

Safety

Pack

/

It is recommended that the crews
transport the following equipment in their
vehicles:
- belt cutters: 1 accessible to each crew
member when belted into their seats.
- 1 very powerful klaxon, in perfect
working order throughout the duration of
the competition
- 1 reserve of at least 1.5 litres with a
drinking tube per crew member.
For desert areas:
- 1 reserve of 5 litres of water per person,
as well as a reserve of 1.5 litres with a
drinking tube (per crew member)
- 1 survival blanket (Metaline) per crew
member
- 1 lighter
- 1 flashing torch
- 1 pocket lamp
- 3 red, hand-held smoke flares
- 1 compass
- 1 distress mirror
- belt cutters: 1 accessible to each crew
member when belted into their seats.

/

Zaleca się by załogi przewoziły w swoich
samochodach następujące wyposażenie:
- przecinak do pasów bezpieczeństwa: 1 dla
każdego członka załogi, gdy jest przypięty
pasami bezpieczeństwa do fotela.
- 1 bardzo mocny sygnalizator dźwiękowy, w
doskonałym stanie w czasie trwania zawodów
- 1 zbiornik, co najmniej 1,5 litrowy plus
rurkę do picia na każdego członka załogi.
W strefach pustynnych:
- 1 zbiornik 5 litrowy wody na osobę oraz 1
pojemnik 1,5 litrowy z rurką do picia (na
członka załogi)
- 1 koc przeżycia (Metaline) na członka załogi
- 1 zapalniczka
- 1 raca świetlna
- 1 latarka kieszonkowa
- 3 ręczne czerwone flary dymne
- 1 busola
- 1 lustro alarmowe
- przecinak do pasów bezpieczeństwa: 1
dostępny dla każdego członka załogi, gdy
jest przypięty pasami bezpieczeństwa do
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- 1 very powerful klaxon, in perfect
working order throughout the duration of
the competition.

fotela.
- 1 bardzo mocny sygnalizator dźwiękowy, w
doskonałym
stanie
w
czasie
trwania
zawodów.

6.5.4 SOS / OK Signs

6.5.4. Znaki SOS / OK

a) In this type of competition, it is
particularly vital that a crew which sees
that an accident has occurred stops in
order to provide assistance in the most
appropriate manner until the rescue
service arrives.
b) Each competing vehicle should carry a
red reflective triangle which, in the
competition of the car stopping in a
Selective Section, should be placed in a
conspicuous position by a member of the
crew at least 50 metres before the car’s
position, in order to warn following
drivers.
c) The Road Book should contain a page
setting out the accident procedure, which
should include instructions in case of an
accident involving a member of the
public.
d) The Road Book should also contain, as
the rear cover in A4 size (folded), a red
"SOS" sign and on the reverse a green
"OK" sign.
The procedure for the display of "SOS" or
"OK" signs is as follows:
- If urgent medical attention is required,
where possible the red "SOS" sign should
be immediately displayed to the following
cars and to any helicopter attempting to
assist.
- If medical intervention is not required,
the "OK" sign should be clearly shown by
a crew member to the following cars and
to any helicopter attempting to assist.

a) W tym typie zawodów, jest szczególnie
ważne, aby załoga będąca świadkiem
wypadku zatrzymała się, udzieliła pomocy w
sposób
najbardziej
odpowiedni
w
oczekiwaniu na przybycie służb ratunkowych.

- If the crew leaves the car, the "OK" sign
should be displayed so that it is clearly
visible to other competitors.
- Any crew which has the red "SOS" sign
displayed to them or sees a car which has
sustained a major accident where both
crew members are seen inside the car but
are not displaying the red "SOS" sign,
shall immediately and without exception
stop to render assistance and initiate the
procedures laid down in the Road Book
and/or Supplementary Regulations.
e) Any crew retiring from a rally must
report such retirement to the organisers
as soon as possible.

b) Każdy samochód uczestniczący w rajdzie
musi być wyposażony w czerwony trójkąt
odblaskowy, który w przypadku zatrzymania
samochodu na Odcinku Specjalnym musi być
ustawiony w dobrze widocznym miejscu w
odległości, co najmniej 50 m przed
samochodem w celu ostrzegania kolejnych
kierowców.
c) Książka Drogowa musi posiadać stronę
opisującą procedurę wypadkową, która musi
zawierać instrukcje w razie wypadku z
udziałem publiczności.
d) Książka Drogowa musi także zawierać na
odwrotnej stronie okładki formatu A4
(złożony), czerwony znak "SOS z jednej
strony i zielony znak "OK" z drugiej strony.
Procedura pokazywania znaków „SOS” lub
„OK” jest następująca:
- Jeżeli wymagana jest pilna interwencja
medyczna, czerwony znak "SOS" musi być w
miarę możliwości natychmiast pokazany
następnym
samochodom
i
każdemu
helikopterowi, który próbuje interweniować.
- Jeżeli nie jest wymagana natychmiastowa
interwencja medyczna, znak "OK" musi być
wyraźnie pokazany przez członka załogi
następnym
samochodom
i
każdemu
helikopterowi, który próbuje interweniować.
- Jeżeli załoga opuszcza pojazd, znak "OK"
musi być umieszczony w sposób dobrze
widoczny dla innych zawodników.
- Każda załoga, której pokazano czerwony
znak "SOS" lub, która widzi samochód, który
doznał poważnego wypadku i, którego dwaj
członkowie załogi są widoczni wewnątrz
samochodu, ale nie pokazują czerwonego
znaku "SOS", musi natychmiast i bez
wyjątku zatrzymać się w celu udzielenia
pomocy oraz rozpocząć procedurę w razie
wypadku podaną w Książce Drogowej i/lub
Regulaminie Uzupełniającym.
e) Każda załoga wycofująca się z rajdu musi
powiadomić organizatora o wycofaniu się, tak
szybko jak to jest możliwe.
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f) Any crew which is able to comply with
these recommendations but fails to do so
may be reported to the Stewards, who
may impose penalties in accordance with
the International Sporting Code.

f) Każda załoga, która mogła przestrzegać
niniejszego zalecenia, ale go naruszy może
zostać zasygnalizowana ZSS, który może
zastosować karę zgodną z przepisami
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.

6.5.5 Internal Safety (Rescue Plan)

6.5.5.
Bezpieczeństwo
(Plan Ratunkowy)

Internal safety, which is referred to below
as the rescue plan, concerns the
competitors
and
the
competition
organiser’s personnel.
This rescue plan should be considered as
the minimum requirement for the start of
the rally. Many unexpected things can
happen during a competition because of
the difficulties of the terrain: medical
vehicle or helicopter breakdown, etc.
It is up to the organiser to deploy his
rescue services in such a way that they
remain efficient.
The specificities of each cross-country
rally are very different: uninhabited,
desert or populated regions, with or
without medical facilities (hospitals, etc.),
Selective Sections of different lengths,
differences regarding the scheduled time
averages, the number of competitors at
the start, the estimated night driving
time.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, zwane poniżej
planem ratunkowym, dotyczy zawodników i
personelu organizacyjnego zawodów.

6.5.6 Medical cover

6.5.6. Obsada medyczna

In order to determine a standard
minimum rescue plan, the means to be
deployed are evaluated according to the
following criteria:
- the average speed of the competitors on
a Selective Section;
- the running time of a Selective Section
is estimated on the basis of the last
competitor to start;
- any night driving time on a Selective
Section is estimated from the point at
which the last competitor finds himself at
the time the sun sets and up to the finish
of the Selective Section, calculated on the
basis of an appropriately reduced average
speed;
- since the medical helicopter(s) can fly
only during the daytime, only medical
intervention vehicles can carry out
surveillance at night on the route;
- the deployment of medical intervention
vehicles over the whole of the Selective
Section should be based on a theoretical
distance of 80 km between each vehicle

W
celu
ustalenia
standardowego
minimalnego planu ratunkowego, środki,
które należy zastosować, ocenia się zgodnie
z następującymi kryteriami:
- średnia prędkość zawodników na Odcinku
Specjalnym;
- czas trwania Odcinka Specjalnego jest
szacowany
na
podstawie
ostatniego
zawodnika, który ma wystartować;
- każdy nocny czas jazdy na Odcinku
Specjalnym jest szacowany od punktu, w
którym ostatni zawodnik znajduje się w
chwili zachodu słońca, aż do mety Odcinka
Specjalnego,
obliczany
na
podstawie
odpowiednio
zmniejszonej
średniej
prędkości;
- ponieważ helikopter(-y) medyczny(e)
może(-gą) latać tylko w ciągu dnia,
wyłącznie pojazdy interwencji medycznej
mogą wykonywać nadzór w nocy na trasie;
rozmieszczenie
pojazdów
interwencji
medycznej na całym Odcinku Specjalnym,
musi opierać się na teoretycznej odległości
wynoszącej 80 km między każdym pojazdem

wewnętrzne

Niniejszy
plan
ratunkowy
musi
być
traktowany, jako minimum do ustanowienia
na starcie rajdu. W czasie przebiegu
zawodów, wiele nieprzewidzianych sytuacji
może wystąpić ze względu na trudności
terenowe: awaria helikoptera lub samochodu
medycznego, itp.. Do organizatora należy
takie
przegrupowanie
swoich
środków
ratowniczych, aby zachować ich skuteczność.
Specyfika każdego rajdu terenowego jest
bardzo różnorodna: tereny niezamieszkałe,
pustynne lub zaludnione, posiadające lub nie
infrastrukturę medyczną (szpitale, itp.),
Odcinki Specjalne o różnej długości, różnice
odnoszące się do średniego zaplanowanego
czasu,
liczba
zawodników
na
starcie,
szacowany czas jazdy nocą.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 98

Załącznik H do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

and the next, in order to cover the leg
efficiently;
- this 80 km distance can be increased to
100 km if at least a second medical
helicopter is present;
- a medical helicopter may replace one or
even two medical vehicles (depending on
the distance of the leg to be covered);
- the total number of medical intervention
vehicles and/or medical rescue helicopters
or medical transport helicopters necessary
on the rally is estimated taking into
account the longest Selective Section in
the competition.

a następnym, w celu efektywnego pokrycia
etapu;
- odległość 80 km można zwiększyć do 100
km, jeżeli jest obecny, co najmniej drugi
helikopter medyczny;
- helikopter medyczny może zastąpić jeden
lub nawet dwa pojazdy medyczne (w
zależności od długości etapu, który ma
nadzorować);
- całkowita liczba pojazdów interwencji
medycznej i/lub ratowniczych helikopterów
medycznych lub medycznych helikopterów
transportowych niezbędnych na rajdzie jest
szacowana z uwzględnieniem najdłuższego
Odcinka Specjalnego zawodów.

Particular measures for the FIA World
Cup for Cross-Country Rallies:
If there is no medical inspection, the
observers appointed by the FIA will be
empowered to check that these provisions
have been implemented (see also
Supplements 3, 4 and 5) and to obtain
written confirmation thereof from the
Chief Medical Officer of the competition.

Środki szczególne dla Pucharu Świata
FIA w Rajdach Terenowych:
W przypadku braku kontroli medycznej,
obserwatorzy wyznaczeni przez FIA będą
uprawnieni do sprawdzenia, czy przepisy te
zostały wdrożone (patrz także Suplementy 3,
4 i 5) oraz do uzyskania pisemnego
potwierdzenia od Lekarza Zawodów.

6.5.7 Recommended positioning of
the medical intervention vehicles

6.5.7.
Zalecane
rozmieszczenie
samochodów interwencji medycznej

CASE 1:
On a Selective Section of which less than
200 km are covered at night by the last
competitors (200 km x 50 kph = 4 hours
of driving at night):

PRZYPADEK 1:
Na Odcinku Specjalnym, którego mniej niż
200 km jest przejeżdżanych nocą przez
ostatnich zawodników (200 km x 50 km/h =
4 godziny jazdy nocą):

If there is only one medical helicopter
(example 1):
- 1 medical intervention vehicle at the
start of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle every 80
km of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle at the
finish of the Selective Section, unless the
finish of the Selective Section corresponds
to the bivouac (= medical assistance
provided by the Medical Post at the
bivouac).

Jeżeli
jest
tylko
jeden
helikopter
medyczny (przykład 1):
- 1 samochód interwencji medycznej na
starcie Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej, co
każde 80 km Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej na
mecie Odcinka specjalnego, prócz przypadku,
gdy meta Odcinka Specjalnego jest biwakiem
(= pomoc medyczna jest zapewniona przez
Punkt Medyczny na biwaku).

If there are several helicopters
(example 2):
- 1 medical rescue helicopter,
- 1 medical transport helicopter at the
start of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle every 100
km of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle or 1
medical transport helicopter (for the use
of the organiser, race control, the media

Jeżeli
jest
kilka
helikopterów
medycznych (przykład 2):
- 1 ratunkowy helikopter medyczny,
- 1 medyczny helikopter transportowy na
starcie Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej, co
każde 100 km Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej lub 1
medyczny helikopter transportowy (służący
organizatorowi, centrum kierowania rajdem,
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or others) at the finish of the Selective
Section, unless the finish of the Selective
Section corresponds to the bivouac,
-1 Medical Post at the bivouac.

mediom lub innym) na mecie Odcinka
Specjalnego, prócz przypadku, gdy meta
Odcinka Specjalnego jest biwakiem,
- 1 Punkt Medyczny na biwaku.

CASE 2:
On a Selective Section of which more than
200 km are covered at night by the last
competitors:

PRZYPADEK 2:
Na Odcinku Specjalnym, którego więcej niż
200 km jest przejeżdżanych nocą przez
ostatnich zawodników:

Whatever the number of helicopters
(example 3):
- 1 medical rescue helicopter,
- 1 medical intervention vehicle or 1
medical transport helicopter at the start
of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle every 80
km of the Selective Section,
- 1 medical intervention vehicle or 1
medical transport helicopter at the finish
of the Selective Section, unless the finish
of the Selective Section corresponds to
the bivouac,
- 1 Medical Post at the bivouac.

Niezależnie
od
liczby
helikopterów
(przykład 3):
- 1 ratunkowy helikopter medyczny,
- 1 samochód interwencji medycznej lub 1
medyczny helikopter transportowy na starcie
Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej, co
każde 80 km Odcinka Specjalnego,
- 1 samochód interwencji medycznej lub 1
medyczny helikopter transportowy na mecie
Odcinka Specjalnego, prócz przypadku, gdy
meta Odcinka Specjalnego jest biwakiem,

6.5.8
Organisation
interventions:

6.5.8.
Organizacja
medycznych:

of

medical

- 1 Punkt Medyczny na biwaku.
interwencji

At the scene of an accident, the
organisation and directing of the medical
intervention are carried out only by the
doctor
whom
the
organiser
has
designated for this purpose. The medical
personnel should be familiar with and
trained in the correct use of equipment
stored on board their medical intervention
vehicle.

Na
miejscu
wypadku,
organizacją
i
kierowaniem interwencją medyczną zajmuję
się wyłącznie lekarz wyznaczony w tym celu
przez organizatora.
Personel medyczny musi być obeznany i
przeszkolony we właściwej obsłudze sprzętu
znajdującego się w ich samochodach
interwencji medycznej.

6.5.9
Recommendations
for
the
dispatching of the rescue service:

6.5.9. Zalecenia dotyczące uruchamiania
akcji ratowniczej:

In the event of an accident, the Chief
Medical Officer, usually in the medical
helicopter, receives information from the
observation teams or from a medical
intervention vehicle and takes the
appropriate decisions.
Sufficiently reliable means of liaison must
be provided between the various elements
of the medical service, the Chief Medical
Officer and race control.

W razie wypadku, Lekarz Zawodów, zwykle w
helikopterze
medycznym,
otrzymuje
informacje od zespołów obserwacyjnych lub
pojazdu interwencji medycznej i podejmuje
odpowiednie decyzje.

It is also up to the Chief Medical Officer to
organise transport to the designated local
hospital, for each leg, or to the medical
bivouac. He also organises secondary
transport to the country of origin of the
injured person.

Odpowiednio skuteczne środki łączności
muszą
być
przewidziane
pomiędzy
poszczególnymi
elementami
służby
medycznej i Lekarzem Zawodów oraz
centrum kierowania rajdem.
Do Lekarza Zawodów należy również
zorganizowanie transportu do wyznaczonego
szpitala lokalnego, dla każdego etapu lub do
biwaku medycznego. Organizuje również
wtórny transport do kraju pochodzenia
poszkodowanego.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 100

Załącznik H do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

ARTICLE 7 – HILL CLIMBS

ARTYKUŁ 7 - WYŚCIGI GÓRSKIE

7.1 GENERAL ORGANISATION

7.1. ORGANIZACJA OGÓLNA

The organisation of the safety services
should in general be similar to that
recommended in Article 2 insofar as they
are appropriate to hill climbs. The course
and organisation must be approved by the
ASN.
The chief safety officer and/or the Clerk of
the Course should carry out an inspection
of the competition and certify its
conformity with the safety plan before the
passage of the first competitor.

Organizacja służb ratowniczych musi być
zasadniczo podobna do tych zalecanych w
Artykule 2, tam gdzie jest to właściwe dla
wyścigów górskich. Trasa i organizacja
zawodów muszą być zatwierdzone przez
ASN.
Przed przejazdem pierwszego zawodnika,
Kierownik ds. Bezpieczeństwa i/lub Dyrektor
Zawodów musi przeprowadzić inspekcję
zawodów i poświadczyć jej zgodność z
planem bezpieczeństwa.

7.2 SUPERVISION OF THE ROAD

7.2. NADZOROWANIE TRASY

7.2.1 Marshal posts:

7.2.1. Punkty obserwacyjne:

The following conditions should be
respected for each post:
- visual contact with the preceding and
the following posts;
- continuous radio or telephone contact
with Race Control.

W każdym punkcie muszą być przestrzegane
następujące warunki:
- kontakt wzrokowy z poprzedzającym go i
następującym po nim punktem;
- stała łączność radiowa lub telefoniczna z
Centrum Kierowania Wyścigiem.

7.2.2 Duties:

7.2.2. Obowiązki:

The duties and interventions of the
marshals are broadly similar to those
explained in Article 2.3.5 insofar as they
are appropriate to hill climbs.

Obowiązki i działania sędziów są w zasadzie
zbliżone do opisanych w Artykule 2.3.5 tam
gdzie jest to właściwe dla wyścigów górskich.

7.2.3 Equipment:

7.2.3. Wyposażenie:

- the signalling flags described in Article
2.5.3;
- a 15-litre container filled with calcium
carbonate,
or
another
oil-absorbing
matter (it strongly recommended that
cement powder is not used);
- one or two stiff brooms and a shovel;

- flagi sygnalizacyjne opisane w Artykule
2.5.3.;
- 15-litrowy pojemnik wypełniony węglanem
wapnia lub innym środkiem absorbującym
olej (stanowczo zaleca się nie używanie
cementu proszkowego);
- jedna lub dwie bardzo twarde miotły oraz 1
łopata,
- 2 przenośne gaśnice, o pojemności 6 kg,
napełnione
środkiem
gaśniczym
zatwierdzonym przez ASN;
- narzędzia do postawienia na koła
przewróconego samochodu;
- koc ognioodporny do tłumienia ognia;

- 2 portable fire extinguishers, containing
6 kg of extinguishant approved by the
ASN;
- tools for righting an overturned car;
- a fire-resistant blanket for smothering
fire;
- fire-resistant gloves;
- marshals should carry equipment for
cutting harnesses, safety nets, etc.
- a set of signalling flags comprising:
- 2 Yellow 1 Yellow
- 1 Yellow/Red stripes

- rękawice ognioodporne;
- sędziowie muszą posiadać wyposażenie do
przecinania pasów, siatek bezpieczeństwa,
itp.
- komplet flag sygnalizacyjnych zawierający:
- 2 Żółte 1 Żółta
- 1 Żółtą z Czerwonymi pasami
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-

1
1
1
1

Blue
White
Green
Red (at designated posts)

-

1
1
1
1

Niebieską
Białą
Zieloną
Czerwoną (w wyznaczonych punktach)

7.2.4 Signalling:

7.2.4. Sygnalizacja

Flag and/or light signals should be used
as described in Article 2.5.5, subject to
the following.

Flagi i/lub sygnały świetlne muszą być
używane tak jak opisano to w Artykule 2.5.5.
z zastrzeżeniem następujących warunków.

Yellow flag: this is a signal of danger
and should be shown to drivers in two
ways with the following meanings:

Flaga
żółta:
jest
sygnałem
niebezpieczeństwa i musi być pokazywana
kierowcom
dwoma
sposobami
z
następującymi znaczeniami:
- jedna wymachiwana: Zmniejsz prędkość i
bądź gotów do zmiany kierunku jazdy.
Niebezpieczeństwo znajduje się poza lub
częściowo na torze.
- Zmniejsz prędkość i bądź gotów do
zmiany kierunku jazdy lub zatrzymania
się.
Niebezpieczeństwo
blokuje
tor
częściowo lub w całości.
- Dwie wymachiwane: Zmniejsz prędkość,
bądź gotów do zmiany kierunku jazdy lub
zatrzymania się. Niebezpieczeństwo blokuje
tor częściowo lub w całości.
Prawidłowo,
flagi
żółte
muszą
być
pokazywane tylko w punkcie obserwacyjnym
znajdującym
się
bezpośrednio
przed
miejscem niebezpiecznym.
Niemniej,
w
niektórych
przypadkach
Dyrektor Zawodów może nakazać by były
była pokazywanea w więcej niż w jednym
punkcie
obserwacyjnym
poprzedzającym
incydent.

- single waved: Reduce your speed and be
prepared to change direction.
There is a hazard beside or partly on the
track.
Reduce your speed and be prepared to
change direction or stop. There is a
hazard wholly or partly blocking the
track.
- Double waved: Reduce your speed and be
prepared to change direction or stop. There
is a hazard wholly or partly blocking the
track.
Yellow flags should normally be shown
only at the marshal post immediately
preceding the hazard.
In some cases, however, the Clerk of the
Course may order it them to be shown at
more than one marshal post preceding an
incident.
Red flag: shown only on the instruction
the Clerk of the Course – stop the practice
or race. Drivers must stop where they are
and await instructions from the marshals.
It is recommended the drivers' briefing
(or notes) includes the signals that will be
used.

Flaga czerwona: może być użyta tylko na
polecenie Dyrektora Zawodów – zatrzymać
treningi lub wyścig. Kierowcy muszą się
zatrzymać tam gdzie się znajdują i oczekiwać
na polecenia sędziów.
Zaleca się, aby odprawy kierowców (briefing)
(lub notatki) zawierały sygnalizacje, która
będzie stosowana.

7.3 MEDICAL SERVICES

7.3. SŁUŻBY MEDYCZNE

7.3.1 General concept

7.3.1. Ogólna koncepcja

The medical services described below
should apply to all hill climbs registered
on the FIA International Calendar.
They must be designed to respect the
prescriptions stipulated in Article 2.8.
They
must
also
fulfil
the
legal
requirements in force in the country
concerned.

Służby medyczne opisane poniżej muszą
dotyczyć wszystkich wyścigów górskich
wpisanych do Międzynarodowego Kalendarza
FIA.
Muszą
być
zorganizowane
z
przestrzeganiem przepisów ustanowionych w
Artykule 2.8. Muszą ponadto w pełni spełniać
obowiązujące przepisy państwowe w danym
kraju.
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On the occasion of any international
competition, the FIA has the power to
check the organisation of the medical
services at any time.
A summary table of the organisation of
the medical services, discipline by
discipline, is given at the end of the
present Appendix H.

FIA ma prawo do przeprowadzenia w każdej
chwili kontroli organizacji służb medycznych
przy
okazji
każdych
zawodów
międzynarodowych.
Tabela podsumowująca organizację służb
medycznych,
według
konkurencji,
jest
umieszczona na końcu niniejszego Załącznika
H.

7.3.2 Composition
services:

7.3.2 Skład służb medycznych:

of

the

medical

- a Chief Medical Officer
- doctors or paramedics “on foot”:
• at the discretion of the Chief Medical
Officer.

- Lekarz Zawodów
– lekarze lub ratownicy medyczni
„piesi”;
• według uznania Lekarza Zawodów.

- medical intervention cars:
• at least one with a doctor proficient in
resuscitation and experienced in the prehospital treatment of accident victims on
board.

- samochody interwencji medycznej:
• co najmniej jeden z lekarzem posiadającym
kompetencje
w
zakresie
reanimacji
i
doświadczonym
w
udzielaniu
pomocy
przedszpitalnej
ofiarom
wypadków,
na
pokładzie.

Particular measures for the FIA
Championships
(recommended
in
other cases):
Its equipment should be in conformity
with Supplement 3 (point 4).
For all competitions, the number of
vehicles should be 2 for courses up to
10 km long and 1 additional car per 5 km
thereafter.

Środki szczególne dla Mistrzostw FIA
(zalecane w innych przypadkach):

- extrication teams:

zespoły
wydobywające
poszkodowanych:
• co najmniej jeden (patrz Suplement 7);

• at least one (see Supplement 7);

Ich wyposażenie musi być zgodne z
Suplementem 3 (punkt 4).
We wszystkich zawodach, liczba pojazdów
musi wynosić 2 na trasach o maksymalnej
długości 10 km; jeden dodatkowy pojazd
musi być przewidziany na każdy sektor 5 km
powyżej tej długości.

Particular measures for the FIA
Championships
(recommended
in
other cases):
For each 5 km stretch of the course, one
additional extrication team should be
provided.

Środki szczególne dla Mistrzostw FIA
(zalecane w innych przypadkach):

- a resuscitation unit (Temporary
Medical Centre):
• which should be capable of treating both
patients with minor injuries and patients
requiring intensive care, in the form at
least of a mobile unit (ambulance
equipped for intensive care).

- zespół reanimacyjny (Tymczasowe
Centrum Medyczne):
• który musi posiadać możliwość udzielenia
jednoczesnej pomocy lżej rannym i rannym
wymagającym
intensywnej
pomocy,
w
postaci, co najmniej jednostki ruchomej
(karetka
wyposażona
do
intensywnej
pomocy).
Wymaga to obecności lekarza posiadającego
kompetencje w zakresie reanimacji, z
wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, aby

This requires the presence of a doctor
proficient in resuscitation, with sufficient
knowledge and experience to ensure the

Na każde 5 km trasy, zapewniony musi być
jeden dodatkowy zespół wydobywający
poszkodowanych.
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initial care of accident victims and
patients with other medical problems.

zapewnić wstępną pomoc poszkodowanym w
wypadkach i pacjentom z innymi problemami
medycznymi.

Particular measures for the FIA
Championships
(recommended
in
other cases):
This intensive care unit should be
equipped in conformity with Supplement 4
(point 2).

Środki szczególne dla Mistrzostw FIA
(zalecane w innych przypadkach):
Te zespoły intensywnej opieki muszą być
wyposażone zgodnie z Suplementem 4
(punkt 2).

ambulances
for
transporting
casualties:
• in conformity with the regulations in
force in the country concerned, with or
without a doctor on board; their number
should be determined according to the
length of the course, e.g. at least one
ambulance per 5 km stretch.
• For casualties requiring intensive care
transport
during
transportation,
an
ambulance equipped for that purpose and
in conformity with the prescriptions of
Supplement 5, with the presence on
board
of
a
doctor
proficient
in
resuscitation, who may be assisted by a
proficient paramedic.
If the ambulance equipped for intensive
care that is present on site as a mobile
resuscitation unit is used to carry out an
evacuation, the competition cannot be
resumed until it has either returned or
been replaced by another ambulance
equipped for intensive care.

- karetka do transportu rannych:

- helicopter:
Particular
measures
for
the
FIA
Championships (recommended in other
cases):
One helicopter on standby, for which
landing zones should be provided (see
equipment in Supplement 5).

- helikopter:
Środki szczególne dla Mistrzostw
(zalecane w innych przypadkach):

7.3.3 Communication:

7.3.3. Łączność:

All elements of the medical service should
be able to communicate with each other
through the general network or preferably
a dedicated network.

Wszystkie elementy służby medycznej muszą
posiadać łączność między sobą przy pomocy
sieci
ogólnej
lub
najlepiej
własnej
przeznaczonej dla służby medycznej.

7.3.4 Administrative formalities:

7.3.4. Formalności administracyjne:

The safety plan for the competition should
specify:
- location of all emergency services and
their
corresponding
intervention
procedures;

Plan
bezpieczeństwa
zawodów
musi
uszczegóławiać:
rozmieszczenie
wszystkich
służb
ratunkowych i ich odpowiednie procedury
interwencji;

• zgodne z przepisami państwowymi danego
kraju wraz z lekarzem na pokładzie lub bez;
ich liczba zależna jest od długości trasy, np.
co najmniej jedna karetka na każde 5km
długości.
• Dla rannego wymagającego intensywnej
opieki medycznej w czasie transportu,
karetka wyposażona w tym celu i zgodna z
przepisami Suplementu 5, wraz lekarzem
posiadającym
kompetencje
w
zakresie
reanimacji, który może być wspomagany w
przez
doświadczonego
ratownika
medycznego.
Jeżeli karetka reanimacyjna wyposażona do
intensywnej opieki, obecna na miejscu
zawodów, jako ruchomy zespół reanimacyjny
jest użyta do przeprowadzenia ewakuacji, to
zawody mogą być wznowione dopiero po jej
powrocie lub zastąpieniu jej inną karetką
reanimacyjną wyposażoną do intensywnej
opieki.
FIA

Jeden helikopter w stanie gotowości, dla
którego należy przewidzieć strefy lądowania
(patrz wyposażenie w Suplemencie 5).
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- evacuation routes;
- location and details of hospitals on
standby;
- local authority services which may
provide additional assistance;
- prohibited and/or permitted areas.
Likewise, the medical services likely to be
called upon to assist in the event of an
accident (local hospitals, specialised
hospitals, rescue services, etc.) should be
clearly informed of the running of the
competition beforehand so that they can
place themselves on standby if necessary.
In conjunction with the local authorities,
plan the procedure to follow in the event
of a mass accident or an occurrence
outside the scope of the competition’s
emergency services.

- trasy ewakuacyjne;
rozmieszczenie
i
szczegóły
szpitali
dyżurnych;
służby
lokalne
mogące
dostarczyć
dodatkowej pomocy;
- strefy zabronione i/lub dostępne.
Podobnie, służby medyczne, które mogą
zostać wezwane do pomocy w razie wypadku
(szpitale lokalne, szpitale specjalistyczne,
służby ratownicze, itp.), muszą zostać
wcześniej jasno poinformowane o przebiegu
zawodów, aby mogły przejść w stan
gotowości, jeżeli będzie to konieczne.
We współpracy z władzami lokalnymi,
przygotować procedurę zgodnie, z którą
należy postępować w razie ewentualnych
masowych
wypadków
przekraczających
możliwości służby medycznej zawodów.

7.3.5 Spectator safety:

7.3.5. Bezpieczeństwo publiczności:

The organiser should ensure:
- clear directions to access spectator
enclosures and parking (well before the
arrival of the public);
- clearly identified and marked prohibited
areas;
- strictly controlled crossing places during
the competition;
- presence of security personnel in high
density areas;
- appropriate medical services for the
public.
Even if the medical service intended for
the public is organised by a different
body, the doctor responsible for this
service should establish and maintain a
good working relationship with the Chief
Medical Officer.

Organizator musi zapewnić:
- jasne instrukcje dostępu do zamkniętych
stref i parkingów przeznaczonych dla widzów
(na długo przed przybyciem publiczności);
- jasno wyodrębnione i oznaczone strefy
zabronione;
- ścisłą kontrolę przejeżdżanych miejsc
podczas zawodów;
- obecność służby ochrony w miejscach z
dużą liczbą widzów;
stosowne
służby
medyczne
dla
publiczności.
Nawet, jeśli służba medyczna przeznaczona
dla widzów jest organizowana przez inny
podmiot, lekarz odpowiedzialny za tę służbę
musi nawiązać i utrzymywać dobre stosunki
robocze z Lekarzem Zawodów.

7.3.6
Organisation
interventions:

7.3.6.
Organizacja
medycznych:

of

medical

interwencji

- The attending doctor should direct the
medical intervention at the scene of an
incident.
- The personnel in the intervention vehicle
should be trained in and conversant with
the use of the equipment.
- The wearing by the doctors of medical
overalls is recommended and these
should preferably be fire-resistant and
bear the word “DOCTOR” on the back and
chest.

Na
miejscu
wypadku,
interwencją
medyczną musi kierować lekarz prowadzący.

7.4 FIRE-FIGHTING
SERVICES

7.4. SŁUŻBY
RATOWNICZE

AND

RESCUE

- Personel w samochodzie interwencyjnym
musi być obeznany i przeszkolony we
właściwej obsłudze sprzętu.
- Zalecane jest noszenie przez lekarzy
kombinezonów lekarskich i najlepiej by były
to
kombinezony
ognioodporne
oraz
oznaczone napisem „DOCTOR” na plecach i
klatce piersiowej.
PRZECIWPOŻAROWE
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7.4.1 General Conception

7.4.1 Koncepcja Ogólna

These services should be designed to
enable
equivalent
standards
of
intervention and fighting to those
recommended in Article 2.6 to be
respected.

Służby te muszą być tak zorganizowane, aby
spełniały standardy interwencji i walki
przeciwpożarowej równoważne z ustalonymi
w Artykule 2.6.

7.4.2 Marshal posts:

7.4.2 Punkty Obserwacyjne

- equipment in accordance with Art.
7.2.3;
- if marshal posts are separated by a
distance of more than 200 m, one
extinguisher
should
be
placed
approximately every 100 m.

- muszą być wyposażone zgodnie z Art.
7.2.3;
jeżeli
punkty
obserwacyjne
są
zlokalizowane w odległościach większych niż
200 metrów, należy rozstawić, co około
każde 100 metrów jedną gaśnicę.

7.4.3 Medical Intervention Vehicles

7.4.3 Pojazdy Interwencji Medycznej

Each vehicle should be equipped as
follows:
- fire-resistant clothing for the crew;
- fire-resistant blanket;
- grappling hook;
- shears;
- two portable extinguishers;
- other equipment deemed essential for
intervention.

Każdy pojazd musi posiadać następujące
wyposażenie:
- ubiory ognioodporne dla załóg;
- koc ognioodporny;
- hak mocujący;
- nożyce;
- dwie przenośne gaśnice;
- inne wyposażenie uważane za niezbędne do
szybkiej i skutecznej akcji ratunkowej.

7.4.4 Doctor

7.4.4 Lekarz

A doctor proficient in resuscitation should
be aboard the medical intervention
vehicle or specific vehicle.

Lekarz posiadający kompetencje w zakresie
reanimacji musi być obecny na pokładzie
pojazdu interwencji medycznej lub pojazdu
specjalnego.

7.4.5 Other equipment

7.4.5 Inne wyposażenie

Further rescue equipment should also be
placed in certain marshal posts, chosen
according to the length of the course; at
least 1 approximately every 3 km,
provided with at least 2 staff.

Ponadto wyposażenie interwencyjne musi
być rozmieszczone w wybranych punktach
obserwacyjnych w zależności od długości
toru; co najmniej 1 co około każde 3 km
zapewniający,
co
najmniej
2
osoby
personelu.

7.5 EVACUATION

7.5 EWAKUACJA

7.5.1 One or more evacuation routes
should be planned and the police forces
should be informed in order to assist with
any traffic problems.

7.5.1 Jedna lub kilka dróg ewakuacyjnych
musi być zaplanowane, a siły policyjne
muszą być o nich poinformowane, aby
dostarczyć pomocy w razie jakichkolwiek
problemów w ruchu drogowym.

7.5.2
The
emergency
services
of
hospitals on standby must be informed
immediately
once
an
evacuation
commences.

7.5.2 Służby ratunkowe szpitali dyżurnych,
muszą być natychmiast poinformowane o
rozpoczęciu ewakuacji.
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RAPID REFERENCE TABLE of requirements for each discipline
SZYBKA TABELA REFERENCYJNA wymagań dla każdej dyscypliny
MEASURES / ŚRODKI

Rescue plan
Plan ratunkowy
Medical questionnaire
Kwestionariusz
medyczny
Chief Medical Officer
Lekarz Zawodów
Speaks English
Mówi w języku
angielskim
FIA accreditation
Akredytacja FIA
Deputy Chief Medical
Officer
Zastępca Leakrza
Zawodów
Speaks English
Mówi w języku
angielskim
FIA accreditation
Akredytacja FIA
FIA medical car*
Samochód medyczny
FIA*
Medical intervention
car, able to follow the
first lap*
Samochód interwencji
medycznej, zdolny do
pokonania pierwszego
okrążenia*
Medical intervention
car*
Samochód interwencji
medycznej*
Extrication team
Zespół wydobywania
poszkodowanych
Extrication team
Zespół wydobywania
poszkodowanych
Medical centre in
conformity with
Suppl. 6
Centrum medyczne,
zgodne z Suplem. 6

FIA agreement
Umowa z FIA
Specialist teams for
medical centre
Specjalistyczne
zespoły do centrum
medycznego
Ambulance (with or
without doctor)*
Karetka (z lub bez
lakarza)

FIA F1, WEC, WTCR
and FE CHAMP. /
MISTRZ.
FIA F1, WEC, WTCR i
FE

Other international
competitions (on
asphalt) / Inne
zawody
międzynarodowe (na
asfalcie)

FIA European
Rallycross and
Autocross
Championships /
Mistrzostwa Europy
FIA w Rallycross I
Autocross

FIA WORLD
RALLYCROSS
CHAMPIONSHIP /
MISTRZOSTWA
ŚWIATA FIA W
RALLYCROSS

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

no / nie

no / nie

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak
yes / tak

yes / tak
no / nie

no / nie

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak
no / nie

no / nie

yes / tak

no / nie

no / nie

no / nie

yes / tak

no / nie

no / nie

yes / tak

yes (one) / tak (jedna)

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

or resuscitation
ambulance / lub karetka
reanimacyjna
yes / tak
reduced composition,
tolerated / akcpetowany
zmniejszony skład

or resuscitation
ambulance / lub karetka
reanimacyjna
yes / tak
reduced composition,
tolerated / akcpetowany
zmniejszony skład

yes / tak

recommended / zalecane

recommended / zalecane

yes / tak

Yes (permanent or
temporary if FIAapproved) –
Dispensation possible if
hospital nearby (in
which case a basic
medical unit is
mandatory) / Tak (stały
lub tymczasowy, jeśli
zatwierdzony przez FIA)
- Możliwe odstępstwo,
jeżeli w pobliżu znajduje
się szpital (w takim
przypadku podstawowy
zespół medyczny jest
obowiązkowy)

Yes (permanent or
temporary, in conformity
with Art. 4, Suppl. 6) –
Dispensation possible if
hospital nearby (in
which case a basic
medical unit is
mandatory) / Tak (stały
lub tymczasowy, zgodny
z Art. 4, Suplem. 6) Możliwe odstępstwo,
jeżeli w pobliżu znajduje
się szpital (w takim
przypadku podstawowy
zespół medyczny jest
obowiązkowy)

Yes (permanent or
temporary, in conformity
with Art. 4, Suppl. 6) –
Dispensation possible if
hospital nearby (in
which case a basic
medical unit is
mandatory) / Tak (stały
lub tymczasowy, zgodny
z Art. 4, Suplem. 6) Możliwe odstępstwo,
jeżeli w pobliżu znajduje
się szpital (w takim
przypadku podstawowy
zespół medyczny jest
obowiązkowy)

Yes (permanent or
temporary, in conformity
with Art. 4, Suppl. 6) –
Dispensation possible if
hospital nearby (in
which case a basic
medical unit is
mandatory) / Tak (stały
lub tymczasowy, zgodny
z Art. 4, Suplem. 6) Możliwe odstępstwo,
jeżeli w pobliżu znajduje
się szpital (w takim
przypadku podstawowy
zespół medyczny jest
obowiązkowy)

yes / tak

no / nie

yes / tak
reduced for FE /
zredukowane dla FE

recommended / zalecane

recommended / zalecane

yes / tak
reduced for FE /
zredukowane dla FE

yes / tak
At least 2 intensive care
ambulances with doctor.
If the hospital is close
and a dispensation has
been granted, one extra
intensive care
ambulance / Co najmniej
2 karetki intensywnej
opieki z lekarzem. Jeżeli

yes / tak
If the hospital is close
and a dispensation has
been granted, one extra
intensive care
ambulance / Jeżeli
szpital jest blisko i
przyznano odstępstwo,
jedna karetka
intensywnej opieki

yes / tak
If the hospital is close
and a dispensation has
been granted, one extra
intensive care
ambulance / Jeżeli
szpital jest blisko i
przyznano odstępstwo,
jedna karetka
intensywnej opieki

yes / tak
At least 2 intensive care
ambulances with doctor.
If the hospital is close
and a dispensation has
been granted, one extra
intensive care
ambulance / Co najmniej
2 karetki intensywnej
opieki z lekarzem. Jeżeli

yes / tak
WTCR & FE agreement
only / tylko umowa
WTCR & FE

yes / tak
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szpital jest blisko i
przyznano odstępstwo,
jedna karetka
intensywnej opieki
dodatkowo
yes / tak
dispensation possible /
możliwe odstępstwo

dodatkowo

dodatkowo

szpital jest blisko i
przyznano odstępstwo,
jedna karetka
intensywnej opieki
dodatkowo
yes / tak
dispensation possible /
możliwe odstępstwo

/
possible / możliwe
possible / możliwe
Helicopter
Helikopter
Doctor on foot
possible / możliwe
possible / możliwe
possible / możliwe
possible / możliwe
Lekarze piesi
Doctor / paramedic
for the pit lane
yes / tak
recommended / zalecane
no / nie
no / nie
Lekarz / ratownik
medyczny w alei
serwisowej
Regulation overalls
for track doctors
(ambulance excepted)
yes / tak
recommended / zalecane
recommended / zalecane
yes / tak
Regulaminowe
FE no / FE nie
kombinezony dla
lekarzy toru (za
wyjątkiem karetki)
Medical service for
the public
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
Służba medyczna dla
publiczności
Previous contact with
hospitals
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
Uprzedni kontakt ze
szpitalami
*Note: for all medical intervention vehicles, a doctor proficient in resuscitation and experienced in the pre-hospitalisation treatment of
accident victims. For all transfers under intensive care, a doctor proficient in resuscitation.
* Uwaga: w przypadku wszystkich pojazdów interwencji medycznej, lekarz posiadający kompetencje w zakresie resuscytacji i mający
doświadczenie w leczeniu przedszpitalnym ofiar wypadków. W przypadku wszystkich transportów pod intensywną opieką lekarz
posiadający kompetencje w zakresie resuscytacji.
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ORGANISATION OF THE MEDICAL SERVICE FOR RALLY, HILL CLIMB AND DRAG
RACING COMPETITIONS
The disciplines underlined must always be checked
– the blank boxes are left to the organiser’s discretion
ORGANIZACJA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W ZAWODACH W KONKURENCJI RAJDÓW,
WYŚCIGÓW GÓRSKICH I WYŚCIGÓW DRAGSTERÓW
Podkreślone dyscypliny muszą byś zawsze sprawdzone
- puste pola pozostawiono do uznania organizatora
MEASURES /
ŚRODKI

Chief Medical
Officer /
Lekarz
Zawodów
Speaks
English /
Mówi w
języku
angielskim
FIA
accreditation
/ Akredytacje
FIA
Deputy Chief
Medical
Officer /
Zastępca
Lekarza
Zawodów
Speaks
English /
Mówi w
języku
angielskim
FIA
Accreditation
/ Akredytacja
FIA
Rescue
dossier /
Dokumenty
ratunkowe
Safety plan /
Plan
bezieczeństw
a
Medical
intervention
vehicles* /
Samochód
interwencji
medycznej

Ambulance sp
ecialised for
resuscitation*
/ Karetka
reanimacyjna
Extrication
team /
Zespół
wydobywani
a
poszkodowa
nych
Personnel
trained in the
practice of
interventions
on casualties
/ Personel
przeszkolony
w zakresie
interwencji z
poszkodowa
nymi

Drag Races /
Wyścigi
Dragsterów

Crosscountry
rallies and
bajas /
Rajdy
terenowe i
baja

FIA Cup
crosscountry
rallies /
Rajdy
terenowe
FIA

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

no / nie

no / nie

no / nie

no / nie

no / nie

non / no

no / nie

no / nie

no / nie

no / nie

no / nie

no / nie

non / no

no / nie

no / nie

no / nie

yes / tak

yes / tak

yes / tak for
each special
stage

yes / tak
for each
special stage

yes / tak
for each leg

yes / tak
for each leg

yes / tak
minimum one
per 15 km of
special stages
and 10 minutes
between
consecutive
points

yes / tak
minimum one
per 15 km of
special stage
and 10
minutes
between
consecutive
points

yes / tak

yes / tak
according to
the length of
the leg and
the distance at
night

yes / tak
according to
the length of
the leg and the
distance at
night

yes / tak
for each special
stage

yes / tak
for each
special stage

yes / tak

yes / tak

yes / tak

Suitably
equipped
medical
intervention
car

Suitably
equipped
medical
intervention
car

no / nie

no / nie

yes / tak

Oui, une pour
5 km/ Yes,
one per 5 km

yes / tak

no / nie

no / nie

yes / tak

recommended
/ zalecane

no / nie

no / nie

no / nie

recommended
/ zalecane

recommended
/ zalecane

WRC / WRC

Rallies of the
first category
/ Rajdy
pierwszej
kategorii

yes / tak

yes / tak

yes / tak

recommended
/ zalecane

yes / tak

non / no

yes / tak

yes / tak

yes / tak

recommended
/ zalecane

yes / tak

Hill climbs /
Wyścigi
Górskie

FIA
championship
hill climbs /
mistrzostwa
FIA w
wyścigach
górskich

yes / tak

yes / tak
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Treatment
Resuscitation
unit /

yes / tak
in the service
park / w parku
serwisowym

recommended
/ zalecane
in the service
park /w parku
serwisowym

Helicopter*

yes / tak

recommended
/ zalecane

Ambulance*

yes / tak

yes / tak

yes / tak
Intensive care
ambulance or
temporary
structure or
permanent
building /
Karetka
intensywnej
opieki
medycznej lub
tymczasowa
struktura lub
stały budynek

yes / tak
Intensive care
ambulance or
temporary
structure or
permanent
building /
Karetka
intensywnej
opieki
medycznej lub
tymczasowa
struktura lub
stały budynek

yes / tak
Intensive care
ambulance or
temporary
structure or
permanent
building /
Karetka
intensywnej
opieki
medycznej lub
tymczasowa
struktura lub
stały budynek

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak

yes / tak
Intensive care
ambulance or
temporary
structure
(bivouac
medical post) /
Karetka
intensywnej
opieki
medycznej lub
tymczasowa
struktura
(punkt
medyczny na
biwaku)

yes / tak
Intensive care
ambulance or
temporary
structure
(bivouac
medical post) /
Karetka
intensywnej
opieki
medycznej lub
tymczasowa
struktura
(punkt
medyczny na
biwaku)

yes / tak

yes / tak

yes / tak
suitably
equipped
medical
intervention
car /
odpowiednio
wyposażony
samochód
interwencji
medycznej
recommended
/ zalecane

yes / tak
suitably
equipped
medical
intervention
car /
odpowiednio
wyposażony
samochód
interwencji
medycznej
recommended
/ zalecane

Surgery
no / nie
no / nie
no / nie
no / nie
no / nie
consultant
Medical
service for
public for
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
yes / tak
each closed
off or paying
area
*Note : For all first interventions on site (except normal ambulances), a doctor proficient in resuscitation and experienced in the prehospitalisation treatment of accident victims. For all transfers under intensive care, a doctor proficient in resuscitation.
* Uwaga: W przypadku wszystkich pierwszych interwencji na miejscu (z wyjątkiem zwykłych karetek) lekarz posiadający kompetencje w
zakresie resuscytacji i doświadczony w leczeniu przedszpitalnym ofiar wypadków. W przypadku wszystkich transportów pod intensywną
opieką lekarz posiadający kompetencje w zakresie reanimacji.
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SUPPLEMENT 1

SUPLEMENT 1

RECOMMENDATIONS CONCERNING
TESTING FOR FIA COMPETITIONS AT
MOTOR RACING CIRCUITS

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRYWATNYCH
TRENINGÓW NA TORACH
SAMOCHODOWYCH

The FIA wishes to recommend that a set
of
minimum
safety
measures
be
established with the owner of the circuit
or his representative concerning testing of
vehicles that have taken part or will later
take part in FIA Championships, Series or
Cups.

FIA pragnie zalecić, aby z właścicielem toru
lub jego przedstawicielem został ustanowiony
zestaw
minimalnych
środków
bezpieczeństwa, w zakresie testowania
pojazdów, które wzięły udział lub będą
później
uczestniczyć
w
Mistrzostwach,
Seriach lub Pucharach FIA.

The following provisions should only be
considered as recommendations and
should in no circumstances be interpreted
as setting a safety standard or be relied
on as a substitute for proper assessment
with
respect
to
the
particular
circumstances of each circuit, and the
type and number of vehicles participating.
The ultimate judgment and responsibility
regarding the organisation of the test and
the testing measures at the test shall be
made between the owner of the circuit
and the designated organiser of the
corresponding motor racing activity within
the
framework
of
a
contractual
relationship.

Poniższe przepisy należy traktować jedynie,
jako zalecenia i w żadnym wypadku nie
należy ich interpretować, jako ustanowione
normy bezpieczeństwa, ani nie można się na
nie powoływać, jako substytut właściwej
oceny w odniesieniu do szczególnych
okoliczności każdego toru oraz rodzaju i
liczby uczestniczących pojazdów.
Ostateczna
decyzja
i
odpowiedzialność
dotycząca organizacji testu oraz środki
odnoszące się do testów są wynikiem
konsultacji między właścicielem toru a
wyznaczonym organizatorem odpowiedniej
działalności
związanej
ze
sportem
motorowym w ramach relacji wynikającej z
umowy.

Accordingly, the FIA expressly disclaims
any and all liability and responsibility for
any loss, damage or expense whatsoever
including, without limitation, indirect or
consequential loss or damage, incurred or
suffered resulting from or in connection
with the use of or any reliance placed on
the
content
of
the
following
recommendations.

W związku z tym, FIA wyraźnie odrzuca
wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek
straty, szkody lub koszty wszelkiego rodzaju,
w tym między innymi wszelkie straty lub
szkody,
bezpośrednie
lub
pośrednie,
poniesione lub doznane w wyniku użycia lub
polegania na treści poniższych zaleceń.

Medical Recommendations:
• a doctor qualified in resuscitation who
will be responsible for organising rescue
operations;
• an experienced official in race control
and in communication with all the
emergency response units e.g. medical,
fire, rescue/extrication, vehicle recovery;

Zalecenia medyczne:
• lekarz posiadający kompetencje w zakresie
resuscytacji, który będzie odpowiedzialny za
organizację operacji ratowniczych;
• doświadczona osoba oficjalna w centrum
kontroli wyścigu oraz w kontakcie ze
wszystkimi
jednostkami
reagowania
ratunkowego
np.
medyczną,
przeciwpożarową, ratowniczą/wydobywania
poszkodowanych, pomocy drogowej);
• co najmniej jeden pojazd interwencji
medycznej;
• zespół wydobywania poszkodowanych;
• infrastruktura resuscytacyjna na miejscu;
• co najmniej jedna karetka przystosowana
do
intensywnej
terapii
(z
doktorem

• at least one medical intervention
vehicle;
• an extrication team;
• resuscitation facilities on site;
• at least one ambulance equipped for
intensive care (with resuscitation doctor
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and paramedic);
• a set-up and overnight first aid service;
• the alerting of neighbouring the referral
hospitals of the high speed testing
activity;
• a helicopter equipped for intensive care
unless the hospital is located sufficiently
nearby to be easily reached by road.

reanimacyjnym i ratownikiem medycznym);
• służba pierwszej pomocy dziennej i nocnej;
•
alarmowanie
pobliskich
szpitali
referencyjnych o działaniach związanych z
testowaniem z dużą prędkością;
• helikopter przystosowany do intensywnej
terapii, chyba, że szpital jest zlokalizowany
wystarczająco blisko, aby był łatwo dostępny
transportem drogowym.

Circuit Recommendations:

Zalecenia dla Torów:

• an experienced official based in race
control and who is in communication with
all the track-side marshals;
• sufficient track-side marshals to cover
visually the entire circuit, including pit
exit. These marshals would normally be
based at the flag posts and have
available, yellow and red flags.
These locations should also have fire
extinguishers;
• sufficient fire-fighting marshals in pitlane to cover the number of vehicles
testing;

• doświadczona osoba oficjalna w centrum
kontroli wyścigu, która jest w komunikacji z
wszystkimi sędziami toru;
• wystarczająca liczba sędziów w celu
wzrokowego pokrycia całego toru, w tym
wyjazdu z alei serwisowej. Sędziowie ci będą
w
zasadzie
stacjonować
w
punktach
sygnalizacji flagami i będą wyposażeni w
żółte i czerwone flagi. Punkty te muszą być
również wyposażone w gaśnice;
•
wystarczająca
liczba
sędziów
przeciwpożarowych w alei serwisowej, aby
objąć liczbę pojazdów przeprowadzających
testy;
• szybki pojazd gaśniczy, który prawidłowo
znajdowałby się w alei serwisowej;
• pojazdy pomocy drogowej dostosowane do
liczby i rodzaju pojazdów sportowych oraz
układu toru, np. platformowy załadowcze,
dźwig samochodowy, dźwig teleskopowy);
• pojazd dla członków zespołu, prowadzony
przez
osobę
oficjalną,
który
jest
w
komunikacji
z
centrum
kierowania
wyścigiem.

• a fast fire-fighting vehicle which would
normally be based in pit lane;
• recovery vehicles appropriate for the
number and type of competition vehicles
and the circuit layout e.g. flat bed, crane
truck, telescopic crane;
• a vehicle for team members, driven by
an official who is in communication with
race control.
Medical
and
Recommendations:

Safety

• All track and rescue teams should have
the necessary protection and extrication
equipment adequate for the type of
vehicles taking part (example: electrical
protection for hybrid cars, cutting
equipment for roll cages and additional
frontal protection (“Halo”), etc.
• It is desirable that a rescue and
extrication exercise is conducted before
the start of the test in order to ensure the
rescue personnel have an adequate
training level for the types of vehicles
taking part.
Note:
• This document reflects the best
available data and advanced knowledge at

Zalecenia Medyczne i Bezpieczeństwa:
• Wszystkie zespoły torowe i ratownicze
muszą dysponować niezbędnym sprzętem
zabezpieczającym
i
do
wydobywania
poszkodowanych, dostosowanym do rodzaju
samochodów
przeprowadzających
testy
(przykład:
ochrona
elektryczna
dla
samochodów hybrydowych, sprzęt do cięcia
klatek bezpieczeństwa i dodatkowej ochrony
przedniej („Halo”), itp.).
• Pożądane jest również, aby przed
rozpoczęciem testów przeprowadzić trening
ratunkowy i wydobywania poszkodowanych,
aby zapewnić personelowi ratowniczemu
poziom szkolenia dostosowany do danego
rodzaju pojazdów biorących udział.
Uwaga:
• Niniejszy dokument oparty jest na
najlepszych danych i wiedzy dostępnych w
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the time these recommendations were
prepared. The results of future studies
and analyses may require revisions to
these recommendations.
• To prevent testing activities from being
suspended, additional resources should be
agreed and put in place in advance to
ensure that required emergency resources
(including medical e.g. hospital transfer)
are not falling below the minimum
required in the event of an incident.
Teams/Organisers are strongly advised to
establish a contract specifying the above
points with the circuits concerned.

czasie przygotowywania zaleceń.
Wyniki przyszłych badań i analiz
wymagać przeglądu tych zaleceń.

mogą

• Aby uniknąć zawieszenia aktywności
testowych, należy z wyprzedzeniem uzgodnić
i wprowadzić dodatkowe zasoby na miejscu,
aby
zapewnić,
że
niezbędne
zasoby
ratunkowe (w tym medyczne, np. transport
do szpitala) nie będzie mniejsze niż minimum
wymagane w razie zdarzenia.
Zespołom/Organizatorom stanowczo zaleca
się zawarcie umowy z danymi torami,
określającą punkty opisane powyżej.
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SUPPLEMENT 2

SUPLEMENT 2

PROCEDURE FOR THE
ACCREDITATION OF CHIEF MEDICAL
OFFICERS AND DEPUTY CHIEF
MEDICAL OFFICERS FOR THE FIA
WORLD CHAMPIONSHIPS

PROCEDURA AKREDYTACJI LEKARZA
ZAWODÓW I ZASTĘPCY LEKARZA
ZAWODÓW DLA MISTRZOSTW ŚWIATA
FIA

Any proposal of a new Chief or Deputy
Chief Medical Officer must be sent by the
ASN concerned to the FIA Medical
Commission at the following address:
medical@fia.com at least six months
before the competition concerned, to be
submitted to the joint decision of:
• the President of the FIA Medical
Commission; and
•
the
Medical
Delegate
of
the
Championship concerned.

Każda propozycja nowego Lekarza Zawodów
lub Zastępcy Lekarza Zawodów, musi zostać
przesłana przez zainteresowany ASN do
Komisji Medycznej FIA na następujący adres:
medical@fia.com
najpóźniej
na
sześć
miesięcy
przed
danymi
zawodami,
i
podlegają wspólnej decyzji:
• Przewodniczący Komisji Medycznej FIA; i

Each application must be accompanied
by:
• a professional curriculum vitae,
• a “Motor Sport” curriculum vitae, giving
details
of
previous
duties
and
responsibilities in the sport.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

Any candidate must be doctors in
medicine and have authorisation to
practise medicine in the country in which
the competition concerned is to take
place.

Każdy kandydat muszą być lekarzem
medycyny
i
mieć
uprawnienia
do
wykonywania zawodu lekarza w kraju, w
którym mają się odbyć dane zawody.

Once his application has been approved
by the FIA, and if deemed necessary by
the FIA, the applicant will receive from
the medical secretariat:

Po zaakceptowaniu jego wniosku przez FIA i
jeśli FIA uzna to za konieczne, sekretariat
medyczny wyśle wnioskodawcy:

- his training programme,
- the contact details:
• of the trainer in charge of his training,
and
• of the FIA Medical Delegate.

- program jego szkolenia,
- dane kontaktowe:
•
trenera
odpowiedzialnego
szkolenie, oraz
• Delegata Medycznego FIA.

1. Categories of Accreditation

1. Kategorie Akredytacji

For Chief Medical Officers and Deputy
Chief Medical Officers, there are two
separate categories of accreditation:

Dla Lekarzy Zawodów i Zastępców Lekarzy
Zawodów istnieją dwie odrębne kategorie
akredytacji:

• Circuits (including rallycross);
• Rallies;

• Tory (w tym rallycross);
• Rajdy;

The applicant may
categories at once.

apply

for

both

• Delegat Medyczny danych mistrzostw.

• profesjonalny życiorys,
• życiorys „Motor Sportowy”, zawierający
szczegółowe
informacje
na
temat
wcześniejszych funkcji i obowiązków w
sporcie.

za

Wnioskodawca
może
ubiegać
jednocześnie o obie kategorie.
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2. Training Programme

2. Program Szkoleniowy

Before they can be accredited by the FIA,
applicants for the position of Chief Medical
Officer or Deputy Chief Medical Officer
must undergo training, if deemed
necessary by the FIA. The conditions in
which this training will take place will be
defined after consultation between the
trainer, the FIA Medical Delegate and the
applicant.

Przed akredytacją ich przez FIA, kandydaci
na Lekarzy Zawodów i Zastępców Lekarzy
Zawodów, muszą odbyć szkolenie, jeśli FIA
uzna to za konieczne.
Warunki, na których odbędzie się to
szkolenie, zostaną określone po konsultacji
pomiędzy trenerem, Delegatem Medycznym
FIA i wnioskodawcą.

It will comprise theoretical training and
practical training as described below.
A good command of spoken English is an
essential condition for the issuing of an
FIA accreditation.

Będzie ono obejmować szkolenie teoretyczne
i szkolenie praktyczne opisane poniżej.
Dobra znajomość języka angielskiego w
mowie jest niezbędna do wydania akredytacji
FIA.

2.1 The trainers
Trainers will be appointed by the President
of the FIA Medical Commission, depending
on their experience as an FIA World
Championship Chief Medical Officer (still
serving or not), on their teaching skills
and on their place of residence (to ensure
the best geographical deployment of
these trainers).

2.1 Trenerzy
Trenerzy
zostaną
wyznaczeni
przez
Przewodniczącego Komisji Medycznej FIA, na
podstawie ich doświadczenia jako Lekarza
Zawodów Mistrzostw Świata FIA (nadal
aktywnego lub nie), ich umiejętności
dydaktycznych i ich miejsca zamieszkania (w
celu
zapewnienia
optymalnego zasięgu
geograficznego tych trenerów).

2.2 Theoretical training
This theoretical training is placed under
the responsibility of the trainer.
It may take the form of distance training,
or be held in a place agreed between the
trainer and the applicant.

2.2 Szkolenie teoretyczne
Za szkolenie teoretyczne odpowiada trener.

The tools required for this theoretical
training are available from the FIA via
medical@fia.com

Narzędzia wymagane do tego
teoretycznego są dostępne w
adresem medical@fia.com

2.3 Practical training
This practical training is placed under the
responsibility of the trainer and of the
Medical Delegate for the discipline in
which the practical training is carried out.
The training procedure varies according to
the category of accreditation concerned.

2.3 Szkolenie praktyczne
Za szkolenie praktyczne odpowiedzialny jest
trener i Delegat Medyczny dyscypliny, w
której odbywa się szkolenie praktyczne.

2.3.1 For the category “Circuits (including
rallycross)”
The practical training is given on the
occasion of an FIA World Championship.

2.3.1 Dla kategorii „Tor Wyścigowy (w tym
rallycross)”
Szkolenia praktyczne odbywają się przy
okazji Mistrzostw Świata FIA.

2.3.2 For the category “Rallies”
The practical training is given on the
occasion of a WRC event.

2.3.2 Dla kategorii „Rajd”
Szkolenie praktyczne odbywa się przy okazji
zawodów WRC.

This

Szkolenie

training

is

devoted

entirely

to

Może to odbywać się zdalnie lub w miejscu
uzgodnionym
między
trenerem
a
wnioskodawcą.
szkolenia
FIA pod

Praktyczne procedury szkolenia różnią się w
zależności od żądanej kategorii akredytacji.

praktyczne

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

jest

w

całości

Str. 115

Załącznik H do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

learning the practical aspects of the duties
of the Chief Medical Officer or Deputy
Chief Medical Officer, and is not concerned
with potentially learning to provide
assistance to the public.
If need be, at the request of the trainer or
of the FIA Medical Delegate, it will be
carried out again, under the same
conditions, at a second international
competition.

poświęcone praktycznemu uczeniu się funkcji
Lekarza Zawodów lub Zastępcy Lekarza
Zawodów i nie dotyczy potencjalnej nauki
udzielania pomocy widzom.

3. Retaining accreditation

3. Utrzymanie akredytacji

Accredited Chief and Deputy Chief Medical
Officers must take part in the Chief
Medical Officers’ Seminar, or any other
FIA mandated training, in order to retain
this accreditation.

Akredytowani główni lekarze i zastępcy
główni lekarze muszą uczestniczyć w
seminarium głównych lekarzy lub innym
obowiązkowym szkoleniu organizowanym
przez FIA w celu utrzymania ich akredytacji.

4. Participation of a new FIA chief (or
deputy chief) medical officer in his
first competition

4. Udział Lekarza Zawodów FIA (lub
Zastępcy Lekarza) w jego pierwszych
zawodach

For the first competition in which he
officially takes part, an accredited Chief
Medical Officer (or, if applicable, an
accredited Deputy Chief Medical Officer)
will be assisted in all of his duties by the
trainer and/or the FIA Medical Delegate of
the competition.

Podczas pierwszych zawodów, w których
bierze on udział w charakterze oficjalnym,
akredytowany Lekarz Zawodów (lub w razie
potrzeby akredytowany Zastępca Lekarza
Zawodów) będzie wspierany we wszystkich
sowich obowiązkach przez trenera i/lub
Delegat Medyczny FIA na zawody.

5.
Examination
of
suboptimal situations

5.
Badanie
szczególnych
nieoptymalnych sytuacji

special

or

Any particular problem likely to call into
question an FIA accreditation that has
already been granted, noted in particular
by the FIA Medical Delegate or the trainer,
must be submitted by the person who has
noted it to the President of the FIA
Medical Commission so that he can take
all the necessary measures.

W razie potrzeby, na żądanie trenera lub
Delegata Medycznego FIA, może być
powtórzone, na tych samych warunkach, na
innych międzynarodowych zawodach.

lub

Każdy szczególny problem, który może
podważać już przyznaną akredytację FIA,
zauważony w szczególności przez Delegata
Medycznego FIA lub trenera, musi zostać
zgłoszony przez osoby, które o tym wiedzą,
do Przewodniczącego Komisji Medycznej FIA,
aby mógł podjąć wszelkie niezbędne środki.
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SUPPLEMENT 3

SUPLEMENT 3

MOBILE INTERVENTION EQUIPMENT

WYPOSAŻENIE DO MOBILNEJ
INTERWENCJI

CONTENTS
1. Objectives
2. Intervention vehicles
3. Fire-fighting equipment
4. Medical intervention equipment
5. Extrication with cutting toolst

SPIS TREŚCI
1. Cele
2. Samochody interwencyjne
3. Wyposażenie przeciwpożarowe
4. Wydobywanie poszkodowanych przy
pomocy narzędzi do cięcia

1. OBJECTIVES

1. CELE

Whatever the type of competition, the
first objective is to establish the
conditions that will afford access to the
occupant(s) of a car after an accident, in
order to provide emergency first aid and
enable a subsequent extrication to
proceed as safely as possible.

Niezależnie od rodzaju zawodów, pierwszym
celem jest stworzenie warunków dostępu do
osób znajdujących się w uszkodzonym w
wypadku samochodzie, w celu niesienia im
pierwszej pomocy i umożliwić późniejsze ich
wydobycie z zachowaniem maksymalnego
stopnia bezpieczeństwa.

The specific means to attain this objective
may require all or part of the elements
described in points 3, 4 and 5 below.

Specyficzne środki do osiągnięcia tego celu
mogą wymagać zastosowania całości lub
części elementów opisanych poniżej w
punktach 3, 4 i 5.

The ease of access to this material will
vary according to local conditions (type of
terrain, distances to be covered, etc.) and
will govern the quantities, location and
mode of transportation to the accident
site.

Łatwa dostępność sprzętu, zmienna w
zależności od warunków lokalnych (typ
terenu, dystans do przejechania, itp.)
warunkuje ilość i rozmieszczenie oraz
sposobu transportu na miejsce wypadku.

For rallies, the materiel indicated in points
3 and 5 should be present at the start of
the special stages, in the same vehicle or
in two separate vehicles. This is obligatory
in WRC.

W rajdach, wyposażenie podane w punktach
3 i 5, musi znajdować się na starcie
odcinków specjalnych, w jednym pojeździe
lub w dwóch oddzielnych pojazdach. Jest to
obowiązkowe w WRC.

2. INTERVENTION VEHICLES

2. SAMOCHODY INTERWENCYJNE

For all disciplines on track and road and
for cross-country, their primary purpose is
to transport a doctor proficient in
resuscitation according to the standards
of the country concerned and experienced
in the pre-hospital treatment of accident
victims to the site of an accident within as
short a time as possible.

We wszystkich konkurencjach rozgrywanych
na torach, na drogach i w terenie, pojazdy te
mają zasadnicze zadanie dowiezienia w
najszybszym czasie lekarza posiadającego
kompetencje w zakresie reanimacji na
miejsce wypadku, zgodnie z normami danego
państwa oraz posiadającego doświadczenie w
udzielaniu pomocy przedszpitalnej ofiarom
wypadków, najszybciej jak to jest możliwe.
Muszą posiadać łączność radiową z centrum
kierowania
wyścigiem.
Mogą
mieć
przeznaczenie
wyłącznie
medyczne
(najlepsze rozwiązanie dla zawodów na
torach)
lub
podwójne,
przeznaczenie
medyczne z wyposażeniem do wydobywania

They should have mobile radio contact
with race control. They may have a
specific medical use (best solution for
circuits) or a mixed medical use, equipped
for extrication, extrication with cutting
tools and/or fire fighting.
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The power level, the number of doors and
the interior arrangement are free. A
safety rollbar is nevertheless always
recommended (in particular for circuits),
as is the wearing of a helmet (in all cases)
for all crew members on board.

poszkodowanych i/lub przeciwpożarowym.
Poziom mocy, liczba drzwi i wyposażenie
wnętrza są dowolne. Niemniej klatka
bezpieczeństwa
jest
zawsze
zalecana
(szczególnie w zawodach na torach), tak
samo jak noszenie kasków (we wszystkich
przypadkach) przez wszystkich członków
załogi.

When one or more cars powered wholly or
partly by electric energy or equipped with
an electric energy recovery system are
taking part in a competition, the FIA
provides recommendations concerning
individual protection.

Gdy w zawodach startuje jeden lub więcej
pojazdów
napędzanych
częściowo
lub
całkowicie elektrycznie lub wyposażonych w
system odzyskiwania energii elektrycznej,
FIA
dostarczy
zalecenia
dotyczące
indywidualnego zabezpieczenia.

These recommendations will be updated
as knowledge of these systems increases.
The vehicle should above all be adapted
to the terrain and the type of competition.
In particular:

Zalecenia te są uaktualniane w zależności od
znajomości tych systemów.
Pojazd
musi
być
przede
wszystkim
dostosowany do terenu i rodzaju zawodów.
W szczególności:

Circuit competitions: one of the medical
intervention cars should be sufficiently
fast to follow the 1st lap of each
competition.

Zawody na torze: jeden z pojazdów
interwencji
medycznej
musi
być
wystarczająco szybki, aby wykonać 1
okrążenie każdego wyścigu.

The FIA medical car must meet precise
specifications (see point 2.8.3.2).

Samochód medyczny FIA musi odpowiadać
wymaganej
specyfikacji
(patrz
punkt
2.8.3.2.).

FIA championship rallies:
If the medical intervention car is
specifically for medical use, it should carry
on board:

Rajdy mistrzostw FIA:
Jeżeli samochód interwencji medycznej ma
wyłącznie przeznaczenie medyczne, musi
mieć ma swoim wyposażeniu:

• A fire extinguisher
• Light extrication with cutting tools
capable of cutting through rollbar tubes
(also recommended for all other rallies).

• Gaśnicę
•
Lekki
sprzęt
do
wydobywania
poszkodowanych, umożliwiający przecięcie
rur klatki bezpieczeństwa (zalecane także we
wszystkich innych rajdach).

Cross-country rallies:
The medical car may be equipped for
transporting a casualty.
All medical intervention cars should be
fitted with an efficient communications
system, able to transmit and receive
messages,
and
with
the
following
equipment on board (this list is not
restrictive).

Rajdy terenowe:
Samochód
medyczny
może
być
przystosowany
do
transportu
poszkodowanego
Wszystkie pojazdy interwencji medycznej,
muszą być wyposażone w skuteczny system
łączności nadawczo-odbiorczej i sprzęt na
pokładzie, zgodny z listą umieszczoną
poniższej (lista ta nie jest zamknięta
niezamkniętą).

3. FIRE-FIGHTING EQUIPMENT

3. WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE

- equipment to extinguish completely a
running
petrol
fire
of
at
least
40 gallons (this implies a continuous flow

sprzęt
niezbędny
do
całkowitego
opanowania pożaru wywołanego co najmniej
40 litrami benzyny (wymaga to sprzętu o
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supply and should not only extinguish,
but
also
seal
against
flash-back
reignition);
- tools for righting an overturned car:
ropes, hooks, long crowbars;

- pliers or hydraulic tools for bending
sheet metal and other specialised tools for
releasing persons trapped by damaged
bodywork.

stałym przepływie, który musi nie tylko
ugasić ogień, ale także chronić przed
ponownym zapaleniem);
narzędzia
umożliwiające
postawienie
przewróconego samochodu na koła, np. liny,
haki, długie łomy;
- koce ognioodporne do tłumienia ognia (6
stóp x 6 stóp min);
- ognioodporne rękawice ochronne pokryte
folią aluminiową;
- nożyce lub narzedzia hydrauliczne do gięcia
blach oraz inne specjalistyczne narzędzia do
uwalniania ludzi uwięzionych w uszkodzonej
karoserii.

4.
MEDICAL
EQUIPMENT

4.
WYPOSAŻENIE
MEDYCZNEJ

- fire-resistant blankets for smothering
fire (6 ft x 6 ft min.);
- aluminium-covered fire-resistant gloves;

INTERVENTION

This applies to all competition registered
on the FIA international calendar.
The respect of the prescriptions described
below is mandatory for the F1, WTCR,
WEC, WRC and WorldRX Championships
and the World Cup for Cross-Country
Rallies. In all other cases, it is strongly
recommended.
The choice of medical equipment should
be determined by local practice and
preferences. All rescue personnel must be
familiar with, and trained in the use of,
the chosen devices.
The list below is of the minimum
requirements; it is not exhaustive.

INTERWENCJI

Dotyczy
to
wszystkich
zawodów
zarejestrowanych
w
międzynarodowym
kalendarzu FIA.
Przestrzeganie przepisów opisanych poniżej
jest obowiązkowe w przypadku Mistrzostw
F1, WTCR, WEC, WRC i WorldRX oraz
Pucharu Świata w Rajdach Terenowych.
We wszystkich innych przypadkach jest to
zdecydowanie zalecane.
Wybór sprzętu medycznego zależny jest od
preferencji i lokalnej praktyki. Cały personel
medyczny musi być obeznany i przeszkolony
w obsłudze wybranego sprzętu.
Poniższa lista jest wymaganym minimum;
nie jest wyczerpująca.

i) Equipment for securing the upper
airway:

i)
wyposażenie
do
zabezpieczenia
górnych dróg oddechowych:

• non-rebreathing masks with a source of
high-flow oxygen (for patients with
spontaneous ventilation),
• oropharyngeal airways size 3 and 4,
• equipment for routine endotracheal
intubation:
- standard adult laryngoscope and spare
batteries/bulbs,
- orotracheal tubes size 7 and 8 with
appropriate connectors and cuff inflating
device,
- nasopharyngeal airways size 7 and 8,
• in the event of a difficult intubation:
- advanced supraglottic airway equipment
(e.g. Laryngeal Mask Airway, Fastrach®
or Combitube®),
- and optical (e.g. Airtraq®) or fiberoptic
laryngoscopes to facilitate intubation,

• maski NRB ze źródłem tlenu o wysokim
przepływie (dla pacjentów ze spontaniczną
wentylacją),
• rurki ustno-gardłowe w rozmiarach 3 i 4,
• sprzęt do rutynowej intubacji dotchawiczej:

• in the event of "impossible intubation

- standardowy laryngoskop dla dorosłych i
zapasowe baterie/żarówki,
- rurki ustno-tchawiczne o rozmiarach 7 i 8, z
odpowiednim
złączami
i
urządzeniem
napełniającym mankiet,
- rurki nosowo-gardłowe o rozmiarach 7 i 8,
• w przypadku trudnej intubacji:
- zaawansowany supraglotyczny sprzęt
oddechowy
(np.
Krtaniowa
Maksa
Oddechowa, Fastrach® lub Combitube®),
oraz
laryngoskopy
z
urządzeniem
optycznym (na przykład Airtraq®) lub
fiberoskopy w celu ułatwienia intubacji,
• w przypadku „niemożliwej intubacji ORAZ
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AND impossible ventilation", equipment
for:
immediate
cricothyrotomy
(e.g.
Quicktrack®)
- or formation of a surgical airway (plus
tracheostomy tubes size 6 and 7).
Note: the correct placement of an
endotracheal tube should be confirmed by
either disposable colorimetric device,
capnography or continuous waveform
capnometry.
• device for measuring oxygen saturation.

niemożliwej wentylacji”, sprzęt do:
- natychmiastoej krikotyrotomi (na przykład
Quicktrack®)
lub
chirurgiczne
formowanie
dróg
oddechowych (plus rurki tracheostomijne
rozmiar 6 i 7).
Uwaga: prawidłowe umiejscowienie rurki
dotchawiczej należy potwierdzić za pomocą
jednorazowego systemu kolorymetrycznego,
kapnografii lub kapnometrii ciągłej.
• urządzenie do pomiaru nasycenia tlenem.

ii) Ventilation:
• portable suction machine (300 mm Hg
vacuum),
• a full selection of suction catheters & 1
Yankauer rigid suction tube,
• a self-inflating bag with O2 reservoir
and facemask,
• portable O2 cylinder with reducing valve
& appropriate connections,

ii) Wentylacja
• przenośny ssak wytwarzający podciśnienie
(ciśnienie 300 mm Hg),
• komplet cewników do odsysania i 1
sztywnej rurki ssącej Yankauera,
• samopompująca torba ze zbiornikiem O2 i
maską twarzową,
•
przenośna
butla
O2
z
zaworem
regulacyjnym i odpowiednimi złączami,

Particular measures - F1:
Two portable O2 cylinders with reducing
valve and appropriate connections for the
FIA medical car.
• equipment for thoracic decompression.

Środki szczególne - F1:
Dwie przenośne butle O2 z zaworem
regulacyjnym i odpowiednimi złączami do
samochodu medycznego FIA.
• sprzęt do dekompresji klatki piersiowej.

iii) Circulatory support:
• various tourniquets, such as Combat
Application Tourniquet®,
• equipment for preparing intravenous
access,
• necessary equipment to carry out an IV
infusion x 4,
• IV cannulae - size 14 x 3/size 16 x 3,

iii) Podtrzymywanie krążenia:
• różne opaski zaciskowe takie jak Combat
Application Tourniquet®,
•
sprzęt
do
przygotowania
dostępu
dożylnego,
• zestawy do prowadzenia infuzji IV x 4,

• intra-osseous access kit,
• a sufficient stock of volume expanders,
• heart monitor,
• a defibrillator (automated external
defibrillator (AED) allowed). There should
be one of these in every medical
intervention vehicle at all circuit, road and
off-road competitions.

• dożylne kaniule IV - rozmiar 14 x 3/rozmiar
16 x 3,
• zestaw dostępu doszpikowego;
• wystarczający zapas płynów infuzyjnych,
• monitor pracy serca,
• defibrylator (automatyczny defibrylator
zewnętrzny (AED) jest dozwolony) Musi być
obecny
w
każdym
samochodzie
interwencyjnym na wszystkich zawodach
torowych, terenowych i terenowych.

Particular measures:
It is compulsory for all medical vehicles
forming part of the rescue services:

Przepisy szczególne:
Jest
to
obowiązkowe
dla
wszystkich
samochodów medycznych uczestniczących w
systemie ratunkowym:

- when one or more vehicles powered
wholly or partly by electric energy or
fitted with an electric energy recovery
device take part in the competition
concerned;

- gdy w danych zawodach uczestniczy jeden
lub więcej pojazdów napędzanych całkowicie
lub częściowo energią elektryczną lub
wyposażonych w urządzenie do odzyskiwania
energii elektrycznej;
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- in WRC and for the World Cup for CrossCountry Rallies.
It is compulsory, at the very least, for the
medical vehicle assigned to follow the first
lap:

- w WRC i podczas Pucharu Świata w
Rajdach Terenowych.
Jest to obowiązkowe przynajmniej dla
samochodu medycznego odpowiedzialnego
za monitorowanie pierwszego przejazdu:

- for every FIA World Championship
taking place on a circuit without the
presence of any vehicles powered wholly
or partly by electric energy or fitted with
an electric energy recovery system.

- w przypadku jakichkolwiek Mistrzostw
Świata FIA odbywających się na torze bez
obecności pojazdów w pełni lub częściowo
zasilanych
energią
elektryczną
lub
wyposażonych w urządzenie do odzyskiwania
energii elektrycznej.

• sphygmomanometer and stethoscope.

• sfigmomanometr i stetoskop.

iv) Cervical spine:
• rigid adult cervical collar x 2,
•a spinal immobiliser device of a type
recommended by the FIA (if no extrication
team present).

iv) Kręgosłup szyjny:
• sztywny kołnierz szyjny dla dorosłych x 2,
• urządzenie do unieruchamiania kręgosłupa
typu zalecanego przez FIA (jeśli nie ma
zespołu wydobywającego poszkodowanych).

v) Dressings:
• selection of dressings, including 10 large
field dressings,
• burns dressing (e.g. Water Gel pack,
isothermal blanket).

v) Środki opatrunkowe:
• zestaw środków opatrunkowych, w tym 10
opatrunków o dużych wymiarach,
• opatrunek hydrożelowy dla poparzonych
(np. pakiet Water Gel, koc izotermiczny).

vi) Drugs:
• resuscitation drugs used in the country
concerned.
As an indication, the following substances
are required:
• drugs for respiratory problems,

vi) Leki:
• lekki reanimacyjne stosowane w danym
kraju.
Informacyjnie,
następujące
leki
są
wymagane:
•
leki
stosowane
w
zaburzeniach
oddechowych,
• leki stosowane w zaburzeniach sercowonaczyniowych,
• leki znieczulające lub przeciwkurczowe,
• leki uspokajające i przeciwpadaczkowe,
• glikokortykoidy,
• leki do intubacji i znieczulenia.

• drugs for cardiovascular problems,
•
•
•
•

analgesic or spasmolytic drugs,
sedative and anti-epileptic drugs,
glucocorticoids,
drugs for intubation and anaesthesia.

Note: For patients at risk of bleeding,
serious consideration should be given to
administering tranexamic acid.
This list is not restrictive and is left to the
individual’s discretion, but must include
currently
recommended
resuscitation
drugs, as well as a full complement of
drugs.

Uwaga: U pacjentów z ryzykiem krwawienia
należy poważnie rozważyć podanie kwasu
traneksamowego.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca i jest
pozostawiona do indywidualnego uznania, ale
musi zawierać leki reanimacyjne aktualnie
zalecane jak również pełny zestaw leków.

vii) Miscellaneous:
• scissors, or other implement, to cut
through harnesses and overalls,
• survival blanket,
• piece of black “photographer’s” type
material to permit correct intubation in
bright light (recommended),

vii) Inne:
• nożyce lub inne narzędzia do przecinania
pasów bezpieczeństwa i kombinezonów,
• koc przeciwwstrząsowy,
•
kawałek
czarnego
materiału
typu
„używanego przez fotografów”, umożliwiający
wykonanie
odpowiedniej
intubacji
przy
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• sterile and non-sterile gloves.
• for cross-country rallies, a casualty
immobiliser
(beanbag)
and
various
splints.

dużym naświetleniu (zalecane),
• sterylne i nie sterylne rękawice.
•
w
rajdach
terenowych
zestaw
unieruchamiająco-stabilizujący kręgosłup i
różne szyny.

5. EXTRICATION
TOOLS

CUTTING

5. WYDOBYWANIE POSZKODOWANYCH
PRZY POMOCY NARZĘDZI DO CIĘCIA

For intervention vehicles intended to
undertake the release of persons from
damaged cars, the following equipment,
at least, should be carried on board:

W
samochodach
interwencyjnych
przeznaczonych do uwalniania osób z
rozbitych pojazdów, na pokładzie wymagane
jest co najmniej następujące wyposażenie:

Cutting and Hydraulic equipment:
- 1 large powered cutter (1)
- 1 large powered spreader (1)
- 1 small powered spreader (1)
- 1 pneumatic powered chisel (1)
- 1 powered saw (2) with selection of
blades for metal and composite materials
- 1 oscillating electric saw for cutting
composites (2)
- 1 1-ton trolley jack

Narzędzia hydrauliczne i do cięcia:
- 1 duże nożyce (1)
- 1 duży rozpieracz (1)
- 1 mały rozpieracz (1)
- 1 przecinak pneumatyczny (1)
- 1 piła (2) z zestawem ostrzy do cięcia
materiałów kompozytowych i metalowych
- 1 elektryczna piła oscylacyjna do cięcia
materiałów kompozytowych (2)
- 1 1-tonowy podnośnik wózkowy

(1)

In accordance with EN 13204 or
equivalent (NFPA 1936), the minimum
requirement for the cutter, combi tools
and spreader should be:
• BC 150 G or BK 150 H for the cutter
• CC/CK 150 H for the “combi tools”
• Min. spreading force (EN 13204) = 40
kN for the spreader
Note:
In case of a new system, it is strongly
recommended to use an electrical system
that runs on batteries; EN 13204 does not
regulate the electrical material but each
manufacturer will be able to provide an
equivalent tool.

(1)

(2)

Saws should preferably be electrically
operated, with portable power supplies
(generators or batteries) with adequate
reserves.

(2)

Hand Tools:
- 1 knife per crew member for cutting
harness webbing;
- 2 hacksaws with unbreakable blades;

Narzędzia ręczne:
- 1 nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa dla
każdego członka ekipy ratowniczej;
- 2 piły do metalu z niełamliwymi
brzeszczotami;
- 1 mała siekiera;
- 2 pary nożyc do cienkiej blachy, jedne
zakrzywione, drugie proste;
- 1 nożyce do cięcia materiału z aramidu,
włókna szklanego lub węglowego;
- 1 para szczypiec;
- 1 duży klucz-zacisk Vise-Grip

WITH

- 1 small axe;
- 2 pairs of tin shears, one curved, the
other straight;
- 1 pair of shears for cutting aramid,
cabon fibre or fibreglass fabrics;
- 1 pair of pliers;
- 1 large Vise-grip;

Zgodnie z normą EN 13204 lub jej
odpowiednikiem (NFPA 1936), minimalna
specyfikacja dla nożyc, narzędzi kombi i
rozpieracza, musi wynosić:
• BC 150 G lub BK 150 H dla nożyc
• CC/CK 150 H dla „narzędzi kombi”
• Min. siła rozpierania (EN 13204) = 40 KN
dla rozpieracza
Uwaga:
W przypadku nowego systemu zdecydowanie
zaleca się stosowanie systemu elektrycznego
zasilanego z akumulatorów, norma EN 13204
nie
uwzględnia
jeszcze
sprzętu
elektrycznego, ale każdy producent będzie w
stanie zapewnić równoważne narzędzie.
Piły powinny być najlepiej elektryczne, z
przenośnymi źródłami energii (generatory lub
akumulatory) z odpowiednimi rezerwami.
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- 1 crowbar;
- 3 ropes (18 ft or 5 m), 3 ton breaking
strain;
- Selection of metric and AF sockets, ring
and open-ended spanners;
- 1 set of Allen keys (metric and AF);
- 2 hammers (large and small);
- 1 2 kg club hammer;
- Selection of screwdrivers (flat, Philips,
Pozidrive, Torx, etc.);
- 1 portable electric light;
- 1 pair of work gloves per crew member.

- 1 łom;
- 3 liny (18 stóp lub 5 m) o wytrzymałości 3
ton;
- Asortyment nasadek AF i metrycznych,
klucze oczkowe i płaskie
1
komplet
kluczy
Allena
(AF
i
metrycznych);
- 2 młotki (duży i mały);
- 1 2 kg młotek płaski;
- Asortyment wkrętaków (płaskich, Philips,
Pozidrive, Torx, etc);
- 1 przenośna lampa elektryczna;
- 1 para rękawic roboczych na członka załogi.
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SUPPLEMENT 4

SUPLEMENT 4

EQUIPMENT NECESSARY FOR
RESUSCITATION AREAS (MEDICAL
CENTRES, TREATMENT /
RESUSCITATION UNITS, BIVOUACS,
ETC.)

WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DLA STREF
RENIMACJI (CENTRUM MEDYCZNE,
ZESPOŁY LECZENIA / REANIMACJI,
BIWAK, ITP.)

1. GENERAL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. on circuits with an FIA Grade 1, 2, 3 or
4 licence; unless a dispensation is granted
for
a
centre
in
conformity
with
Supplement 6 of Appendix H (see Article
2.8.3.4.a)

A. na torach ze Stopniem licencji FIA 1, 2, 3
lub 4; za wyjątkiem gdy zostało wydane
odstępstwo
dot.
centrum,
zgodnie
z
Suplementem 6 do Załącznika H (patrz
Artykuł 2.8.3.4.a)

Particular measures for F1, WTCR and
WEC:
prescriptions to be respected fully and in
sufficient quantity to treat two casualties
simultaneously;

Środki szczególne dla F1, WTCR i WEC:

B. on circuits with an FIA Grade 5 or 6
licence, autocross, rallycross drag racing,
hill
climb,
rallies
(Category
1)
international cross-country, and bajas;

B. na torach ze Stopniem licencji FIA 5 lub 6;
w
autocross,
rallycross,
wyścigach
dragsterów, wyścigach górskich, rajdach
(Kategori 1), międzynarodowych rajdach
terenowych i baja;

Particular measures for the FIA World
Rallycross Championship:
Prescriptions to be respected fully and in
sufficient quantity to treat two casualties
simultaneously (see Article 3.3.2.e)).
One in the medical centre, the other in a
resuscitation ambulance equipped in a
similar manner. When a circuit has been
granted dispensation for a centre in
conformity
with
Supplement
6
of
Appendix H (Article 2.8.3.4 a), the
presence of a resuscitation ambulance
equipped as specified in the standard
equipment list (see below)

Środki szczególne dotyczące Mistrzostw
Świata FIA w Rallycross:
Przepisy, których należy przestrzegać w pełni
i w ilości wystarczającej do leczenia dwóch
poszkodowanych jednocześnie (patrz Artykuł
3.3.2.e)). Jeden w centrum medycznym,
drugi w karetce reanimacyjnej. Gdy tor
otrzymał odstępstwo dot. centrum zgodnie z
Suplementem 6 do Załącznika H (2.8.3.4.a),
obecność karetki reanimacyjnej wyposażonej
zgodnie ze standardową listą wyposażenia
(patrz poniżej).

C. for medical units in rally and baja
service parks
To be fully respected for WRC and FIA
World Cup for Cross- Country Rallies.

C. dla zespołów medycznych w parkach
serwisowych w rajdach i w baja
Należy przestrzegać w pełni dla WRC i
Pucharu Świata w RajdachTerenowych FIA.

2. BASIC EQUIPMENT

2.
WYPOSAŻENIE
NIEZBĘDNE MINIMUM

A. For medical centres on circuits holding
an FIA Grade 1, 2, 3 or 4 licence, during
the running of competitions registered on
the FIA International Sporting Calendar.

A. Dla centrów medycznych na torach
posiadających licencje FIA Stopnia 1, 2, 3 lub
4,
podczas
przeprowadzania
zawodów
wpisanych do Międzynarodowego Kalendarza
Sportowego FIA.
Wyposażenie medyczne podane poniżej,

The medical equipment indicated below

przepisy, których należy przestrzegać w pełni
i w ilości wystarczającej do leczenia dwóch
poszkodowanych jednocześnie;
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should be present in sufficient quantities
to allow care to be administered to two
serious casualties at a time.

musi być obecne w wystarczającej ilości, aby
umożliwić opiekowanie się w tym samym
dwóm poważnie poszkodowanym.

i) Medical and surgical equipment for
securing the upper airway in all
scenarios

i) Sprzęt medyczny i chirurgiczny do
zabezpieczenia
górnych
dróg
oddechowych we wszystkich sytuacjach

ii)
Mechanical
Ventilation
thoracic drainage equipment

ii) Sprzęt do Wentylacji Mechanicznej i
drenażu klatki piersiowej

and

iii) Cardiac and Circulatory support:
• Devices for stopping a haemorrhage in
cases of major trauma to the extremities,
• device for non-invasive stabilisation of
pelvic fractures,
• equipment for ensuring intravenous
access, and optimale perfusion,
• Devices for cardiac monitoring and
cardioversion
iv) Drugs:
•
Resuscitation
drugs
currently
recommended and used in the country
concerned.
As an indication, the following substances
are required:
• drugs for respiratory problems,
• drugs for cardiovascular problems
including anaphylaxis,
•
•
•
•

analgesic or spasmolytic drugs,
sedative and anti-epileptic drugs,
glucocorticoids,
drugs for intubation and anaesthesia.

III) Wspomaganie pracy serca i układu
krążenia:
• urządzenia do zatrzymania krwotoku w
przypadku znacznego urazu kończyn,
• nieinwazyjne urządzenie stabilizujące
złamania miednicy,
• sprzęt zapewniający dostęp dożylny i
optymalną perfuzję
• urządzenia do monitorowania pracy serca i
kardiowersji
iv) Leki:
• Lekki reanimacyjne obecnie zalecane i
stosowane w danym kraju.
Informacyjnie,
następujące
lekki
są
wymagane:
•
leki
stosowane
w
zaburzeniach
oddechowych,
• leki stosowane w zaburzeniach sercowonaczyniowych, w tym anafilaksja,
• leki przeciwbólowe lub przeciwkurczowe,
• leki uspokajające i przeciwpadaczkowe,
• glukokortykoidy,
• leki do intubacji i znieczulenia.

This list is not restrictive and is left to the
individual’s discretion; it should also
include a full complement of drugs used
to manage medical and traumatic
emergencies in the pre-hospital setting.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i jest
pozostawiona do indywidualnego uznania;
ponadto musi zawierać pełny zestaw leków
wykorzystywanych przy udzielaniu nagłej
pomocy i w urazach w ramach działania
przedszpitalnego.

v) Additional equipment:
• oxygen reserve,
• casualty immobiliser: long spinal board
or beanbag,
• equipment for the initial treatment of a
major burns victim,
•
X-ray and ultrasound equipment
(for trauma patients) recommended.

v) Dodatkowe wyposażenie:
• zapas tlenu,
• unieruchomienie poszkodowanych: deska
ortopedyczna lub materac podciśnieniowy,
• sprzęt do wstępnego leczenia ofiar
poważnych poparzeń,
• sprzęt radiograficzny i echograficzny (dla
pacjentów z urazami) jest zalecany

B. For medical centres on circuits with an
FIA
Grade
5
or
6
licence,
treatment/resuscitation units for hill
climbs and drag races, resuscitation
ambulances for WRC rallies, helicopters

B. Dla centrów medycznych na torach z
licencją FIA Stopnia 5 lub 6; zespoły
medyczne/reanimacyjne
w
wyścigach
górskich i wyścigów dragsterów, karetka
reanimacyjna w rajdach WRC; helikoptery i
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and resuscitation ambulances for the FIA
World Cup for Cross-Country Rallies, and
end-of-leg bivouacs in cross-country:

karetki reanimacyjne w Pucharze Świata FIA
w Rajdach Terenowych i w biwakach na
koniec etapu w rajdach terenowych.

It is recommended to have two of each of
the items of equipment listed below, to
allow care to be administered to two
casualties at a time. Medical units in rally
service parks, including WRC, are not
included.

Zaleca się posiadanie dwóch z każdego z
poniższych
elementów
wyposażenia
podanego poniżej, aby umożliwić opiekę nad
dwoma poszkodowanymi w tym samym
czasie.

i) Medical and surgical equipment for
securing the upper airway in all
scenarios

i) Sprzęt medyczny i chirurgiczny do
zabezpieczenia
górnych
dróg
oddechowych we wszystkich sytuacjach

ii)
Mechanical
Ventilation
thoracic drainage equipment

and

ii) Sprzęt zapewniający wentylację
mechaniczną i drenaż klatki piersiowej

iii)
Cardiac
and
Circulatory
assistance:
• Devices for stopping a haemorrhage in
the extremities,
• Equipment for ensuring intravenous
access and optimale perfusion.
•Devices for cardiac monitoring and
cardioversion.

iii) Wspomaganie pracy serca i układu
krążenia:
• Urządzenia do zatrzymania krwotoku w
przypadku znacznego urazu kończyn,
• Sprzęt zapewniający dostęp dożylny i
optymalną perfuzję.
• Urządzenia do monitorowania pracy serca i
kardiowersji.

iv) Drugs:
- list identical to the one provided in point
A above.

iv) Leki:
- wykaz identyczny
punkcie A powyżej.

v) Additional equipment:
- list identical to the one given in point A
above, with the following addition:

• when located far from a hospital, the
bivouac in cross-country rallies must
contain X-ray and ultrasound equipment.
C. For medical units in rally service parks,
including WRC, the latter must at a
minimum include:

z

tym

podanym

w

v) Dodatkowe wyposażenie:
- wykaz identyczny z tym podanym w
punkcie
A
powyżej,
z
następującym
uzupełnieniem:
• obowiązkowe wyposażenie radiograficzne i
ultradźwiękowe
biwaków
w
rajdach
terenowych, gdy znajdują się daleko od
szpitala.
C. W przypadku jednostek medycznych w
parkach usług rajdowych, w tym w WRC,
muszą one obejmować co najmniej:

1. A fully equipped medical office

1.
Kompletnie
medyczne

- In permanent or mobile premises
climate-controlled if necessary, fully
accessible to everyone and perfectly
visible and signposted.
- Typical equipment: office, examination
table, equipment for a full medical
examination and basic surgery. The
equipment for advanced life support is
located in the resuscitation ambulance.

- W stałym lub mobilnym pomieszczeniu z
klimatyzacją, jeśli to konieczne, doskonale
dostępne
dla
wszystkich
i
doskonale
widoczne i wskazane.
- Typowe wyposażenie: biurko, stół do
badań,
sprzęt
do
pełnego
badania
medycznego i podstawowej chirurgii. Sprzęt
zapewniający
zaawansowane
niezbędne
wsparcie
znajduje
się
w
karetce
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The latter must be permanently located in
close proximity to the medical unit.
- With a doctor proficient in advanced life
support
and
pre-hospitalisation
treatment, assisted by a paramedic.
- Set up as soon as the service park has
been constructed and open until it is
taken down.
- Permanently open during the service
park operating periods.
2.
A
Resuscitation
Ambulance
(described in Supplement 4, Article 2,
Part B) shall be permanently available to
carry out immediate treatment of serious
trauma cases or medical emergencies and
transportation to the designated hospital.
- This ambulance must have a doctor and
a paramedic on board who are specialised
in advanced life support.
-It must be immediately replaced in case
of a hospital transfer.

reanimacyjnej. Ta musi być stale obecna w
pobliżu zespołu medycznego.
- Z lekarzem posiadającym kompetencje w
zakresie
zaawansowanego
niezbędnego
wsparcia
i
opieki
przedszpitalnej,
wspomaganym przez ratownika medycznego.
- Uruchomiony tak szybko, jak tylko park
serwisowy zostanie zbudowany i otwarty,
dopóki nie zostanie zamknięty.
- Otwarte na stałe podczas okresów pracy
parku serwisowego.
2. Karetka Reanimacyjna (opisana w
Suplemencie 4, Artykuł 2, Część B) dostępna
na stałe w celu zapewnienia natychmiastowej
opieki w przypadku poważnych urazów lub
nagłych
wypadków
medycznych
oraz
transportu do wyznaczonego szpitala.
- Ta karetka musi mieć na pokładzie lekarza i
ratownika medycznego, specjalizujących się
w zaawansowanym niezbędnym wsparciu
procesów życiowych.
- W przypadku transportu do szpitala należy
ją natychmiast wymienić.
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SUPPLEMENT 5

SUPLEMENT 5

EQUIPMENT IN THE means of
transport used for the evacuation of
casualties

WYPOSAŻENIE RUCHOMYCH ŚRODKÓW
DO EWAKUACJI RANNYCH

For each discipline, consult
specific article of Appendix H:
-

Circuits :
Autocross and rallycross:
Rallies:
Cross-country rallies:
Hill Climbs:
Drag racing:

also

the

2.8.3.8
3.3
5.3.7
6.3
7.3
4.3.1

Dla każdej konkurencji zapoznaj się również
z odpowiednim Artykułem Załącznika H:
-

Tory
Autocross i rallycross:
Rajdy:
Rajdy terenowe:
Wyścigi Górskie:
Wyścigi dragsterów:

2.8.3.8
3.3
5.3.7
6.3
7.3
4.3.1

A) Non-medically equipped evacuation:
via normal ambulance, in conformity with
the legislation in force in the country
concerned

A)
Ewakuacja
pozamedyczna:
poprzez
znormalizowaną
karetkę,
zgodną
z
obowiązującymi przepisami państwowymi w
danym kraju.

B) Medically equipped evacuation: by land
(via ambulance) or air (via helicopter or
aeroplane)
The equipment provided for medically
equipped evacuations must be sufficient
for:

B) Ewakuacja medyczna: naziemna (przy
pomocy
karetki)
i/lub
powietrzna
(helikopterem lub samolotem).
Wyposażenie przewidziane do ewakuacji
medycznych musi być wystarczające do:

B1 Either administering on site the
intensive care necessitated by the
condition of the casualty and continuing
to do so until the vehicle reaches its
destination;

B1 Albo udzielanie na miejscu intensywnej
pomocy medycznej niezbędnej ze względu na
stan poszkodowanego i kontynuowania jej aż
do
dotarcia
pojazdu
do
miejsca
przeznaczenia;

This concerns:
- Rallies: resuscitation ambulances;
Cross-country
rallies
and
bajas:
intervention helicopters and resuscitation
ambulances.

Dotoczy:
- Rajdy: karetki reanimacyjne;
- Rajdy terenowe i baja: helikoptery
interwencyjne i karetki reanimacyjne.

Particular measures for the WRC and the
FIA World Cup for Cross-Country Rallies:
Whether for an ambulance (WRC and
cross-country rallies) or for a helicopter
(cross-country rallies), the equipment on
board must be in conformity with the list
given in Supplement 4 (point 2.B).

Środki szczególne dla WRC i Pucharu Świata
FIA w Rajdach Terenowych:
Zarówno w karetce (WRC i rajdy terenowe)
jak
i
helikopterze
(rajdy
terenowe),
wyposażenie na pokładzie musi być zgodne z
listą zawartą w Suplemencie 4 (punkt 2.B)

B2 Or continuing, until the vehicle
reaches its destination, to administer the
intensive care initially undertaken in a
treatment/resuscitation
unit
(at
the
medical centre of the circuit and
autocross or rallycross tracks, in the
resuscitation ambulance for rallies and hill
climbs, or at the bivouac for cross-country
rallies).

B2 lub kontynuowanie, aż do dotarcia
pojazdu
do
miejsca
przeznaczenia
intensywnej pomocy medycznej podjętej na
miejscu
w
jednostce
medycznej
/
reanimacyjnej (w centrum medycznym toru
wyścigowego
oraz
torów
autocross
i
rallycross, w karetce reanimacyjnej w
rajdach i wyścigach górskich lub na biwaku w
rajdach terenowych).
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This concerns:
- Circuits and autocross or rallycross
tracks: at least one of the ambulances
stationed at the medical centre and the
helicopter(s) present on site or on
standby;

Dotyczy:
- Tory wyścigowe i tory autocross i rallycross:
co najmniej jedna z karetek stacjonujących
w centrum medycznym i helikopter(-y)
obecny(-e) na miejscu lub dyżurujący(-e);

- Hill Climbs: when there is one, a
different ambulance from the one that
serves as an intensive care unit and the
helicopter(s) present on site or on
standby;

- Wyścigi Górskie: gdy jest przewidziany,
karetka inna od tej wypełniającej funkcję
zespołu intensywnej pomocy medycznej i
helikopter(-y) obecny(-e) na miejscu lub
dyżurujący(-e);

- Rallies: the helicopter(s) or the use of
an ambulance other than the resuscitation
ambulances on site on the special stages;

- Rajdy: helikopter(-y) lub korzystanie z
karetki innej niż karetki reanimacyjne
rozmieszczone na odcinkach specjalnych;

- Cross-country rallies and bajas: the
medically
equipped
helicopters
or
aeroplanes;

- Rajdu terenowe i baja: helikoptery lub
samoloty medyczne;

- Drag races: an ambulance or helicopter.
B3 In case of a dispensation of the
medical centre inside the precinct of the
circuit or of the autocross or rallycross
track (see Appendix H, Article 2.8.3.4a);
This concerns:
- At least one of the ambulances stationed
on the circuit or on the autocross or
rallycross track.
Furthermore, a dedicated resuscitation
ambulance must be available for transfer
from the circuit or from the autocross or
rallycross track to the closest referral
hospital in charge of polytrauma cases.

- Wyścigi dragsterów: karetka lub helikopter.
B3 W przypadku odstępstwa dla centrum
medycznego w obrębie toru wyścigowego lub
na torze autocross lub rallycross (patrz
Załącznik H, Artykuł 2.8.3.4a);
Dotyczy to:
Co
najmniej
jednej
z
karetek
stacjonujących na torze wyścigowym lub
torze autocross lub rallycross.
Ponadto
należy
zapewnić
dedykowaną
karetkę reanimacyjną w celu transportu z
toru wyścigowego lub toru autocross lub
rallycross do najbliższego wyznaczonego
szpitala odpowiedzialnego za polytraumę.

Whether for an ambulance or for an aerial
vehicle, the medical equipment necessary
for treating vital distress, whether
neurological, respiratory or circulatory,
shall be managed as follows:

Zarówno w przypadku karetki jak i pojazdu
powietrznego, sprzęt medyczny niezbędny do
leczenia poważnego zagrożenia, czy to
neurologicznego,
oddechowego
lub
krążeniowego,
będzie
zarządzany
w
następujący sposób:

a)
ambulances,
helicopters
or
air
ambulances equipped in advance for this
purpose are accepted, whether they come
from a public service or from a service
provider approved for the country
concerned;

a) karetki, helikoptery lub karetki lotnicze
wyposażone tym celu niezależnie czy
pochodzą z publicznej służby zdrowia czy też
od prywatnego usługodawcy zatwierdzonego
w danym kraju;

b) when the initial equipment is absent or
insufficient, the necessary equipment
should
be
assembled,
under
the
responsibility of the Chief Medical Officer.

b) gdy brak jest początkowego wyposażenia,
niezbędne
wyposażenie
musi
być
zgromadzone za co odpowiedzialny jest
Lekarz Zawodów.

For the FIA championships, it will be
subject to the approval of the Medical

W
Mistrzostwach
Świata
będzie
ono
zatwierdzane przez Delegata Medycznego.
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Delegate.
Particular measures for F1, WTCR,
WEC, WRC, WorldRX and the FIA
World Cup for Cross-Country Rallies:

Środki szczególne w Mistrzostwach F1,
WTCCR, WEC, WRC, WorldRX i Pucharze
Świata FIA w Rajdach Terenowych:

A check will be systematically carried out
to confirm the presence of the following
items:
- suction machine
- intubation equipment
- IV infusion equipment
- mechanical ventilator
- heart monitor
- defibrillator
- O² canister with reducing valve
- device for measuring oxygen saturation
- main drugs used in pre-hospital
medicine

Systematyczna
kontrola
będzie
przeprowadzana w celu sprawdzenia czy
następujące elementy znajdują się na
wyposażeniu:
- ssak
- sprzęt do intubacji
- zestawy do Infuzji IV
- urządzenie do mechanicznej wentylacji
- monitor kardiologiczny
- defibrylator
- butla z tlenem z zaworem redukcyjnym
- urządzenie do pomiaru saturacji tlenu
- główne leki stosowane w medycynie
przedszpitalnej.

On no account may the equipment
itemised above be taken from that
normally foreseen for:
- the medical centre of a circuit (fixed or
mobile unit)
- the service park treatment unit, medical
intervention
cars
or
resuscitation
ambulances of a rally

W żadnym wypadku wyżej wymienione
wyposażenie
nie
może
uszczuplić
wyposażenia normalnie przewidzianego dla:
- centrum medycznego toru (stałego lub
zespołu ruchomego)
- zespołu medycznego parku serwisowego,
samochodów interwencji medycznej lub
karetki reanimacyjnej rajdu

- the bivouac
country rallies)

- zespołu medycznego na biwaku (rajdy
terenowe).

treatment

unit

(cross-

SUPPLEMENT 6

SUPLEMENT 6

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A
MEDICAL CENTRE

PROJEKT I KONSTRUKCJA CENTRUM
MEDYCZNEGO

The term permanent refers to solid
infrastructure only but not to furniture or
to medical equipment that may be
brought to the circuit for each event.

Termin stały odnosi się tylko do solidnej
infrastruktury, ale nie do mebli i sprzętu
medycznego, które można przywieźć na tor
podczas każdych zawodów.

The medical centre (permanent or
temporary) must always be in a position
to treat at the same time two patients
with the highest existing standard of care.
The medical centre is primarily intended
for drivers and staff however, members of
the public may be admitted.

Centrum medyczne (stałe lub tymczasowe)
musi zawsze być w stanie leczyć dwie osoby
poszkodowane w tym samym czasie, w
najwyższym
istniejącym
standardzie
leczenia.
Centrum
medyczne
jest
przeznaczone głównie dla osób kierowców, i
personelu, jednakże publiczność może zostać
także przyjęta.

In order to avoid any subsequent issue in
the event of potential participation in an
FIA World Championship, medical centre
designers are strongly advised to respect,
from the outset, the obligations laid down
in Articles 1, 2 and 3 of the present

Aby
uniknąć
późniejszych
problemów
podczas
ewentualnego
udziału
w
Mistrzostwach
Świata
FIA,
zaleca
się
projektantom
centrów
medycznych
przestrzeganie od początku obowiązków
określonych w Artykułach 1, 2 i 3 niniejszego
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document.

dokumentu.

Any homologation request, no matter
what the case may be, must be
accompanied by detailed plans of the
centre and responses to the standard
questionnaire drawn up for this purpose.
This
questionnaire
is
available
on
www.fia.com/circuit-safety
.
This
document and the legends to the plans
must be written in English or in French.

Każdemu
wnioskowi
o
homologację,
niezależnie
od
przypadku,
muszą
towarzyszyć szczegółowe plany centrum
medycznego i odpowiedzi na standardowy
kwestionariusz sporządzony w tym celu.
Ten kwestionariusz jest dostępny na stronie
www.fia.com/circuit-safety . Dokument ten i
legendy planów, muszą być napisane w
języku angielskim lub francuskim.

Before undertaking any construction or
modification, it is imperative to submit
these
documents
to
the
Medical
Commission and the Circuits Commission.

Przed podjęciem jakiejkolwiek budowy lub
modyfikacji konieczne jest przedłożenie tych
dokumentów Komisji Medycznej i Komisji
Wyścigów Torowych.

1. LOCATION

1. LOKALIZACJA

The medical centre must be situated
within the perimeter of the circuit
preferably in a central location, effectively
isolated, and set up in a closed and
guarded area. On no account, unless it is
in order to receive treatment, may the
public be allowed to enter or cross the
area delimited by this space.

Centrum Medyczne musi być usytuowane
wewnątrz toru, najlepiej w centralnej
lokalizacji, w strefie skutecznie odizolowanej
oraz zamkniętej i strzeżonej.
W żadnym wypadku publiczność nie może
być dopuszczona do przebywania w tej
wyodrębnionej strefie, ani do przechodzenia
przez nią, z wyjątkiem uzyskiwania tam
pomocy medycznej.

The distance to cover from the track
should be as short as possible.

Odległość od nitki toru powinna być jak
najkrótsza.

Regarding the pit area:

Jeśli chodzi o aleję serwisową:

a) if access to the medical centre is
upstream: the beginning of the pit lane
may be used provided that it is exited
imperatively before the garages

a) jeśli dostęp do centrum medycznego jest
zgodny z kierunkiem toru: wykorzystany
może być początek alei serwisowej, pod
warunkiem pozostawienia go bezwzględnie
przed garażami

b) if access to the medical centre is
downstream: as a safety precaution, it
must be located well beyond the pit lane
exit.

b) jeśli dostęp do centrum medycznego jest
w kierunku przeciwnym do kierunku toru: ze
względów bezpieczeństwa musi znajdować
się daleko poza wyjazdem z alei serwisowej.

When a helicopter is required, a helipad
must be positioned adjacently to the
medical centre.

Gdy wymagany jest helikopter, lądowisko dla
helikopterów musi być umieszczone obok
centrum medycznego.

2.
CONSTRUCTING
CENTRE

2. BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO

A

MEDICAL

The plan appended to the end of this
supplement is an example of an existing
centre and is provided for information
purposes only.

Plan załączony na końcu tego suplementu,
jest przykładem istniejącego centrum I
przeznaczony jest wyłącznie do celów
informacyjnych.

Each medical centre as a whole must be

Każde centrum medyczne jako całość, musi
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sufficiently
large
and
comfortable
(electricity, running water hot and cold,
WC,
heating
or
air-conditioning
if
necessary). It must have an emergency
source of electrical power and a range of
care units :

być
wystarczająco
duże
i
wygodne
(elektryczność, bieżącą wodą ciepła i zimna,
WC, ogrzewania lub klimatyzacja, jeśli to
konieczne). Musi mieć awaryjne źródło
energii elektrycznej i szereg jednostek
opieki:

The medical centre must also contain:

Centrum medyczne musi także zawierać:

- At least two resuscitation stations ready
to stabilise and fully equip a critical
patient before transfert to the selected
trauma centre or hospital under the
highest standards of care conditions
available.

- Co najmniej 2 stacje reanimacyjne w pełni
wyposażone i gotowe do ustabilizowania
poszkodowanego w stanie krytycznym, przed
jego przeniesieniem do ośrodka urazowego
lub wybranego szpitala w najlepszych
możliwych warunkach opieki.

- For general treatment, at least two
stations. They must be isolated from the
resuscitation stations.
- a storage area and external means of
communication
- an area set aside for doping controls:

- W przypadku rutynowego leczenia, co
najmniej dwie stacje. Muszą być odizolowane
od stacji reanimacyjnych.
- przestrzeń do przechowywania i środki
komunikacji z otoczeniem.
- miejsce zarezerwowane dla kontroli
antydopingowej:
Musi
zawierać
co
najmniej
jedno
pomieszczenie przeznaczone na kontrolę i
niezależne toalety na czas kontroli.
Od początku zawodów dostęp do tego
miejsca musi być wyraźnie wskazany w
języku
angielskim
i
musi
być
tam
zgromadzona
wystarczająca
ilość
zapieczętowanych butelek z wodą.

It must contain at least one room
intended for the control and independent
toilet facilities at the time of the control.
Right from the very start of the
competition, access to this area must be
clearly indicated in English and a
sufficient stock of sealed bottles of water
must be stored there.
Also, it is recommended that a system be
set in place whereby a casualty is
effectively screened from view from the
moment he or she enters the medical
centre to the moment he or she is
evacuated.

Zaleca się także ustanowienie takiego
systemu, w którym poszkodowany będzie
skutecznie osłonięty od momentu, gdy
wejdzie do centrum medycznego, aż do
momentu jego lub jej ewakuacji.

3. ADDITIONAL POINTS APPLICABLE
IN FULL FOR F1, WEC AND WTCR AND
IN PART FOR WORLDRX AND FE

3.
DODATKOWE
PUNKTY
MAJĄCE
ZASTOSOWANIE W PEŁNI DLA F1, WEC I
WTCR ORAZ CZĘŚCIOWO DLA WORLDRX
I FE

3.1 (F1, WEC, WTCR) The medical centre
must also include:
- a high flow shower
separate
entrances
for
general
treatment and resuscitation station;
access to the latter must be exclusive
- preferably, a rest zone for the medical
staff

3.1 (F1, WEC, WTCR) Centrum medyczne,
musi również obejmować:
- prysznic o wysokim przepływie
- osobne wejścia do stacji ogólnego leczenia i
reanimacji; dostęp do tej ostatniej, musi być
wyłączny
- preferowana, strefa odpoczynku dla
personelu medycznego

3.2 (F1, WEC, WTCR, WorldRX, FE) In
addition to the international telephone
and the radio link, every medical centre,
whether it is permanent or not, must be
equipped with the following means of

3.2 (F1, WEC, WTCR, WorldRX, FE) Oprócz
międzynarodowego
telefonu
i
łącza
radiowego,
każde
centrum
medyczne,
niezależnie czy jest stałe lub nie, musi być
wyposażone
w
następujące
środki
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communicating:

komunikacji:

computer with secure WiFi internet
connection. A secure WiFi connection is
also required in the space reserved for
doping controls where this is not located
in the medical centre.

- komputer z bezpiecznym połączeniem
internetowym WiFi. Dostęp do bezpiecznego
Wi-Fi jest również wymagany w miejscu
zarezerwowanym
do
kontroli
antydopingowej, gdy nie znajduje się on w
centrum medycznym.

- office equipment allowing documents to
be printed and scanned.

- sprzęt biurowy do drukowania i skanowania
dokumentów.

Optionally:
- televised images transmitted by Race
Control.

Opcjonalnie:
- obrazy telewizyjne transmitowane przez
Centrum Kierowania Wyścigiem.

4. RULES TO BE RESPECTED FOR THE
CONSTRUCTION OF A PERMANENT OR
TEMPORARY
MEDICAL
CENTRE
ACCORDING TO THE NATURE OF THE
EVENT AND THE GRADE ATTRIBUTED
TO THE CIRCUIT

4. ZASADY, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ,
ABY
ZBUDOWAĆ
STAŁE
LUB
TYMCZASOWE CENTRUM MEDYCZNE W
ZALEZNOŚCI
OD
CHARAKTERU
ZAWODÓW I STOPNIA PRZYZNANEGO
DLA TORU

Refer to Article 6 of Appendix O to the
International Sporting Code.
Note: a round of one of the above
championships may be held on a circuit of
a higher grade, but never lower.

Patrz
Artykuł
6
Załącznika
O
do
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.
Uwaga: runda jednych z wyżej wymienionych
mistrzostw może odbywać się na torze
wyższego stopnia, nigdy niższym.

For the other competitions entered on the
FIA International Sporting Calendar:

W
przypadku
innych
zawodów
zarejestrowanych
w
Międzynarodowym
Kalendarzu Sportowym FIA:

The minimum grade, when it exists, is
indicated in Appendix O and in the
regulations of each competition.

Minimalny stopień, o ile istnieje, jest
wskazany w Załączniku O oraz w przepisach
dotyczących poszczególnych zawodów.

Rules to be respected for the construction
of a permanent or temporary medical
centre:

Zasady
dotyczące
budowy
centrum
medycznego, stałego lub tymczasowego:

a) F1: full application of the conditions
described in Articles 1, 2 and 3 of the
present Supplement 6 (see above);

a) F1: pełne zastosowanie warunków
określonych w Artykułach 1, 2 i 3 niniejszego
Suplementu 6 (patrz wyżej);

b) WEC and WTCR: same obligations as
for F1 (Articles 1, 2 and 3).

b) WEC i WTCR: takie same obowiązki jak
dla F1 (Artykuł 1, 2 i 3).

Nevertheless, some adjustments may be
permitted, on condition that they relate
only to the overall layout of the centre,
the distribution of the rooms and the
various dimensions imposed.

Niemniej,
dopuszcza
się
pewne
dostosowania, pod warunkiem, że dotyczą
one jedynie ogólnego układu centrum,
rozmieszczenia pomieszczeń i nałożonych
różnych wymiarów.

c) WorldRX, FE and all competitions
entered on the FIA International Sporting
Calendar on a Grade 5 or 6 circuit:

c) WorldRX, FE i wszelkie zawody zgłoszone
do
Międzynarodowego
Kalendarza
Sportowego FIA na torach Stopnia 5 i 6:
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- Application in all cases of the criteria set
out in Article 1 of this Supplement.

- Zastosowanie we wszystkich przypadkach
warunków określonych w Artykule 1 do
niniejszego Suplementu.

- Application of Article 3
Supplement to WorldRX only.

this

- Zastosowanie Artykułu 3 niniejszego
Suplementu wyłącznie do WorldRX.

- Regarding the application of Article 2 of
this Supplement:

- W odniesieniu do zastosowania Artykułu 2
niniejszego suplementu:

• the provisions concerning the doping
control premises must always be adhered
to, whether these are in the centre itself
or outside, by default.
• the special conditions described below
apply in the creation of the medical
centre:

•
przepisy
dotyczące
pokoju
kontroli
antydopingowej,
muszą
być
zawsze
przestrzegane, czy są w środku samego
centrum czy na zewnątrz.
• budowa centrum medycznego korzysta ze
szczególnych warunków określonych poniżej:

The medical centre may be a permanent
structure or be set up for the race:

Centrum medyczne może być konstrukcją
stałą lub zostać ustawione na czas wyścigu:

- either in the form of components which
can be disassembled, in which case it
must have a hard floor and be built with a
view to guaranteeing total protection from
the elements on all sides;
- or be placed in a tent, in which case it
must have a ground sheet;

- albo w formie przenośnych elementów, w
tym przypadku mających twardą podłogę i
zaprojektowanych
tak,
aby
zapewniały
całkowitą ochronę ze wszystkich stron;

Whatever the case it must:
- have an emergency electrical energy
source;
- be properly lit;
- have a hot and cold water supply;
- include two stations for serious injuries
with sufficient space on each side to allow
the patient to receive appropriate care;
one of them may however be situated in a
mobile Resuscitation Ambulance, which
must be on site permanently or replaced
if used to transport a casualty;

We wszystkich przypadkach, musi:
- mieć awaryjne źródło zasilania w energię
elektryczną;
- być odpowiednio oświetlone;
- mieć zapas ciepłej i zimnej wody;
- mieć 2 stanowiska leczenia osób poważnie
poszkodowanych, z wystarczającą ilością
miejsca po każdej stronie, aby zapewnić
odpowiednią opiekę pacjentowi; jeden z nich
może jednak znajdować się w mobilnej
Karetce Reanimacyjnej, która musi być na
miejscu na stałe lub zastąpiona, jeżeli jest
używana do transportu poszkodowanego;

- include space for administrative work
and the storage of equipment;

uwzględniać
miejsce
do
pracy
administracyjnej i przechowywania sprzęt;

- be properly protected from the public.

- być odpowiednio chronione przed opinią
publiczną.

d) Competition entered on the FIA
International Sporting Calendar that
is
not
a
World
Championship
competition and that takes place on a
Grade 1, 2, 3 or 4 circuit

d) Zawody poza Mistrzostwami Świata
wpisanymi
do
Międzynarodowego
Kalendarza
Sportowego
FIA,
odbywające się na Torach Stopnia 1, 2,
3 lub 4

- Application in all cases of the criteria set
out in Article 1 of this Supplement.

- Zastosowanie we wszystkich przypadkach
warunków
określonych
w
Artykule
1
niniejszego Suplementu.

of

- albo być umieszczony pod namiotem, aw
tym przypadku mieć prześcieradło;
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- Application of
Supplement
to
Championship only.

Article 3 of this
the
Formula
E

- Zastosowanie Artykułu 3 do niniejszego
Suplementu
wyłącznie
dla
Mistrzostw
Formuły E.

- Regarding the application of Article 2 of
this Supplement:

- W odniesieniu do zastosowania Artykułu 2
niniejszego Suplementu:

• the provisions concerning the doping
control premises must always be adhered
to, whether these are in the centre itself
or outside, by default.

•
przepisy
dotyczące
pokoju
kontroli
antydopingowej,
muszą
być
zawsze
przestrzegane, czy są w środku samego
centrum czy na zewnątrz.

• the special conditions described below
apply in the creation of the medical
centre:

• warunku specjalne opisane poniżej mają
zastosowanie podczas budowy centrum
medycznego:

1. For permanent circuits, the centre is
reserved for casualties occurring during
the competition to the exclusion of any
medical activity concerning the public and
the paddock, it is not necessary to isolate
the resuscitation.

1. W przypadku torów stałych, centrum jest
zarezerwowane tylko dla poszkodowanych
podczas zawodów, z wyłączeniem wszelkiej
działalności
medycznej
dotyczącej
publiczności i parku serwisowego, izolacja od
sekcji reanimacyjnej nie jest konieczna.

2. For temporary circuits, it is possible to
create a WorldRX-type medical centre
(see c) above).

2. W przypadku torów tymczasowych,
możliwa jest budowa centrum medycznego
typu WorldRX (patrz c) powyżej).

e) Taking into account of existing
facts and special circumstances:

e) Biorąc pod uwagę istniejące fakty i
konkretne sytuacje:

- A medical centre already in existence on
1 January 2016 and hence finding itself
partially non-compliant may nonetheless
be used provided it receives the joint
authorisation of the Medical Commission
and the Circuits Commission after
examination of its detailed plan and of a
calendar extending over a maximum
duration of three years describing in detail
all of the modifications to be made in
order for the centre to be rendered
compliant.

- Centrum medyczne już istniejące 1 stycznia
2016 r., a zatem częściowo niespełniające
wymagań, może jednak zostać wykorzystane
za wspólnym zezwoleniem Komisji Medycznej
i Komisji Wyścigów Torowych po zbadaniu
jego szczegółowego planu i kalendarza
rozłożonego na maksymalny okres 3 lat z
dokładnym opisem wszystkich modyfikacji,
które należy wprowadzić w celu zapewnienia
zgodności centrum.
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SUMMARY TABLE OF THE
REQUIREMENTS FOR THE MEDICAL
CENTRES
Type of competition /
Typ zawodów

Mandatory application
of the content of Arts.
1, 2 and 3 of Supp. 6.
Appendix
H
/
Obowiązkowe
stosowanie treści Art.
1, 2 i 3 Supp. 6.
Załącznika H.

F1

+

WEC / WTCR

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYMOGI
DLA CENTRÓW MEDYCZNYCH

Mandatory application
of the content of Arts.
1, 2 and 3 of Supp. 6.
Some
adjustments
possible
/
Obowiązkowe
stosowanie treści Art.
1, 2 i 3 Supp. 6.
Możliwe
niektóre
korekty

Mandatory application
of the content of Art.
1
and
application of part of
Art. 2 / Obowiązkowe
stosowanie treści Art.
1i
zastosowanie
części
Art. 2

+

WorldRX

+
+

Formula E
Other International
Circuit Competitions 1
to 4 / Inne Zawody
Międzynarodowe na
torach 1 do 4
Other international
Circuit
Competitions 5/6 /
Inne Zawody
Międzynarodowe na
torach 5/6

Mandatory application
of the content of Arts.
1
and
3
and
application of part of
Art. 2 / Obowiązkowe
stosowanie treści Art.
1
i
3
oraz
zastosowanie
części
Art. 2

+

+
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EXAMPLE OF A PLAN FOR A
PERMANENT MEDICAL CENTRE (ABU
DHABI CIRCUIT – 2009)

PRZYKŁAD PLANU STAŁEGO CENTRUM
MEDYCZNEGO (TOR ABU DHABI - 2009)
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SUPPLEMENT 7

SUPLEMENT 7

EXTRICATION TEAMS

ZESPOŁY WYDOBYWAJĄCE
POSZKODOWANYCH

1. GENERAL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

In all circumstances, the extrication
teams should be capable of extracting
casualties from any type of vehicle,
whether open or closed.

W
każdych
okolicznościach,
zespoły
wydobywające poszkodowanych, muszą być
zdolne do wydobycia rannego ze wszystkich
typów pojazdów zarówno otwartych jak i
zamkniętych.

They are intended to intervene on circuits
and on road events, for all disciplines in
which the regulations demand their
presence.

Są przeznaczone do interwencji na torze i
zawodach na drogach, we wszystkich
konkurencjach, w których są przewidziane w
regulaminie.

2. COMPOSITION

2. SKŁAD

Each extrication team should comprise 6
people, including a doctor. The doctor
should be a permanent member of the
team or, failing this, should join the team
whenever an intervention takes place.

Każdy
zespół
wydobywający
poszkodowanych, musi składać się z 6 osób,
w tym lekarza. Lekarz, musi być stałym
członkiem zespołu lub w przypadku jego
braku, musi dołączyć do zespołu za każdym
razem kiedy ma miejsce interwencja.
Członkami drużyny mogą być strażacy,
ratownicy, ratownicy medyczni, sędziowie,
itp.. Jeden z nich będzie kierowcą pojazdu
opisanego w punkcie 3 poniżej.

The participants may be fire-fighters,
rescue workers, paramedics, marshals,
etc. One of them will drive the vehicle
described in point 3 below.
2.1 In all cases, the extrication team
should intervene only in the presence of a
doctor experienced in the pre-hospital
treatment of accident victims (the team
doctor or, failing this, the doctor from the
medical intervention car that arrives at
the scene).

2.1 W wszystkich przypadkach, zespół
wydobywający
poszkodowanych,
musi
interweniować tylko w obecności i pod
kierownictwem
lekarza
posiadającego
doświadczenie
w
udzielaniu
pomocy
przedszpitalnej ofiarom wypadków (lekarz
zespołu lub, w przypadku jego braku, lekarz
z samochodu interwencji medycznej, który
przybywa na miejsce zdarzenia).

3. EQUIPMENT

3. WYPOSAŻENIE

The vehicle that transports the team to
the site of the intervention must be fast
and manoeuvrable, and must be spacious
enough to carry on board 6 people
(except in case of dispensation as
indicated
in
Article
5.2
of
this
supplement) as well as the equipment
listed below:

Pojazd, który przewozi zespół na miejsce
interwencji musi być szybki, łatwy w
manewrowaniu i wystarczająco przestronny,
aby pomieścić na swoim pokładzie 6 osób (z
wyjątkiem
udzielonego
odstępstwa
jak
wskazano w Artykule 5.2 niniejszego
suplementu) wraz z wyposażeniem opisanym
poniżej:

- a spinal splint, KED or similar;

zestaw
unieruchamiająco-stabilizujący
kręgosłup, typu KED lub analogiczny;
- deska ratownicza;
materac
podciśnieniowy
z
pompką
umożliwiająca usuwanie powietrza w mniej

- a long backboard;
- a beanbag and its pump allowing air
removal in less than 30 seconds.
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In case of use of a battery-powered pump
there should be a «back up» manual
pump.

niż 30 sekund. W przypadku zastosowania
pompy zasilanej bateryjnie powinna istnieć
pompa ręczna „rezerwowa”.

- appropriate scissors and knives;
- a fire-proof blanket;
- the FIA extrication bag, for all disciplines
using an extractable seat;
- rigid cervical collars (of different sizes).

- odpowiednie nożyce i noże;
- koc ognioodporny;
- worek ratowniczy FIA, we wszystkich
konkurencjach z wyciąganymi fotelami;
- sztywne kołnierze szyjne (o różnych
rozmiarach).

In
addition,
suitable
distinctive identification
requirement.

Ponadto wymagane są dostosowany ubiór i
wyróżniająca identyfikacja.

clothing
and
are also a

4. TRAINING

4. SZKOLENIE

The instruction and training of the teams
are fundamental to their effectiveness.
The documents necessary for their
training are available from the FIA via
medical@fia.com
The extrication teams should have
attended a specific training or refresher
course and be subjected to regular
training.

Szkolenie i trening drużyn jest podstawą ich
skuteczności.
Niezbędne dokumenty do ich treningu są
dostępne
w
FIA
za
pośrednictwem
medical@fia.com
Zespoły
wydobywające poszkodowanych,
muszą uczestniczyć w określonym szkoleniu
lub kursie odświeżającym i poddawani
regularnym szkoleniom.

5. PARTICULAR MEASURES FOR F1,
WEC WTCR, FE AND WORLDRX
(RECOMMENDED IN OTHER CASES):

5. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA F1, WEC,
WTCR, FE I WORLDRX (ZALECANE W
INNYCH PRZYPADKACH):

5.1 The leader of each extrication team
must
be
named
in
the
medical
questionnaire of the event.
It is recommended that this leader be the
extrication team’s doctor, but this is not
mandatory.
His role is to combine the individual skills
of the members in order to put them to
use in a united and efficient team.

5.1.
Kierownik
każdego
zespołu
wydobywającego poszkodowanych, musi być
wskazany w kwestionariuszu medycznym dla
zawodów. Zaleca się, aby kierownik ten był
lekarzem
zespołu
wydobywającego
poszkodowanych, ale przepis ten nie jest
obowiązkowy.
Jego
rolą
jest
łączenie
indywidualnych umiejętności członków, w
celu wykorzystania ich we wspólnym i
efektywnym zespole.

5.2 Composition:

5.2 Skład:

The application of all the directives set out
in point 2 of Supplement 7 herein is
obligatory.

Stosowanie wszystkich dyrektyw określonych
w pkt 2 niniejszego Suplementu 7 jest
obowiązkowe.

In addition, the 6 people who make up
the team are placed in the same vehicle.
Except for the provision indicated in
Article 3.3.2.d) of Appendix H, which
allows the team to comprise only three
people in WorldRX, dispensation regarding
this rule can be granted only by the FIA
Medical Commission. In that case, all the
members of the team must be present at
the time of the intervention at the scene.

Ponadto 6 osób tworzących zespół jest
umieszczonych w tym samym pojeździe.
Z wyjątkiem przepisu wskazanego w Artykule
3.3.2.d) Załącznika H zezwalającego, w
WorldRX na zespół składający się tylko z
trzech osób, odstępstwo od tej zasady może
przyznać tylko Komisja Medyczna FIA.
W takim przypadku zespół, musi być
kompletny w momencie interwencji na
miejscu.
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At least one member of each team must
have a good command of the spoken
English language

Co najmniej jeden członek każdego zespołu,
musi posiadać prawidłową znajomość języka
angielskiego w mowie.

5.3 Evaluation in competition

5.3 Ocena konkurencji

An exercise to assess all the teams must
take place before the start of the first
practice session (except in case of force
majeure).

Ćwiczenie oceniające wszystkie zespoły, musi
się odbyć przed rozpoczęciem pierwszych
treningów (z wyjątkiem przypadków siły
wyższej).
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SUPPLEMENT 8

SUPLEMENT 8

role of the FIA MEDICAL DELEGATE
(F1, WEC, WTCR, FE, WorldRX et
WRC)

rola DELEGAT TECHNICZNEGO FIA (F1,
WEC, WTCR, FE, WorldRX i WRC)

1 - CIRCUITS

1 – TORY

Before the competition:

Przed zawodami:

- For any competition that is entered in
F1, WTCR, FE, WEC or WorldRX for the
first time, the medical services and the
hospitals proposed by the organiser are
inspected beforehand by the FIA Medical
Delegate for the championship concerned
or by his mandated representative.

- W przypadku każdych zawodów wpisanych
po raz pierwszy w F1, WTCR, FE, WEC lub
WorldRX,
służby
medyczne
i
szpitale
zaproponowane
przez
organizatora,
są
wcześniej
sprawdzane
przez
Delegata
Medycznego FIA dla danych mistrzostw lub
jego upoważnionego przedstawiciela.

This inspection includes:

Inspekcja obejmuje:

- as a minimum, for each specialisation
required (see Article 2.8.2.2 g)), the visit
to at least one hospital in conformity must
be carried out sufficiently in advance,
ideally before the circuit concerned is
definitively homologated by the FIA;

- jako minimum dla każdej wymaganej
specjalizacji (patrz Artykuł 2.8.2.2 g)) wizyta
w co najmniej jednym szpitalu zgodnym z
wymogami, którą należy wykonać z dużym
wyprzedzeniem, najlepiej przed ostateczną
homologacją danego toru przez FIA;

- any additional visits to other hospitals
proposed by the Chief Medical Officer for
drivers involved in an accident;

- każde dodatkowe wizyty w innych
szpitalach, zaproponowane przez Lekarza
Zawodów dla kierowców, którzy uczestniczyli
w wypadkach;

- control (and homologation if it is new) of
the medical centre;

- kontrola (i homologowanie gdy jest nowe)
centrum medycznego;

- on the track: the choice or confirmation
of the positioning of the rescue services;

- na torze: wybór lub potwierdzenie
ustawienia punktów służb ratunkowych;

- evaluation, where necessary, of the new
Chief Medical Officer (and possibly his
assistant) and the rescue and extrication
teams.

- ocena, w razie potrzeby, nowego Lekarza
Zawodów (i ewentualnie jego asystenta) oraz
zespołów
ratowniczych
i
wydobywania
poszkodowanych.

In every case:

We wszystkich przypadkach:

- Examine the medical questionnaire for
the competition concerned, especially
with regard to the arrangements for
evacuation. In particular, for competitions
run wholly or partly at night, check if
need be the possibilities for night-time
evacuation by helicopter to the hospitals
mentioned in the medical questionnaire
(cf. Appendix H 2.8.3.8).

- Znajomość kwestionariusza medycznego
danych
zawodów,
w
szczególności
w
odniesieniu do warunków ewakuacji.
W szczególności, w przypadku zawodów
rozgrywanych w całości lub częściowo w
nocy,
w
razie
potrzeby
weryfikacja
możliwości ewakuacji nocnej helikopterem do
szpitali wymienionych w kwestionariuszu
medycznym (patrz Załącznik H 2.8.3.8).

- Possibly, visit one or more hospitals
already homologated in the past.

- Ewentualnie odwiedzić jeden lub więcej
szpitali już homologowanych w przeszłości.
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- Draft a reply for the ASN responsible for
the competition in question.
This document mentions any replies in the
medical questionnaire for the competition
that
are
deemed
incorrect
and/or
inadequate.

Opracowanie
odpowiedzi
dla
ASN
odpowiedzialnego
za
dane
zawody.
Dokument ten będzie zawierał jakiekolwiek
odpowiedzi wpisane do kwestionariusza
medycznego
zawodów,
uznane
za
nieprawidłowe i / lub niewystarczające.

NB: For the WEC and WTCR World
Championships, the granting by the FIA of
the definitive visa for the competition is
subject to the respect of the medical
requirements in conformity with Appendix
H.

Uwaga: W przypadku Mistrzostw Świata WEC
i WTCR przyznanie przez FIA ostatecznej
wizy na zawody zależy od spełnienia
wymagań
medycznych
zgodnie
z
Załącznikiem H.

During the competition:

Podczas zawodów:

a) Check that the reply to the medical
questionnaire is correct and that the
medical services are operating properly.
In particular, the Medical Delegate must
make sure, at least once a day
throughout the competition, that all
medical
and
paramedical
personnel
assigned to driver rescue are present at
the trackside.

a) Weryfikacja poprawności odpowiedzi na
kwestionariusz medyczny i prawidłowego
funkcjonowania służb medycznych.
W szczególności Delegat Medyczny, musi
upewnić się, że przynajmniej raz dziennie
przez czas trwania zawodów, cały personel
medyczny i ratowniczy przydzielony do
ratowania kierowców jest obecny na torze.

b) Supervise and assess the safety
exercises (extrication, overall behaviour
of the rescue services, etc.).

b) Nadzór i ocena ćwiczeń związanych z
bezpieczeństwem
(wydobycie,
ogólne
zachowanie służb ratunkowych, itp.).

c) Maintain a permanent presence at race
control, alongside the Chief Medical
Officer or possibly his assistant and the
Race Director.

c) Stała obecność w centrum kierowania
wyścigiem, wraz z Lekarzem Zawodów lub
ewentualnie jego asystentem i Dyrektorem
Wyścigu.

d) In case of accident:
- if he considers it necessary, be able to
travel to the scene of an accident and
remain there during part or all of the
rescue operation.

d) W razie wypadku:
- być w stanie, na jego prośbę i jeżeli uzna to
za konieczne, zostać przetransportowanym
na miejsce i pozostać tam przez część lub
całość akcji ratunkowej.

- decide, jointly with the Chief Medical
Officer, the procedure for evacuating the
casualties.

- wspólnie z Lekarzem Zawodów decydować
o
ustaleniach
dotyczących
ewakuacji
poszkodowanych osób.

- forward information to the FIA Press
Delegate.

przekazać
Prasowemu FIA.

- as Medical Delegate of the World
Championship concerned, co-sign, with
the Chief Medical Officer, the documents
authorising a driver participating in this
World Championship to race again after
he has had an accident (see Appendix L,
Chapter II).

- podpisać, wspólnie z Lekarzem Zawodów,
jako zainteresowany Delegat Medyczny
Mistrzostw
Świata,
dokumenty
upoważniające kierowcę biorącego udział w
Mistrzostwach
Świata
do powrotu
do
zawodów po tym jak miał wypadek (patrz
Załącznik L, Rozdział II).

informacje
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After the competition:

Po zawodach:

- Write a report on the competition for the
FIA, which will forward it to the ASN
(which must send copies to the circuit and
to the Chief Medical Officer concerned).

- Sporządzenie raportu z zawodów dla FIA,
który przesyła go do ASN (który musi
przesłać kopię do toru i do zainteresowanego
Lekarza Zawodów).

- Where appropriate, follow-up of any
driver admitted to hospital.

- W razie potrzeby obserwacja
hospitalizowanego kierowcy.

2 - RALLIES

2 - RAJDY

Before the competition:

Przed zawodami:

- Read and note the contents of the
medical questionnaire and the rescue plan
for the competition concerned.

- Znajomość kwestionariusza medycznego i
planu ratunkowego dla danych zawodów.

- Prior inspection of the medical services
and the hospitals proposed by the
organiser for each new rally of the FIA
World Rally Championship (WRC), as well
as for each rally that has not been part of
this Championship for five consecutive
years. This inspection is carried out when
a rally is taking place at the same venue
and it must be completed before the
competition concerned has been entered
onto the WRC calendar. It will include
checking the training and the qualification
of the various elements making up the
rescue chain.

- Wcześniejsza inspekcja służb medycznych i
zaproponowanych szpitali przez organizatora
dla każdego nowego rajdu zgłoszonego do
Rajdowych Mistrzostw Świata FIA (WRC) oraz
dla każdego rajdu, który nie brał udziału w
tych mistrzostwach przez pięć kolejnych lat.
Inspekcja ta odbywa się podczas rajdu
odbywającego się w tym samym miejscu i
musi się odbyć przed wpisem danych
zawodów w kalendarza WRC.
Będzie obejmować weryfikację szkolenia i
kwalifikacji różnych elementów tworzących
łańcuch awaryjny.

During the competition:

Podczas zawodów:

a) Check that the medical services are
operating properly, that the safety plan is
being respected, and that the replies
contained in the medical questionnaire
are accurate.

a) Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania
służb medycznych, czy plan bezpieczeństwa
jest przestrzegany oraz czy odpowiedzi
zawarte w kwestionariuszu medycznym są
dokładne.

b) Check the training and, if necessary,
take responsibility
for the
various
elements making up the rescue chain.

b) Weryfikacja szkolenia i, w razie potrzeby,
wzięcie odpowiedzialności za różne elementy
tworzące łańcuch ratunkowy.

c) Contribute to the first-aid training of
the competitors.

c) Przyczynianie się do szkolenia zawodników
z zakresu pierwszej pomocy.

d) Drive the length of every special stage
at least one hour before the first
competitor; this must be done in close
cooperation with the FIA Safety Delegate
and the Race Director. This requires that
the medical services take up their
positions an hour and a half before the
first competitor drives past.

d) Przejechać przez każdy odcinek specjalny
co najmniej godzinę przed pierwszym
zawodnikiem; musi się to odbyć we
współpracy z Delegatem Bezpieczeństwa FIA
i
Dyrektorem
Rajdu.
Oznacza
to
ustanowienie służb medycznych na półtorej
godziny
przed
przejazdem
pierwszego
zawodnika.
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e) Permanent communication must be
established between the Medical Delegate
and the Chief Medical Officer by mobile
phone or, even better, by radio, so that
the Medical Delegate can be kept
permanently up to date about any
accidents or medical incidents.

e) Należy ustanowić stałą komunikację
między Delegatem Medycznym a Lekarzem
Zawodów zaza pośrednictwem telefonu
komórkowego lub, najlepiej, drogą radiową,
aby Delegat Medyczny był stale informowany
o możliwych wypadkach lub incydentach
medycznych.

f) If there is an accident:
- if the Medical Delegate deems it
necessary and feasible, be present at the
scene, alongside the local doctors, during
the rescue procedure;
- check the daily report of incidents or
accidents drafted by the Chief Medical
Officer before this is sent to the rally
Stewards;
- hold joint responsibility, with the Chief
Medical Officer, to authorise a driver to
race again after he has had an accident
(see Annexe L, chapter II).

f) W razie wypadku:
- jeżeli Delegat Medyczny uzna to za
konieczne i jeżeli okaże się to możliwe,
obecność na miejscu, wraz z miejscowymi
lekarzami, podczas akcji ratunkowej;
- zatwierdzenie codziennego raportu z
incydentów lub wypadków, sporządzonego
przez Lekarza Zawodów przed przekazaniem
go do ZSS rajdu;
- współdziałanie z Lekarzem Zawodów za
uprawnienie kierowcy do ponownego startu
po tym jak miał wypadek (patrz Załącznik L,
Rozdział II).

After the competition:

Po zawodach:

- Write a report on the competition for the
FIA, which will forward it to the ASN
(which must send copies to the circuit and
to the Chief Medical Officer concerned).
- Where appropriate, follow-up of any
driver admitted to hospital.

- Sporządzenie raportu z zawodów dla FIA,
która przesyła go do ASN (który musi
przesłać kopię do toru i do zainteresowanego
Lekarza Zawodów).
W
razie
potrzeby
obserwacja
hospitalizowanego kierowcy.
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SUPPLEMENT 9

SUPLEMENT 9

SYSTEM OF PENALTIES IN CASE OF
NON-COMPLIANCE WITH THE
MEDICAL REQUIREMENTS (FOR THE
FIA F1, WEC, WRC, WRX, WTCR
CHAMPIONSHIPS)

SYSTEM KAR W PRZYPADKU
NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI
MEDYCZNYMI (DLA MISTRZOSTW FIA
F1, WEC, WRC, WRX, WTCR)

In order to ensure the respect of the FIA’s
medical services requirements at the
World
Championships, the following
system of financial penalties may be
applied in cases of non-compliance.

Aby zapewnić zgodność z wymogami FIA w
zakresie wymogów dla służb medycznych na
Mistrzostwach
Świata,
może
zostać
zastosowany
następujący
system
kar
finansowych w przypadku niezgodności.

1. Non-compliance with the deadlines for
completion of the Medical Questionnaire
Any breach of these regulations by the
Organiser of an FIA World Championship
Competition may be reported by the
President of the FIA Medical Commission
to the Stewards of the Competition
concerned, who may impose a fine
corresponding to a percentage (maximum
30%) of the calendar fee applied by the
FIA for the year in which the competition
concerned is held, as provided for in
Articles 12.2 and 12.3 of the International
Sporting Code.
2. Non-compliance with the Medical
Questionnaire requirements
Any breach of these regulations by the
Organiser of an FIA World Championship
Competition may be reported by the FIA
Medical Delegate to the Stewards of the
Competition concerned, who may impose
a fine corresponding to a percentage
(maximum 30%) of the calendar fee
applied by the FIA for the year in which
the competition concerned is held, as
provided for in Articles 12.2 and 12.3 of
the International Sporting Code.

1. Niedotrzymanie terminów wypełnienia
kwestionariusza medycznego
Każde naruszenie niniejszych przepisów
przez Organizatora Zawodów Mistrzostw
Świata FIA może zostać zgłoszone przez
Przewodniczącego Komisji Medycznej FIA do
ZSS w danym konkursie, który może nałożyć
odpowiednią
grzywnę
do
procentu
(maksymalnie 30%) opłaty kalendarzowej
stosowanej przez FIA w bieżącym roku na
odpowiednich zawodach, jak przewidziano w
art. 12.2 i 12.3 Międzynarodowego Kodeksu
Sportowego.

These provisions do not preclude the
Stewards from imposing any other
measures they may deem necessary, in
particular within the framework of Articles
11.9.2.l and 11.9.2.o of the International
Sporting Code.

Przepisy te nie powstrzymują ZSS przed
podjęciem innych środków, jeżeli uzna to za
konieczne, w szczególności w ramach
artykułów
11.9.2.l
i
11.9.2.o
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.

2. Niezgodność z wymogami Kwestionariusza
Medycznego
Każde naruszenie tych przepisów przez
Organizatora Zawodów Mistrzostw Świata
FIA, może zostać zgłoszone przez Delegata
Medycznego FIA do ZSS danych zawodów,
który może nałożyć grzywnę w wysokości
procentowej (maksymalnie 30%) opłaty
kalendarzowej, stosowanej przez FIA w
bieżącym roku dla danych zawodów, jak
przewidziano w Artykułach 12.2 i 12.3
Międzynarodowego Kodeksu Sportowego.
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