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GENERAL PRINCIPLES

ZASADY OGÓLNE

1 GENERAL CONDITIONS
The purpose of the present Sporting
Regulations is to establish the framework
of
regulations
applicable
to
the
organisation of the events counting
towards the FIA World Cup for CrossCountry Rallies and the FIA World Cup for
Cross-Country Bajas, as well as candidate
events for these World Cups.
All FIA World Cups are governed by the
FIA International Sporting Code and its
appendices
(the
Code)
and
these
regulations, which consist of articles
applicable to one or more of the specific
Cups.

1 WARUNKI OGÓLNE
Celem niniejszych Regulaminów Sportowych)
jest ustanowienie ram regulaminowych
stosowanych w czasie organizacji zawodów
zaliczanych do Pucharu Świata FIA w Rajdach
Terenowych oraz Pucharu Świata FIA w
Rajdach Terenowych Baja, a także zawodach
kandydackich do tych Pucharów Świata.

A calendar of the events will be issued by
the FIA for the relevant World Cup.

Wszystkie Puchary Świata FIA podlegają
władzy
aktualnego
Międzynarodowego
Kodeksu Sportowego FIA i jego załączników
(zwanych dalej Kodeksem) oraz niniejszego
regulaminu, które składają się artykułów
mających zastosowanie do jednego lub
więcej Pucharów.
Ich stosowanie jest zalecane we wszystkich
zawodach niebędących rundami Pucharu
Świata FIA w Rajdach Terenowych.
Kalendarz dla danego Pucharu Świata będzie
wydawany przez FIA.

1.1 APPLICATION

1.1 STOSOWANIE

1.1.1 All drivers, competitors and officials
participating in the World Cups undertake,
on behalf of themselves, their employees
and agents, to observe all the provisions
as supplemented or amended of the
Code,
the
applicable
Technical
Regulations,
the
present
Sporting
Regulations and the Supplementary
Regulations of each event.

1.1.1 Wszyscy kierowcy, zawodnicy oraz
osoby oficjalne uczestniczące w Pucharach
Świata zobowiązują się, w imieniu własnym,
swoich
pracowników
i
agentów,
do
przestrzegania wszystkich przepisów, jako
uzupełnień
lub
modyfikacji
Kodeksu,
obowiązujących
Przepisów
Technicznych,
niniejszych
Regulaminów
Sportowych
i
Regulaminów Uzupełniających do każdych
zawodów.

1.1.2 For the purposes of the current
Sporting
Regulations,
the
tyre
manufacturers,
manufacturers
of
homologated
equipment
and
fuel
suppliers or any suppliers connected with
competitive vehicles are considered as
event participants in accordance with
Article 1.3 of the International Sporting
Code, and as such must adhere to the
obligations imposed on them and abide by
the decisions of the sporting authority.

1.1.2 Na potrzeby niniejszych Regulaminów
Sportowych producenci opon, producenci
homologowanego wyposażenia i dostawcy
paliwa lub jacykolwiek dostawcy powiązani z
pojazdami wyczynowymi są uważani za
uczestników zawodów zgodnie z Artykułem
1.3 Międzynarodowego Kodeksu Sportowego
i jako tacy muszą przestrzegać nałożone na
nich obowiązki oraz respektować decyzje
organów sportowych.

1.1.3 In very exceptional cases, the FIA
may grant waivers to these regulations.
No waiver will be granted when the
request
concerns
safety
regulations
and/or the performance of the vehicles.
Any
article
in
the
Supplementary
Regulations which might change these
regulations without a waiver is void.

1.1.3
W
szczególnie
wyjątkowych
sytuacjach, FIA może udzielać odstępstw od
niniejszego regulaminu. Odstępstwo nie
będzie przyznane w sytuacji, kiedy wniosek
dotyczy przepisów bezpieczeństwa i/lub
osiągów samochodów. Wszelkie artykuły
Regulaminu Uzupełniającego, które mogą
zmienić niniejsze regulaminy bez odstępstwa,

Their application is recommended for all
non-FIA Cup Cross-Country events.
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są nieważne.
1.1.4 The Clerk of the Course (to be
approved by the FIA) is charged with the
application of these regulations and the
Supplementary Regulations before and
during the running of the event. He must
inform the Stewards of any important
incidents that have occurred which
require
the
application
of
these
regulations
or
the
Supplementary
Regulations. Except in a case of force
majeure, the Clerk of the Course must
ensure that the itinerary is respected.

1.1.4 Dyrektor Zawodów (który musi zostać
zatwierdzony przez FIA) jest odpowiedzialny
za stosowanie niniejszego regulaminu i
Regulaminu Uzupełniającego, przed i podczas
trwania zawodów. Musi poinformować ZSS o
wszelkich ważnych incydentach, które miały
miejsce i które wymagają zastosowania
niniejszego regulaminu lub Regulaminu
Uzupełniającego. Z wyjątkiem przypadku siły
wyższej, Dyrektor Zawodów musi upewnić
się, że trasa jest przestrzegana.

1.1.5 Anything that is not expressly
authorised by these regulations is
forbidden.

1.1.5 Wszystko, co nie jest wyraźnie
dozwolone przez niniejszy regulamin, jest
zabronione.

1.1.6 Any breach of these regulations will
be reported to the Stewards, who may
impose a penalty according to the
International Sporting Code.

1.1.6
Każde
naruszenie
niniejszych
przepisów będzie sygnalizowane Zespołowi
Sędziów Sportowych, który może nałożyć
karę zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem
Sportowym.
Każdy
przypadek
nieprzewidziany
w
regulaminach będzie badany przez ZSS,
który sam posiada władzę do podejmowania
decyzji (Art. 11.9 Kodeksu).

Any case not provided for in the
regulations will be studied by the
Stewards, who alone have the power to
make decisions. (Art. 11.9 of the Code).
1.2 OFFICIAL LANGUAGE
The various documents, and in particular
the Supplementary Regulations and any
Bulletins, must be written at least in
English. Documents written in the
language of the organising country
remain at the discretion and responsibility
of the Organiser.

1.2 JĘZYK OFICJALNY
Różne
dokumenty,
w
szczególności
Regulamin Uzupełniający i Komunikaty,
muszą być napisane, co najmniej w języku
Angielskim. Dokumenty napisane w języku
organizującego kraju pozostają w gestii i
odpowiedzialności Organizatora.

1.3 INTERPRETATION
Should any dispute arise as to the
interpretation of these regulations, only
the FIA has the authority to decide.
During the event the Stewards will decide
on any dispute.

1.3 INTERPRETACJA
W
przypadku
jakichkolwiek
sporów
dotyczących
interpretacji
niniejszego
regulaminu, tylko FIA jest uprawniona do
podjęcia decyzji. Podczas zawodów, to ZSS
będzie rozstrzygał każdy spór.

1.4 DATE OF APPLICATION
These regulations come into force on 1
January 2020 and after this date
amendments come into force on the date
of their publication on the FIA website.

1.4 DATA STOSOWANIA
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2020 r., i po tej dacie zmiany
wchodzą w życie z dniem ich opublikowania
na stronie internetowej FIA.

2 DEFINITIONS

2. DEFINICJE

2.1 ASN
National Sporting Authority recognised as
such by the FIA.

2.1 ASN
Narodowa Władza Sportowa
uznana za taką przez FIA.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

(fr.

ASN),

Str. 8

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

2.2 BEGINNING OF THE EVENT
The Cross-Country (CC) event begins on
the day of administrative checks. The
competition element of the event begins
at the first time control (TC0).

2.2 POCZĄTEK ZAWODÓW
Rajd Terenowy (CC) rozpoczyna się w dniu
odbioru
administracyjnego.
Element
sportowy rajdu rozpoczyna się na pierwszym
punkcie kontroli czasu (PKC0)

2.3 BULLETIN
An official written document intended to
clarify or complete the Supplementary
Regulations of the event as detailed in
Appendix II-2. A bulletin cannot change
or amend the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations. This can only be
done by the issuing of a waiver granted
by the FIA.

2.3 KOMUNIKAT
Oficjalny dokument na piśmie, którego celem
jest wyjaśnienie lub uzupełnienie Regulaminu
Uzupełniającego zawodów, jak określono to
w Załączniku II-2. Komunikat nie może
zmieniać
lub
poprawiać
Regulaminu
Sportowego
Rajdów
Terenowych
FIA.
Powyższe może być dokonane jedynie
poprzez wydanie odstępstwa przyznanego
przez FIA.

2.4 BIVOUAC (SERVICE PARK)
A zone situated between the time controls
at the finish of one leg and the start of
the next, where all competitors regroup
and where service is authorised. This zone
is indicated in the Road Book.

2.4 BIWAK (PARK SERWISOWY)
Strefa usytuowana pomiędzy punktami
kontroli na mecie jednego etapu i na starcie
drugiego etapu, gdzie grupują się wszyscy
zawodnicy oraz gdzie jest dozwolone
serwisowanie. Strefa ta jest wskazana w
Książce Drogowej.

2.5 BRIEFING
A briefing is a meeting where the
Organiser
will
provide
additional
information to the crews. Briefings may
be held at the Organiser’s discretion.

2.5 BRIEFING (ODPRAWA)
Odprawa jest spotkaniem, podczas którego
Organizator będzie przekazywał dodatkowe
informacje dla załóg. Odprawy mogą
odbywać się wedle uznania Organizatora.

At the first briefing of an event, the
participation of at least one crew member
is compulsory. The date, time and
attendance
requirements
must
be
specified
in
the
Supplementary
Regulations. Any information delivered
which in any way affects the itinerary,
timing or regulations must be confirmed
by a written Bulletin.

Podczas pierwszej odprawy w trakcie
zawodów, obowiązkowa jest obecność, co
najmniej jednego członka załogi. Data,
godzina i warunki uczestnictwa muszą być
umieszczone w Regulaminie Uzupełniającym.
Każda podana informacja dotycząca w
jakikolwiek sposób trasy, harmonogramu lub
regulaminu musi być pisemnie potwierdzona
Komunikatem.

2.6 COMMUNICATION
Official
written
document
of
an
informative nature which may be issued
by either the Clerk of the Course or the
Stewards.
2.7 CONTROL AREAS
The area between the first yellow warning
sign and the final beige sign with three
transverse stripes is considered as the
control area.

2.6 INFORMACJA
Dokument
oficjalny
o
charakterze
informacyjnym, który może być wydany
przez Dyrektora Zawodów lub przez ZSS.

2.8 CREW
A crew is made up of two persons, for T5
vehicles a minimum of two and a
maximum of four persons, on board each
truck and nominated as driver and codriver(s). Unless otherwise stated, either

2.8 ZAŁOGA
Załoga składa się z dwóch osób, dla
pojazdów
T5
z
minimum
dwóch
i
maksymalnie czterech osób na pokładzie
każdej
ciężarówki,
nominowanych
jako
kierowca i pilot (-ci). Jeżeli nie określono

2.7 OBSZARY KONTROLI
Obszar między pierwszym żółtym znakiem
ostrzegawczym
a
ostatnim
beżowym
znakiem z trzema poprzecznymi paskami jest
uważany za obszar kontroli.
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member of the crew may drive during the
event and each one must hold an
International driver’s competition licence
and a valid driving licence for the current
year, which is valid for the event.

tego inaczej, każdy członek załogi może
prowadzić pojazd podczas zawodów i musi
posiadać Międzynarodową sportową licencję
kierowcy FIA, oraz prawo jazdy, ważne na
dany rok.

If no competitor is listed on the entry
application, the driver is deemed also to
be the competitor and must hold the two
corresponding licences.

Jeżeli żaden zawodnik nie jest wymieniony w
formularzu zgłoszenia, wówczas kierowca
zostanie uznany za zawodnika i musi
posiadać dwie odpowiednie licencje.

2.9 CROSS-COUNTRY EVENT (EVENT)

2.9 ZAWODY W RAJDACH TERENOWYCH
(ZAWODY)
Zawody w Rajdach Terenowych to zawody
sportowe, których trasa obejmuje terytorium
jednego lub więcej krajów. Istnieją trzy
rodzaje Zawodów w Rajdach Terenowych:
Rajd Terenowy Maraton (Maraton), Rajd
Terenowy i Rajd Terenowy Baja (Baja).

A Cross-Country Event is a sporting
event, the itinerary of which covers the
territory of one or more countries. There
are three types of Cross-Country Events:
Cross-Country Marathon Rally (Marathon),
Cross-Country Rally and Cross-Country
Baja (Baja).
2.10 DECISION
A document issued by the Clerk of the
Course or the Stewards to announce their
findings following an inquiry, hearing or
investigation.

2.10 DECYZJA
Dokument wydany przez Dyrektora Zawodów
lub ZSS w celu ogłoszenia ich rozstrzygnięcia
po
przeprowadzeniu
dochodzenia,
przesłuchania lub śledztwa.

2.11 FIA
Any mention of the FIA refers to the FIA
Rally Department.

2.11 FIA
Jakakolwiek wzmianka o FIA odnosi się do
Departamentu Rajdów FIA.

2.12 FIA TECHNICAL PASSPORT
A document issued by an ASN and
authenticated/validated
by
the
FIA
Technical Delegate at the first World Cup
event in which the vehicle takes part.

2.12 PASZPORT TECHNICZNY FIA
Dokument
wydany
przez
ASN
i
uwierzytelniony/zatwierdzony przez Delegata
Technicznego
FIA
podczas
pierwszych
zawodów Pucharu Świata, w których startuje
pojazd.

2.13 END OF THE EVENT
The event ends upon the posting of the
Final Classification. The competition
element of the event finishes at the final
time control.

2.13 KONIEC ZAWODÓW
Zawody kończą się publikacja Klasyfikacji
Końcowej. Część sportowa zawodów, kończy
się na ostatnim punkcie kontroli czasu.

2.14 HALT (OVERNIGHT)
A halt of the event between two legs with
no parc fermé conditions.

2.14 POSTÓJ (NOCNY)
Postój pomiędzy dwoma etapami
warunków parku zamkniętego.

2.15 LEG
Each competitive part of the event
separated by an overnight halt or
overnight regroup. If a Qualifying Stage is
organised on the evening before Leg 1,
this shall be Section 1 of Leg 1.

2.15 ETAP
Każda część sportowa zawodów rozdzielona
przez
postój
nocny
lub
nocne
przegrupowanie. Jeżeli wieczorem przed
Etapem 1 organizowany jest Odcinek
Kwalifikacyjny, to będzie on stanowił Sekcję
1 Etapu 1.
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2.16 LEG PENALTY
A Leg Penalty, expressed in hours and
minutes, is used to enable a competitor to
remain in the competition when they
would otherwise not be classified due to
failing to visit certain controls or to report
within the time limits imposed.

2.16 KARA ETAPU
Kara Etapu, wyrażona w godzinach i
minutach, jest stosowana, aby umożliwić
zawodnikowi pozostanie w zawodach, gdy w
innym przypadku nie zostałby sklasyfikowany
z powodu nie pojawienia się w niektórych
kontrolach
lub
zgłoszenia
się
w
wyznaczonych limitach czasowych.

2.17 MAXIMUM TIME
The maximum time is the maximum
target time, calculated by the Organiser,
within which the crew must validate
various controls.

2.17 CZAS MAKSYMALNY
Czas maksymalny to maksymalny docelowy
czas, obliczony przez Organizatora, w którym
załoga musi potwierdzić różne kontrole.

2.18 MEDIA ZONE
A zone established only for the media at
various locations.

2.18 STREFA DLA MEDIÓW
Strefa ustanowiona w różnych lokalizacjach
tylko dla mediów.

2.19 NEUTRALISATION ZONE
A zone between parts of a Selective
Section. An area in which competitors
arrive and leave separated by the same
interval, timed to the second. The start of
the following part of the Selective Section
will be at a target start time, determined
by adding the neutralisation time to the
arrival time for the previous part of the
Selective Section.
No intervention on the vehicle is allowed
apart from that carried out by the crew
itself, or by FIA competitors still in the
competition,
with
the
on-board
equipment.

2.19 STREFA NEUTALIZACJI
Strefa
pomiędzy
częściami
Odcinka
Specjalnego. Obszar, do którego wjeżdżają i
z której wyjeżdżają zawodnicy, rozdzieleni
tymi
samymi
odstępami
czasowymi
zaokrąglonymi do sekund. Start do kolejnej
części Odcinka Specjalnego nastąpi w
wyznaczonym czasie startu, ustalonym przez
dodanie
czasu
neutralizacji
do
czasu
przyjazdu z poprzedniej części Odcinka
Specjalnego.
Niedozwolona jest jakakolwiek interwencja
przy pojeździe, poza tą przeprowadzaną
przez załogę tego pojazdu lub przez
zawodników FIA stale pozostających w
zawodach, przy użyciu narzędzi znajdujących
się w pojeździe.
Strefa neutralizacji nie może być dłuższa niż
10 km, jeżeli użyta droga/trasa lub jej część
jest
wspólna
z
tą
dla
pojazdów
serwisowych/personelu.

The neutralisation zone cannot exceed 10
km if the road/track used, or parts of it, is
common with the service/personnel
vehicles.
2.20 OFFICIAL TIME
Time to be used during the event by the
Organiser
and
specified
in
the
Supplementary Regulations.

2.20 OFICJALNY CZAS
Czas wykorzystywany przez Organizatora
podczas zawodów i określony w Regulaminie
Uzupełniającym.

2.21 FIA OPENING CAR
The FIA Opening Car crew will check that
the planned route of an event is passable,
that the waypoints are correct and that
the Road Book is accurate.

2.21 SAMOCHÓD OTWIERAJĄCY FIA
Załoga
Samochodu
Otwierającego
FIA
sprawdzi, czy zaplanowana trasa zawodów
jest przejezdna, czy punkty drogowe są
prawidłowe i czy Książka Drogowa jest
dokładna.

2.22 PARC FERMÉ
An area in which any operation, checking,
tuning or repair on the vehicle is not
allowed unless expressly provided for by
these
regulations
and
where
only

2.22 PARK ZAMKNIĘTY
Obszar, gdzie dopuszczone są tylko osoby
oficjalne, w którym jakakolwiek operacja,
kontrola, strojenie lub naprawa pojazdu jest
niedozwolona, chyba, że niniejszy regulamin
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authorised officials are admitted.

wyraźnie to przewiduje.

2.23 PROHIBITED SERVICE
The use or receipt by the crew of any
manufactured materials (solid or liquid,
unless supplied by the organisers), spare
parts, tools or equipment other than
those carried in competing vehicles, or
the presence of person(s) in the vicinity of
the vehicle.

2.23 ZABRONIONY SERWIS
Wykorzystanie lub przyjęcie przez załogę
jakichkolwiek wyprodukowanych materiałów
(stałych lub płynnych, chyba, że są
dostarczone przez organizatorów), części
zamiennych, narzędzi lub sprzętu innego niż
ten przewożony w pojazdach sportowych, lub
obecność osoby lub osób w pobliżu pojazdu.

2.24 QUALIFYING STAGE (QS)
A QS is a Selective Section, serving to
establish the start order for the following
sections.

2.24 ODCINEK KWALIFIKACYJNY (QS)
QS to Odcinek Specjalny, służący do
ustalenia kolejności startowej do następnej
sekcji.

2.25 RECONNAISSANCE
The presence of a competitor, or anyone
connected with a competitor, on any part
of the itinerary of an event.

2.25 ZAPOZNANIE
Obecność zawodnika lub osoby związanej z
zawodnikiem w dowolnej części trasy
zawodów.

2.26 REGROUP
A stop scheduled by the Organiser which
may be under parc fermé conditions,
having a time control at the entrance and
exit to enable the schedule to be followed
and/or to regroup the vehicles still in the
event.

2.26 PRZEGRUPOWANIE
Postój zaplanowany przez Organizatora,
które może odbywać się w warunkach parku
zamkniętego, z punktem kontroli czasu przy
wjeździe i wyjeździe, w celu umożliwienia
przestrzegania harmonogramu i / lub
przegrupowania
pojazdów
nadal
uczestniczących w zawodach.
Czas postoju może się różnić w zależności od
załogi. W przypadku zawodów odbywających
się w połączeniu z innymi zawodami
(Krajowymi,
Strefowymi,
Zastrzeżonymi,
itp.) pojazdy FIA muszą być gromadzone w
oddzielnym obszarze.

The stopping time may vary from crew to
crew. For events running in conjunction
with another competition (National, Zone,
Restricted, etc.), FIA vehicles must be
gathered in a separate area.
2.27 REMOTE SERVICE ZONE (RSZ)
A service zone on a road section or in a
Selective Section other than the Service
Park or Bivouac.

2.27 ODDALONA STREFA SERWISOWA
(RSZ)
Strefa serwisowa na odcinku drogowym lub
na Odcinku Specjalnym innym niż Park
Serwisowy lub Biwak.

2.28 ROAD SECTIONS
The parts of an itinerary which are not
used for Selective Sections.

2.28 ODCINKI DROGOWE
Części trasy, które nie są używane jako
Odcinki Specjalne.

2.29
SECTION
OF
THE
EVENT
(SECTION)
Each part of the event separated by a
regroup.

2.29 SEKCJA ZAWODÓW (SEKCJA)

2.30 SERVICE
Any work on a competing vehicle except
where limited in these regulations.

2.30 SERWISOWANIE
Wszelkie prace przy pojeździe sportowym, z
wyjątkiem
przypadków
określonych
w
niniejszych przepisach.

Każda
część
przegrupowaniem.
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2.31 SELECTIVE SECTION (SS)
Timed speed test on roads/open country
not closed to the public for the event.

2.31 ODCINEK SPECJALNY (OS)
Próba
z
pomiarem
czasu
na
drogach/otwartych terenach, niezamknięty
dla publiczności zawodów.

2.32 SUPER SPECIAL STAGE (SSS)
Any variation from the running of a
Selective Section as described in these
regulations and detailed in the event
Supplementary Regulations and identified
as such in the itinerary.

2.32 ODCINEK SUPER SPECJALNY (SSS)
Każda
zmiana
zasad
dotyczących
rozgrywania Odcinka Specjalnego w stosunku
do opisanych w niniejszym regulaminie i
wyszczególniona
w
Regulaminie
Uzupełniającym zawodów oraz określona,
jako taka w harmonogramie.

2.33 TEAM
A team is made up of the competitor, the
crew and support personnel.

2.33 ZESPÓŁ
Zespół tworzony jest przez
załogę i personel wspierający.

2.34 TIMECARD
A card intended for the entry of times
recorded at the different control points
and entries made by Passage Controls
scheduled on the itinerary.

2.34 KARTA DROGOWA
Karta przeznaczona do wprowadzania czasów
zarejestrowanych na różnych punktach
kontroli
oraz wjazdów dokonanych w
Punktach Kontroli Przejazdu, zaplanowanych
w harmonogramie.

2.35 TECHNICAL ZONE
A zone for the purpose of carrying out
technical checks by the scrutineers.

2.35 STREFA TECHNICZNA
Strefa w celu przeprowadzania kontroli
technicznych przez sędziów technicznych.

2.36 TEST
The presence of competitively driven
Cross-Country vehicles, when outside the
itinerary of a Cross-Country event.

2.36 TEST
Obecność
rywalizujących
pojazdów
terenowych,
kiedy
znajdują
się
poza
harmonogramem
Zawodów
w
Rajdach
Terenowych.

2.37 WAYPOINT (WP)
A waypoint is a geographical point defined
by coordinates of longitude and latitude.
There are several types of waypoints.

2.37 PUNKT DROGOWY (WP)
Punkt drogowy to punkt geograficzny
zdefiniowany przez współrzędne długości i
szerokości
geograficznej.
Istnieje
kilka
rodzajów punktów drogowych.

WORLD CUPS AND POINTS

PUCHARY ŚWIATA I PUNKTY

3 WORLD CUP REQUIREMENTS

3 WYMAGANIA DLA PUCHARU ŚWIATA

3.1 ATTRIBUTION OF WORLD CUP
POINTS

3.1
PRZYZNAWANIE
PUCHARZE ŚWIATA

3.1.1 For each World Cup title, points will
be awarded for each event considering
the Overall Final Classification according
to the following scale:

3.1.1 Za każdy tytuł Pucharu Świata punkty
będą przyznawane za każde zawody, biorąc
pod uwagę Ogólną Klasyfikację Końcową,
według następującej skali:

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

:
:
:
:
:
:

25 points
18 points
15 points
12 points
10 points
8 points

1
2
3
4
5
6

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
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7th
8th
9th
10th

:
:
:
:

6
4
2
1

points
points
points
point

7 miejsce
8 miejsce
9 miejsce
10 miejsce

3.1.2 For each World Cup title, points will
be awarded for each leg of the event
according to the following scale:
1st
2nd
3rd

:
:
:

1.5 points
1.0 point
0.5 points

:
:
:
:

6
4
2
1

punktów
punkty
punkty
punkt

3.1.2 Do poszczególnych tytułów Pucharu
Świata punkty będą przyznawane za każdy
etap zawodów, zgodnie z następującą skalą:
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

:
:
:

1.5 punktu
1.0 punkt
0.5 punktu

Leg points will be awarded on legs of the
event only if they include at least 100 km
of Selective Sections.
Leg points will be awarded only if the
competitor/crew is included in the final
classification.
If a competitor is not in the final
classification, no leg points will be
awarded to him. However, the following
vehicles in the classification will not move
up for the leg points.

Punkty za Etapy będą przyznawane za etapy
zawodów tylko wtedy, gdy zawierają one, co
najmniej 100 km Odcinków Specjalnych.
Punkty za Etapy zostaną przyznane tylko
wtedy,
gdy
zawodnik/załoga
zostanie
uwzględniony (-a) w klasyfikacji końcowej.
Jeśli zawodnik nie znajduje się w klasyfikacji
końcowej, nie przyznaje się mu punktów za
etapy. Jednakże, następujące pojazdy w
klasyfikacji nie przesuną się w górę punktacji
za etapy.

3.2
ATTRIBUTION
POINTS

3.2
PRZYZNAWANIE
PUNKTACJI

OF

REDUCED

OBNIŻONEJ

Should one of the rallies counting towards
a World Cup not be able to be run in its
entirety, the points shall be awarded
based on the final classification.

Jeżeli jeden z rajdów zaliczanych do Pucharu
Świata nie będzie mógł zostać rozegrany w
całości, punkty zostaną przyznane na
podstawie klasyfikacji końcowej.

• Full points if 75% or more of the
minimum length of Selective Sections
according to these regulations has been
run.

• Pełne punkty, jeśli zostało przeprowadzone
75%
lub
więcej
minimalnej
długości
Odcinków Specjalnych, zgodnie z tymi
niniejszym regulaminem.

• Half points if 50% or more but less than
75% of the minimum length of Selective
Sections according to these regulations
has been run.

•
Połowa
punktów,
jeśli
zostało
przeprowadzone 50% lub więcej, ale mniej
niż 75%, minimalnej długości Odcinków
Specjalnych,
zgodnie
z
niniejszym
regulaminem.

• One third of points if 25% or more but
less than 50% of the minimum length of
Selective Sections according to these
regulations has been run.

• Jedna trzecia punktów, jeśli zostało
przeprowadzonych 25% lub więcej, ale mniej
niż 50%, minimalnej długości Odcinków
Specjalnych,
zgodnie
z
niniejszym
regulaminem.

• No points will be awarded if less than
25% of the minimum length of Selective
Sections according to these regulations
has been run.

• Punkty nie zostaną przyznane, jeśli zostało
przeprowadzone
mniej
niż
25%
m
minimalnej długości Odcinków Specjalnych,
zgodnie z niniejszym regulaminem.

Any decimals will be rounded up or down
to the next whole number.
In exceptional circumstances, the FIA

Wszelkie
miejsca
po
przecinku
będą
zaokrąglane w górę lub w dół do następnej
liczby
całkowitej.
W
wyjątkowych
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may decide to apply a different principle
for the attribution of reduced points.
This article does not apply to the leg
points.

okolicznościach FIA może podjąć decyzję o
zastosowaniu
innej
zasady
przy
przyznawaniu zmniejszonej liczby punktów.
Artykuł ten nie dotyczy punktów na etapy.

4 DEAD HEAT IN A WORLD CUP

4 EX AEQUO W PUCHARZE ŚWIATA

4.1 DRIVERS AND CO-DRIVERS
For
drawing
up
the final
and/or
provisional classification of a Cup, the rule
for deciding between drivers and codrivers who have scored the same points
total shall be:

4.1 KIEROWCY I PILOCI
Przy sporządzaniu końcowej i / lub
prowizorycznej klasyfikacji Pucharu, zasadą
rozstrzygania
pomiędzy
kierowcami
i
pilotami, którzy uzyskali taką samą liczbę
punktów, jest:

4.1.1 According to the greater number of
first places, then second places, then
third places, etc., achieved in the final
classifications of their respective Cup,
counting only those rallies which have
served to make up their points total.

4.1.1 W oparciu o większą liczbę pierwszych
miejsc, następnie drugich, następnie trzecich
itd., osiągniętych w klasyfikacjach końcowych
ich danego Pucharów, licząc tylko te rajdy,
które posłużyły do sporządzenia ich sumy
punktów.

4.1.2 According to the greater number of
highest places achieved in the final
classifications of their respective Cup,
taking into consideration only those rallies
in which all of the drivers and/or codrivers concerned have taken part, one
11th place being worth more than any
number of 12th places, one 12th place
being worth more than any number of
13rd places, and so on.

4.1.2
W
oparciu
o
większą
liczbę
najwyższych
miejsc
osiągniętych
w
klasyfikacjach
końcowych
ich
danego
Pucharu, biorąc pod uwagę tylko te rajdy, w
których wzięli udział wszyscy zainteresowani
kierowcy i / lub piloci, jedno 11 miejsce jest
warte więcej niż dowolna liczba 12 miejsc,
przy czym jedno 12 miejsce jest warte więcej
niż dowolna liczba 13 miejsc i tak dalej.

4.1.3 In the event of a further tie, the
FIA itself will decide the winner and
decide between any other tying drivers
and co-drivers, based on whatever other
considerations it thinks appropriate.

4.1.3 W przypadku dalszego remisu, sama
FIA zadecyduje o zwycięzcy i dokona wyboru
pomiędzy
jakimikolwiek
zremisowanymi
kierowcami
i
pilotami,
na
podstawie
wszelkich innych względów, które uzna za
stosowne.

4.2 MANUFACTURERS AND/OR TEAMS
(WHERE APPLICABLE)

4.2 PRODUCENCI I/LUB ZESPOŁY (GDY
MAJĄ ZASTOSOWANIE)

The rule for deciding between registered
manufacturers or registered teams which
have scored the same points total shall be
as follows:

Reguła
podejmowania
decyzji
między
zarejestrowanymi
producentami
lub
zarejestrowanymi zespołami, które zdobyły
taką samą liczbę punktów, jest następująca:

4.2.1 According to the greater number of
highest places achieved in all events of
the World Cup for each manufacturer or
team, considering only the highest place
per event for each manufacturer or team.

4.2.1 Zgodnie z większą liczbą najwyższych
miejsc osiągniętych we wszystkich zawodach
Pucharu Świata dla każdego producenta lub
zespołu, biorąc pod uwagę tylko najwyższe
miejsce w danych zawodach dla każdego
producenta lub zespołu.

4.2.2 According to the number of 9th
places, 10th places, etc., one 9th place
being worth more than any number of

4.2.2 Według liczby 9 miejsc, 10 miejsc itp.,
jedno 9 miejsce jest warte więcej niż
jakakolwiek liczba 10 miejsc i tak dalej.
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10th places and so on.
4.2.3 In the event of a further tie, the
FIA itself will decide the winner and
decide
between
any
other
tying
manufacturers or teams based on
whatever other considerations it thinks
appropriate.

4.2.3 W przypadku dalszego remisu, sama
FIA wybierze zwycięzcę i pokona wyboru
pomiędzy
jakimikolwiek
zremisowanymi
producentami lub zespołami, na podstawie
wszelkich innych względów, które uzna za
stosowne.

5 CRITERIA FOR PRIORITY DRIVERS

5
KRYTERIA
DLA
PRIORYTETOWYCH

5.1 FIA PRIORITY DRIVERS
• The first 3 in the final classification of
the FIA World Cups of the two previous
years
• The first 3 in an FIA World Cup event in
the current or the previous year.

5.1 KIEROWCY PRIORYTETOWI FIA
• Pierwszych 3 w klasyfikacji końcowej
Pucharów Świata FIA z dwóch poprzednich
lat
• Pierwszych 3 w zawodach Pucharu Świata
FIA w bieżącym lub poprzednim roku.

• Drivers who have been nominated by
the FIA.
• Drivers who have been entered by a
manufacturer for a specific event, for that
event only.

• Kierowcy, którzy zostali nominowani przez
FIA.
• Kierowcy, którzy zostali zgłoszeni przez
producenta do konkretnych zawodów, tylko
na te zawody.

The FIA may withdraw a driver from the
priority list at its discretion.

FIA
może
wycofać
kierowcę
z
priorytetów według własnego uznania.

6 EVENT CHARACTERISTICS

6 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

6.1 CROSS-COUNTRY MARATHON
A Marathon is an event, the itinerary of
which may cover the territory of several
countries with a minimum average
distance for the Selective Sections of 240
km (if any) per leg and a minimum total
distance for the Selective Sections of
2500 km. The total duration of a
Marathon may not exceed 15 days
(including
administrative
checks,
scrutineering and rest halts).

6.1 RAJD TERENOWY MARATON
Maraton to zawody, których trasa może
obejmować terytorium kilku krajów, przy
czym minimalny średni dystans dla Odcinków
Specjalnych wynosi 240 km (jeśli dotyczy)
na etap i minimalną łączną długością dla
Odcinków Specjalnych wynoszącą 2500 km.
Całkowity czas trwania Maratonu nie może
przekraczać 15 dni (w tym odbiorów
administracyjnych, badań kontrolnych i
postoju na odpoczynek).

6.2 CROSS-COUNTRY RALLY
A World Cup Cross-Country Rally must
last no more than seven days (including
administrative checks and scrutineering)
with five days of competition and a total
distance for the Selective Sections of at
least 1200 km.

6.2 RAJD TERENOWY
Rajd Terenowy Pucharu Świata nie może
trwać dłużej niż siedem dni (łącznie z
odbiorami administracyjnymi i badaniami
kontrolnymi) z pięcioma dniami rywalizacji i
całkowitą długością Odcinków Specjalnych
wynoszącą, co najmniej 1200 km.

6.3 CROSS-COUNTRY BAJA
A Cross-Country World Cup Baja is an
event that must last no more than four
days (including administrative checks,
scrutineering and an optional Qualifying
Stage), with two days of competition and
a total distance for the Selective Sections
of at least 350 km.

6.3 RAJD TERENOWY BAJA
Rajd Terenowy Baja Pucharu Świata to
zawody, które muszą trwać nie dłużej niż
cztery
dni
(włączając
odbiory
administracyjne,
badania
kontrolne
i
opcjonalny Odcinek Kwalifikacyjny), z dwoma
dniami rywalizacji i całkowitą długością
odcinków
specjalnych
wynoszącą,
co
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najmniej 350 km.
6.4 LENGTH OF SELECTIVE SECTION
No Selective Section may exceed 600 km.

6.4 DŁUGOŚĆ ODCINKA SPECJALNEGO
Żaden
Odcinek
Specjalny
nie
może
przekraczać 600 km.

6.5 HALTS OR REGROUPS
After a scheduled driving time of more
than 12 hours, a rest halt or a regroup of
at least 6 hours is compulsory. A
scheduled rest halt or a regroup of at
least 24 hours is compulsory after 10 legs
of the event.

6.5 POSTÓJ LUB PRZEGRUPOWANIE
Po planowanym czasie prowadzenia pojazdu
dłuższym niż 12 godzin obowiązkowy jest
postój lub przegrupowanie trwające, co
najmniej 6 godzin. Zaplanowany postój lub
przegrupowanie na odpoczynek, trwające, co
najmniej 24 godziny, są obowiązkowe po 10
etapach zawodów.

OFFICIALS

OSOBY OFICJALNE

7 OFFICIALS AND DELEGATES

7 OSOBY OFICJALNE I DELEGACI

7.1 STEWARDS
The panel of Stewards (the Stewards)
shall always comprise three members.
The Chairman and one member shall be
appointed by the FIA and be of a different
nationality from that of the organising
country (ASN). The third member shall be
appointed by the ASN of the country
organising the event. There must be a
permanent communication link between
the Stewards and the Clerk of the Course.
During the running of the event at least
one of the Stewards must be in the
vicinity of event HQ.

7.1 ZESPÓŁ SĘDZIÓW SPORTOWYCH
Zespół Sędziów Sportowych (ZSS) zawsze
składa się z trzech członków. Przewodniczący
i jeden członek są powoływani przez FIA i są
innej
narodowości
niż
ta
kraju
organizującego (ASN).
Trzeci członek zostanie wyznaczony przez
ASN kraju organizującego zawody.
Musi istnieć stała komunikacja pomiędzy ZSS
a Dyrektorem Zawodów.

7.2 FIA DELEGATES
The following delegates may be appointed
by the FIA and each of them will draw up
a report covering his/her responsibilities
at the event:

7.2 DELEGACI FIA
Następujący
delegaci
mogą
zostać
wyznaczeni przez FIA i każdy z nich
sporządzi raport obejmujący jego / jej
obowiązki podczas zawodów:

7.2.1 FIA Sporting Delegate
The FIA Sporting Delegate will liaise with
the Clerk of the Course and all other
appointed FIA officials and delegates. The
FIA Sporting Delegate may also have the
role of an FIA Observer.

7.2.1 Delegat Sportowy FIA
Delegat Sportowy FIA będzie współpracować
z Dyrektorem Zawodów oraz wszystkimi
innymi wyznaczonymi osobami oficjalnymi i
delegatami FIA. Delegat Sportowy FIA może
również pełnić rolę Obserwatora FIA.

7.2.2 FIA Technical Delegate
The FIA Technical Delegate(s) will liaise
with the Clerk of the Course and will be
the Chief Scrutineer responsible for all
technical matters.
If no FIA Technical Delegate is assigned,
the Chief Scrutineer will be responsible.

7.2.2 Delegat Techniczny FIA
Delegat (-ci) Techniczny (-i) FIA będzie (-ą)
współpracować z Dyrektorem Zawodów i
będzie Kierownikiem Sędziów Technicznym,
odpowiedzialnym
za
wszystkie
kwestie
techniczne. Jeśli nie zostanie wyznaczony
Delegat
Techniczny
FIA,
osobą
odpowiedzialną będzie Kierownik Sędziów
Technicznych.

Podczas trwania zawodów, co najmniej jeden
z członków ZSS musi znajdować się w
pobliżu siedziby głównej zawodów.
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7.2.3 Other
Appendix IX.

FIA

Delegates,

see

7.2.3 Inni Delegaci FIA, patrz Załącznik
IX.

RELATIONS

7.3 OSOBA (-Y) ODPOWIEDZIALNA (-E)
ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI (CRO)

The principal duty of the CRO is to
provide information or clarifications in
connection with the regulations and the
running
of
the
event
to
the
competitors/crews. There must be at least
one CRO at each event who must be
easily
identifiable
by
the
competitors/crews.
The schedule for the CRO must be
detailed in the Supplementary Regulations
and posted on the official notice board.

Głównym obowiązkiem CRO jest udzielanie
informacji
lub
wyjaśnień
zawodnikom/załogom,
w
związku
z
regulaminami i przebiegiem zawodów.
Na każdych zawodach musi być, co najmniej
jeden
CRO,
który
musi
być
łatwo
rozpoznawalny dla zawodników / załogi.

ELIGIBLE
VEHICLES,
AND TYRES

DOPUSZCZONE
WYPOSAŻENIE I OPONY

7.3
COMPETITOR
OFFICER(S) (CRO)

EQUIPMENT

Harmonogram
pracy
CRO
musi
być
wyszczególniony
w
Regulaminie
Uzupełniającym i opublikowany na oficjalnej
tablicy ogłoszeń.
POJAZDY,

8 VEHICLES ELIGIBLE TO ENTER FIA
CROSS-COUNTRY EVENTS

8 POJAZDY DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU
W ZAWODACH RAJDÓW TERENOWYCH
FIA

8.1 SUMMARY
Cross-Country events are open to vehicles
with a maximum gross weight of up to
3500 kg for Groups T1, T2, T3 and T4,
and greater than 3500 kg for Group T5, in
due possession of a valid registration
certificate and in conformity with the
vehicle being presented. These vehicles
must comply with the safety specifications
laid down by the International Convention
on Road Traffic, as well as the safety
specifications laid down by the FIA
regulations and by these CC Rally
Sporting Regulations.

8.1 ZARYS
Zawody Rajdów Terenowych są otwarte dla
pojazdów o maksymalnej masie całkowitej
do 3500 kg dla Grup T1, T2, T3 i T4 oraz
większej niż 3500 kg dla Grupy T5, we
właściwy sposób posiadających ważny dowód
rejestracyjny, zgodny z prezentowanym
pojazdem. Pojazdy te muszą być zgodne ze
specyfikacjami bezpieczeństwa określonymi
w Międzynarodowej Konwencji o Ruchu
Drogowym,
a
także
specyfikacjami
bezpieczeństwa określonymi w regulaminach
FIA i niniejszym Regulaminie Sportowym
Rajdów Terenowych.

The vehicles shall be split up into the
following groups:
• Group T1: Prototype Cross-Country
Cars, complying with Appendix J Article
285.
• Group T2: Series Production CrossCountry Cars, complying with Appendix J
Article 284. Vehicles must also comply
with Appendix IV to these regulations.

Pojazdy dzieli się na następujące grupy:

•
Group T3: Lightweight Prototype
Cross-Country Vehicles, complying with
Appendix J Art. 286.
•
Group T4: Lightweight Series
Production Cross-Country Side-by-Side
Vehicles, complying with Appendix J
Article 286A.

• Grupa T1: Prototypowe Samochody
Terenowe,
zgodne
z
Artykułem
285
Załącznika J.
• Grupa T2: Samochody Terenowe Produkcji
Seryjnej, zgodne z Artykułem 284 Załącznika
J.
Pojazdy
muszą
również
spełniać
wymagania Załącznika IV do niniejszego
regulaminu.
• Grupa T3: Lekkie Prototypowe Pojazdy
Terenowe,
zgodne
z
Artykułem
286
Załącznika J.
• Grupa T4: Lekkie Pojazdy Terenowe
Produkcji Seryjnej, zgodne z Załącznikiem J
Artykuł 286A.
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•
Group T5: Cross-Country Trucks,
complying with Appendix J Article 287.
Vehicles must also comply with Appendix
IV to these regulations.

• Grupa T5: Ciężarówki Terenowe, zgodne z
Artykułem 287 Załącznika J.
Pojazdy muszą również spełniać wymagania
Załącznika IV do niniejszego regulaminu.

8.2 GROUPS/CLASSES OF VEHICLES

8.2 GRUPY/KLASY POJAZDÓW

Organisers must include the following
group and classes (T5 not admitted in
Bajas):

Organizatorzy
muszą
następujące
grupy
i
niedopuszczone do Baja):

Group & Class
Grupa i Klasa
T1.1
T1.2
T2
T3
T4
T5

przewidzieć
klasy
(T5

Vehicle
Pojazd
T1 4x4 Petrol and Diesel
T1 4x4 Benzynowe i Diesel
T1 4x2 Petrol and Diesel
T1 4x2 Benzynowe i Diesel
Series Production Cross-Country Vehicles - Petrol and Diesel
Pojazdy Terenowe Produkcji Seryjnej - Benzynowe i Diesel
Lightweight Prototype Cross-Country Vehicles
Lekkie Prototypowe Pojazdy Terenowe
Lightweight Series Production Cross-Country Side-by-Side Vehicles
Lekkie Pojazdy Terenowe Produkcji Seryjnej Side-by-Side
Cross-Country Trucks
Ciężarówki Terenowe

8.3 FIA TECHNICAL PASSPORT
Before being validated by the FIA
Technical Delegate, the use of the most
recent version of the blank FIA technical
passport is compulsory (available upon
request from the ASN to the FIA). After a
complete pre-inspection of the vehicle,
the ASN must write any comments in the
location reserved for this purpose.
A written report must be established. For
vehicles of Groups T1, T3 and T4, the ASN
must report the following information
regarding the engine: type and serial
number, original vehicles. The stamp of
the ASN, the date and the name (in
capital letters) and signature of the ASN
inspector must appear on the technical
passport. The pre-inspection must not be
later than the date of publication of the
official entry list of the event counting
towards the FIA Cross-Country World
Cups in which the vehicle has been
entered.

8.3 PASZPORT TECHNICZNY FIA
Przed
zatwierdzeniem
przez
Delegata
Technicznego
FIA,
obowiązkowe
jest
korzystanie z najnowszej wersji blankietu
Paszportu Technicznego FIA (dostępny w FIA
na wniosek ASN-u). Po pełnej wstępnej
kontroli pojazdu, ASN musi napisać wszelkie
uwagi w miejscu zarezerwowanym do tego
celu.
Należy sporządzić pisemny raport. W
przypadku pojazdów z grup T1, T3 i T4, ASN
musi
podać
następujące
informacje
dotyczące silnika: typ i numer seryjny,
oryginalny pojazd. Pieczęć ASN, data i
nazwisko (wielkimi literami) oraz podpis
inspektora ASN muszą znajdować się w
paszporcie technicznym.
Wstępna kontrola nie może odbyć się później
niż data publikacji oficjalnej listy zgłoszeń
zawodów zaliczanych do Pucharu Świata w
FIA w Rajdach Terenowych, do których
pojazd został zgłoszony.

The FIA Technical Delegate will identify
the presented vehicle with markings

Delegat
Techniczny
FIA
zidentyfikuje
prezentowany pojazd za pomocą oznaczeń i /
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and/or seals that must under no
circumstance be removed. In addition, the
markings linked to the technical passport
must not be removed under any
circumstances.
This passport must be presented to the
scrutineers when requested and the
technical specifications declared must not
be modified during the event.

lub plomb, których w żadnym wypadku nie
wolno usuwać. Ponadto oznaczenia związane
z paszportem technicznym nie mogą być w
żadnym wypadku usuwane.

8.4 PROVISIONS FOR T1 VEHICLES

8.4 PRZEPISY DOTYCZĄCE POJAZDÓW
T1
Pojazdy T1 zgodne z przepisami technicznymi
Załącznika J 2009 i bieżącego roku są
dopuszczone pod następującymi warunkami:

T1 vehicles conforming to the technical
regulations of Appendix J 2009 and of the
current year are eligible under the
following conditions:

Paszport ten należy przedstawić sędziom
technicznym na żądanie, a zadeklarowanych
specyfikacji
technicznych
nie
można
modyfikować podczas zawodów.

8.4.1 They must have a valid FIA
Technical Passport. The FIA will no longer
issue an FIA Technical Passport for a
vehicle manufactured in accordance with
Appendix J 2009. Vehicles manufactured
in accordance with Appendix J 2009 and
holding an FIA Technical Passport will be
eligible until further notice.

8.4.1 Muszą posiadać ważny Paszport
Techniczny FIA. FIA nie będzie już wydawać
Paszportu Technicznego FIA dla pojazdu
wyprodukowanego zgodnie z Załącznikiem J
2009. Pojazdy wyprodukowane zgodnie z
Załącznikiem J 2009 i posiadające Paszport
Techniczny FIA będą dopuszczone do
momentu odwołania.

8.4.2 A car using a 2009 type chassis,
and already in possession of a valid FIA
Technical Passport, may be equipped with
an engine complying with the FIA
Technical Regulations of the current year,
fitted with a restrictor for “standard
engines” (Table Art. 8.4.5) if the driver is
not on the FIA CC priority drivers list.

8.4.2 Samochód używający podwozia typu
2009 i już posiadające ważny Paszport
Techniczny FIA, może być wyposażony w
silnik zgodny z Regulaminem Technicznym
FIA z bieżącego roku, z zamontowanym
ogranicznikiem dla „standardowych silników”
(Tabela Art. 8.4.5) jeśli kierowca nie znajduje
się na liście kierowców priorytetowych FIA
CC.

8.4.3 If the driver is on the FIA CC
priority drivers list, the engine must be
equipped with a restrictor valid for
“prototype engines” (see Chart “Air
Restrictors”).

8.4.3 Jeśli kierowca znajduje się na liście
kierowców priorytetowych FIA CC, silnik musi
być wyposażony w ogranicznik ważny dla
„silników
prototypowych”
(patrz
tabela
„Ograniczniki powietrza”).

8.4.4 Supercharged petrol engines are
allowed.

8.4.4 Dopuszczalne są silniki benzynowe z
doładowaniem.

8.4.5 The
applicable:

8.4.5 Obowiązuje następująca tabela:

following

table

will

be

Ograniczniki powietrza
Średnia wysokość nad poziomem Alt.<1000m
morza odcinków specjalnych (Alt.)
Benzynowe
Prototypowe
37
Standardowe
(pojazdy
zgodne
z
Załącznikiem J 2020)
37.2
Standardowe silniki V8 widlaste o
pojemności powyżej 5.4L 4x2
37
Standardowe silniki V8 widlaste o
pojemności powyżej 5.4L 4x2

1000m
<
Alt.<2000m
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Diesel
35
Prototypowe turbodoładowane
39
Standardowy
jednostopniowe
turbo
(pojazd zgodny z Załącznikiem J 2020)
38
Standardowy dwustopniowe turbo (pojazd
zgodny z Załącznikiem J 2020)
Uwaga dotycząca standardowych doładowanych silników Diesel-a:
Każdy silnik, który posiada, co najmniej jeden cylinder, który jest w stanie pobierać
powietrze z więcej niż jednej sprężarki, nawet jeżeli nie odbywa się to w tym samym
czasie, jest uważany za silnik z dwustopniowym turbo.
We wszelkich przypadkach, FIA zastrzega sobie prawo do osądzenia czy doładowany silnik
jest typu jednostopniowego turbo czy dwustopniowego turbo.
Table 8.4.5
Tabela 8.4.5
8.4.6 Group T1 – Minimum Weight
8.4.6 Grupa T1 – Masa Minimalna
Over / Powyżej
Up
to
and
4x4
4x2
cm3
including / Do i
włączając cm3
2000
2250
1400
1280
2250
2500
1475
1310
2500
2750
1475
1340
2750
3000
1550
1370
3000
3250
1550
1400
3250
3500
1625
1430
3500
3750
1625
1460
3750
4000
1700
1490
4000
4250
1700
1580
4250
4500
1775
1580
4500
4750
1775
1580
4750
5000
1850
1580
5000
5250
1850
1580
5250
5500
1925
1655 / 1580*
5500
5750
1925
1655 / 1580*
5750
2000
1730 / 1580*
* only for standard engines fitted with a * wyłącznie dla standardowych silników
restrictor diameter decreased by 1.0 mm wyposażonych w ogranicznik o średnicy
from that specified in Table 8.4.5
zmniejszonej o 1.0 mm w stosunku do
specyfikacji z Tabeli 8.4.5
Table 8.4.6.

Tabela 8.4.6

8.5 SCORE VEHICLES

8.5. POJAZDY SCORE

8.5.1 A vehicle complying with the
“SCORE” regulations may be accepted in
Group T1, on condition that the
competitor provides evidence that his
vehicle is recognised by the “SCORE
International” organisation. The vehicle
must bear a safety inspection seal
according to Article GT2 of the regulations
governed by this organisation.

8.5.1
Pojazd
zgodny
z
regulaminem
„SCORE” może być dopuszczony do Grupy
T1, pod warunkiem, że zawodnik udowodni,
że jego pojazd jest uznany przez organizację
„SCORE Internationale”.
Pojazd musi posiadać plomby z inspekcji
bezpieczeństwa zgodnie z Artykułem GT2
regulaminu rządzącego tą organizacją.

8.5.2 The eligibility of the vehicle shall be
subject to the approval, to be obtained in
advance, of the FIA Technical Working
Group. It is the competitor’s responsibility
to ensure that such approval is applied for

8.5.2 Dopuszczenie pojazdu podlegać będzie
zatwierdzeniu, które musi być uzyskane
wcześniej, przez Techniczną Grupę Roboczą
FIA.
Obowiązkiem
zawodnika
jest
dopilnowanie, aby wniosek o taką aprobatę

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 21

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

in writing before the FIA Technical
Working Group meeting preceding the
first FIA event in which the competitor
wishes to take part.

został złożony na piśmie przed posiedzeniem
Technicznej
Grupy
Roboczej
FIA,
poprzedzającym pierwsze zawody FIA, w
których zawodnik ma zamiar wystartować.

8.5.3 All safety equipment must be
homologated and/or in conformity with
the FIA regulations, other than the roll
cage, which must comply with the
“SCORE” regulations.
The engine must be equipped with a
“prototype engine” restrictor (see Table
8.4.5).

8.5.3 Wszelkie wyposażenie bezpieczeństwa
musi być homologowane i/lub zgodne z
przepisami FIA, poza klatką bezpieczeństwa,
która musi być zgodna z przepisami
„SCORE”.
Silnik musi być wyposażony w ogranicznik
wlotu
powietrza
jak
dla
"pojazdów
prototypowych" (patrz Tabela 8.4.5).

8.6 ADDITIONAL PROVISIONS
8.6.1 The maximum speed for T3, T4 and
T5 vehicles is 130 kph. It is the
competitor’s responsibility to abide by this
limit.

8.6 PRZEPISY DODATKOWE
8.6.1 Prędkość maksymalna dla pojazdów
T3, T4 i T5 wynosi 130 km/h. Na zawodniku
spoczywa
odpowiedzialność
za
przestrzeganie tego limitu.

8.6.2 Series production vehicles which
are no longer homologated in Group T2
may be authorised to take part in Group
T1 with a T2 safety and preparation level.
Vehicles must fully respect ISC Appendix J
Article 284 (Group T2).

8.6.2 Pojazdy produkcji seryjnej, które nie
są dłużej homologowane w Grupie T2 mogą
być
dopuszczone
w
Grupie
T1,
z
zabezpieczeniem i przygotowaniem zgodnym
z wymogami dla Grupy T2. Pojazdy muszą
być całkowicie zgodne z Artykułem 284
Załącznika J MKS (Grupa T2).

8.6.3 4-Wheel Drive Vehicle with
Central or Rear Engine.
If a 4-wheel drive vehicle has an FIA
Technical Passport drawn up before
31/12/2005,
clearly
indicating
the
position of the engine, it may be accepted
even if it has an engine situated to the
rear of the middle of the wheelbase.

8.6.3
Pojazd
4x4
z
Silnikiem
Umieszczonym Centralnie lub z Tyłu
Jeżeli pojazd z napędem 4x4 posiada
Paszport Techniczny FIA sporządzony przed
31/12/2005
wskazujący
jasno
miejsce
umieszczenia silnika, może być dopuszczony
nawet, jeżeli silnik jest umieszczony w tył od
środka rozstawu osi.

8.6.4 T3 and T4 Groups
Only atmospheric petrol or supercharged
petrol engines are allowed. Supercharged
petrol engines must be fitted with an air
restrictor with a maximum diameter of 25
mm.

8.6.4 Grupa T3 i T4
Dozwolone są wyłącznie wolnossące lub
turbodoładowane
silniki
benzynowe.
Turbodoładowane silniki benzynowe muszą
być wyposażone w ogranicznik wlotu
powietrza o maksymalnej średnicy 25 mm.

9 ELECTRONIC EQUIPMENT

9 WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE

9.1.1 Any radio or electronic means of
communication, or any other device not
expressly permitted in these regulations
or in the Supplementary Regulations, is
forbidden on board the vehicles.

9.1.1 Na pokładzie pojazdów zabronione sa
wszystkie elektroniczne lub radiowe środki
łączności lub jakiekolwiek inne urządzenia
wyraźnie
dozwolone
w
niniejszym
regulaminie lub Regulaminie Uzupełniającym.

9.1.2 Separate antennas, hands-free
devices (e.g. Touch pads, Digital Tablets),
data cables, Wi-Fi, Bluetooth and similar,
including all forms of data transmission,
are prohibited.

9.1.2
Oddzielne
anteny,
urządzenia
„głośnomówiące” (np. panele dotykowe,
tablety cyfrowe), przewody do transmisji
danych, Wi-Fi, Bluetooth i podobne, łącznie z
każdą
formą
transmisji
danych
są
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zabronione.
9.1.3 GPS and smart watches, any other
instrument connected to the internet and
all data storage devices are forbidden on
board the competition vehicle.

9.1.3 W pojeździe sportowym zabronione są
GPS i smart watch-e, jakiekolwiek inne
urządzenie podłączone do Internetu oraz
wszystkie urządzenia do przechowywania
danych.

9.1.4 Any numbers of telephones, mobile
phones or satellite phones carried on
board must be given to the Organiser
during the administrative checks.

9.1.4
Numery
telefonów,
telefonów
komórkowych
lub
satelitarnych
przewożonych w samochodzie urządzeń,
muszą być dostarczone Organizatorowi
podczas odbioru administracyjnego.

9.1.5 The telephones must be stored in a
box inside the cabin and be easily
accessible for the driver and co-driver
when seated with their harnesses
fastened.

9.1.5 Telefony muszą być przechowywane w
pojemnikach wewnątrz kabiny oraz być łatwo
dostępne dla kierowcy i pilota, którzy siedzą
zapięci w swoje pasy bezpieczeństwa.

9.1.6
During
Selective
Sections
telephones may only be used from
outside the vehicle and must be switched
off at other times.

9.1.6 Telefony mogą być używane na
Odcinkach Specjalnych tylko poza pojazdem i
w pozostałym czasie muszą być wyłączone

9.1.7 The use of the telephone on road
sections is permitted. If the telephone is
used while driving on public roads, the
national Highway Code must be observed.

9.1.7 Używanie telefonu na odcinkach
drogowych jest dozwolone. Jeżeli telefon jest
używany w trakcie poruszania się po drogach
publicznych, to musi być stosowany krajowy
Kodeks Drogowy.

10 TYRES

10. OPONY

10.1 T1 PRIORITY DRIVERS

10.1 KIEROWCY PRIORYTETOWI FIA

10.1.1 For T1 Priority Drivers, a single
tyre pattern is authorised for each priority
driver.

10.1.1 Dla Kierowców Priorytetowych T1,
dozwolony jest jeden rysunek rzeźby opony
dla każdego kierowcy priorytetowego.

10.1.2 During scrutineering the pattern
must be registered and the competitor
must name and provide drawings of the
type of tyre (patterns and dimensions).
Only these tyres, which must be moulded
and uncut, may be used during the event.

10.1.2 Podczas badań kontrolnych, rysunek
musi być zarejestrowany, a zawodnicy muszą
nazwać i przekazać rysunki typu opony
(rysunki i wymiary).
Wyłącznie powyższe opony, które muszą być
uformowane i nie-nacinane, mogą być
stosowane w czasie zawodów.

10.1.3 A pattern is associated with each
dimension and, if left tyres are different
from right tyres, their patterns must be
symmetrical.

10.1.3 Rysunek jest skojarzony z każdym
wymiarem i, jeżeli opony prawe i lewe są
różne, ich rysunki muszą być symetryczne.

10.1.4 When no Selective Sections are
involved, non-registered pattern tyres
may be used on road sections if a tyre
fitting zone has been arranged by the
Organiser.

10.1.4 Jeżeli nie są przeprowadzane Odcinki
Specjalne, można na odcinkach drogowych
stosować niezarejestrowane rzeźby opon,
jeżeli Organizator wyznaczył strefę montażu
opon.
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10.2 AVAILABILITY OF TYRES
Two-wheel drive T1 and T5 vehicles must
use tyres from a tyre manufacturer’s
commercial catalogue.

10.2. DOSTĘPNOŚĆ OPON
Pojazdy T1 z napędem na jedną oś i pojazdy
T5 muszą stosować opony z katalogu
handlowego producenta opon.

10.3 MOULDED TYRES
All vehicles must be fitted with moulded
tyres. Hand cutting or modification of the
specified tread pattern is not permitted.

10.3 OPONY FORMOWANE
Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w
formowane opony. Zabronione jest ręczne
nacinanie lub modyfikowanie określonej
rzeźby bieżnika

10.4 TYRE FITTING
The maximum pressure for fitting the tyre
onto the rim is 8 bars at 20°C; this
pressure must allow the tyre to stick to
the outer walls of the rim.

10.4 MONTAŻ OPONY
Maksymalne ciśnienie dla montażu opony na
feldze wynosi 8 bar, przy temperaturze 20 oC;
ciśnienie to musi pozwalać oponie przylegać
do zewnętrznych krawędzi felgi.

10.5 TREATMENT OF TYRES
Any
chemical
and/or
mechanical
treatment of tyres is prohibited. Any
device for heating the tyres once fitted on
the rim is prohibited.

10.5 OBRÓBKA OPON
Jakakolwiek chemiczna i / lub mechaniczna
obróbka opon jest zabroniona. Wszelkie
urządzenia do podgrzewania opon po
zamontowaniu na feldze są zabronione.

10.6 CONTROL OF TYRES
At any time during the event, controls
may be carried out to check the
conformity of the tyres.

10.6 KONTROLA OPON
W dowolnym momencie zawodów można
przeprowadzić kontrole w celu sprawdzenia
zgodności opon.

11 ON-BOARD VIDEO CAMERAS

11 KAMERY VIDEO ON-BOARD

11.1 PROMOTER’S OR ORGANISER’S
CAMERAS
If required by the Organiser or Cup
Promoter (if applicable), the competition
vehicle must carry an on-board camera or
other recording device.
This will be fitted by the Organiser or Cup
Promoter and approved by the scrutineer.

11.1
KAMERY
PROMOTORA
I
ORGANIZATORA
Jeżeli jest to wymagane przez Organizatora
lub
Promotora
Pucharu
(jeżeli
ma
zastosowanie),
startujący
pojazd
musi
przewozić
kamerę
on-board
lub
inne
urządzenie rejestrujące. Urządzenia te będą
montowane
przez
Organizatora
lub
Promotora Pucharu i muszą być zatwierdzone
przez sędziów technicznych.

11.2 TEAM CAMERAS
11.2.1 The competitor of any car which
carries an on-board camera must have
the prior agreement of the Organiser or
Cup Promoter (if any). Authorised
cameras will be identified by an adhesive
decal and must be mounted in the car at
the time of scrutineering.

11.2 KAMERY ZESPOŁU
11.2.1 Zawodnicy każdego z samochodów,
który przewozi kamery, muszą posiadać
stosowną
zgodę
od
Organizatora
lub
Promotora
Pucharu
(jeżeli
występuje).
Zatwierdzone
kamery
będą
oznaczone
naklejką i muszą być zamontowane w
samochodzie podczas badania kontrolnego.

11.2.2 Competitors wishing to use a
camera must supply the following
information to the Organiser or World Cup
Promoter (if any) at least one week
before the start:

11.2.2 Zawodnik, który chce używać takiej
kamery musi, co najmniej na tydzień przed
startem dostarczyć do Organizatora lub
Promotora
Pucharu
(jeżeli
występuje)
stosowną
informację
na
ten
temat,
zawierającą:
Nazwisko zawodnika, numer samochodu,
adres
zawodnika
i
wykorzystanie

Competitor’s
name,
car
number,
competitor’s address and use of footage.
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zarejestrowanego materiału.
11.2.3 The FIA officials may recover the
footage at any time. The footage may be
used by the FIA officials.

11.2.3 Osoby oficjalne FIA mogą w każdej
chwili
zgrać
zarejestrowany
materiał.
Zarejestrowany materiał może być używany
przez osoby oficjalne FIA.

11.3 MOUNTING
11.3.1 The mounting(s) and the presence
of camera(s) in the driver/co-driver’s
compartment are not authorised between
the vertical transverse plane through the
rearmost point of the dashboard (in
relation to the vehicle’s direction of
movement) and the vertical transverse
plane of the rearmost point of the
driver/co-driver’s seats (in relation to the
vehicle’s direction of movement).

11.3 MOCOWANIE
11.3.1 Mocowanie (-a) i umiejscowienie
kamery (-er) w przedziale kierowcy / pilotów,
nie jest dopuszczone pomiędzy pionową
poprzeczną płaszczyzną przechodzącą przez
najbardziej wysunięty do tyłu (w stosunku do
kierunku ruchu pojazdu) punkt deski
rozdzielczej
oraz
pionową
poprzeczną
płaszczyzną przechodzącą przez najdalszy
tylny (w stosunku do kierunku jazdy
pojazdu) punkt foteli kierowcy / pilotów.

11.3.2 Only mountings attached by
screws, metal screw clamps, quickclamping collars and metallic inserts are
permitted (no bonding, double-sided tape,
adhesive material, suction devices, etc.).

11.3.2
Dopuszczone
są
wyłącznie
mocowania przy pomocy śrub, metalowych
klamr śrubowych, akceptowane są zaciski
ekspresowe
i
wkładki
metalowe
(bez
przyklejania, bez taśmy dwustronnej, bez
przyssawek, itp.).

11.3.3 It is forbidden to mount cameras
on the outside of the Vehicle or for them
to protrude beyond the bodywork.

11.3.3
Zabronione
jest
zamontowanie
kamery na zewnątrz Pojazdu lub jej
wystawanie poza obrys nadwozia.

11.3.4 The mountings of the cameras
and recorders must be able to withstand a
minimum deceleration of 25 g.

11.3.4
Mocowania kamer
rejestrujących
muszą
przeciążenia wynoszące 25 g.

11.3.5 Non-compliance with these criteria
will lead to the vehicle not being
authorised to take the start.

11.3.5
Niezgodność
z
powyższymi
wymaganiami
skutkować
będzie
niedopuszczeniem pojazdu do startu.

11.4 APPROVAL
11.4.1
All
camera
positions
and
mountings used must be shown and
approved during scrutineering before the
start of the competition.

11.4 ZATWIERDZENIE
11.4.1 Wszystkie lokalizacje i mocowania
kamer muszą być okazane i zatwierdzone
podczas badania kontrolnego przed startem
do zawodów.

11.4.2 Once the installation of the
camera system has been validated by the
scrutineers, it is strictly forbidden for the
competitor to manipulate the mountings
of the camera.

11.4.2 Po zatwierdzeniu przez sędziów
technicznych systemu kamery, stanowczo
zabrania się zawodnikowi manipulowania
przy mocowaniach kamery, pod karą do
dyskwalifikacji włącznie.
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12 SAFETY TRACKING SYSTEM AND
NAVIGATION SYSTEM (NAV-GPS)

12
SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA
I
NAWIGACJI (NAV-GPS)

ŚLEDZENIA
SYSTEM

12.1 SAFETY TRACKING SYSTEM

12.1
SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA

ŚLEDZENIA

12.1.1 In FIA World Cup Cross-Country
events, all vehicles must only be fitted
with the Safety Tracking System(s)
provided by the Organiser.
For all other Cross-Country events the use
of a Safety Tracking System is strongly
recommended.

12.1.1 W zawodach Pucharu Świata FIA w
Rajdach Terenowych, wszystkie pojazdy
muszą być wyposażone wyłącznie w System
(-y) Śledzenia Bezpieczeństwa zapewniony (e)
przez
Organizatora.
W
przypadku
wszystkich innych zawodów w Rajdach
Terenowych stanowczo zaleca się stosowanie
Systemu Śledzenia Bezpieczeństwa.
12.1.2
Instalacja zostanie sprawdzona
podczas badania kontrolnego. Instrukcje
dotyczące odbioru, zwrotu i wyposażenia
zostaną
wydane
przez
każdego
z
Organizatorów. Jakakolwiek ingerencja w
system (-y) podczas zawodów spowoduje
zgłoszenie zawodnika do ZSS.

12.1.2 The installation will be checked at
scrutineering.
Instructions
regarding
collection, return and fitment will be
issued by each Organiser.
Any interference with the system(s)
during the event will result in the
competitor
being
reported
to
the
Stewards.
12.2 NAVIGATION SYSTEM (NAVGPS)
12.2.1 Competitors are obliged to be
equipped with one or two Navigation
System(s) (NAV-GPS) downloaded with
the waypoints given by the Organiser.
When a crew uses two NAV-GPS, it must
indicate in writing, at scrutineering, which
of the two will be considered as the
official one. If the official NAV-GPS is
inoperative,
the
second
NAV-GPS
automatically becomes the official one.

12.2 SYSTEM NAWIGACJI (NAV-GPS)

12.2.2 The NAV-GPS may be inspected
by an official at any point during the
event.

12.2.2 NAV-GPS może być sprawdzony przez
osobę oficjalną w dowolnym momencie
podczas zawodów.

12.2.3 At the end of each leg the NAVGPS may be inspected for validation of
waypoints and speeding violations.
The data will be checked by the provider,
who
will
immediately
report
any
irregularities to the Clerk of the Course
and the Stewards.

12.2.3 Na końcu każdego etapu NAV-GPS
może zostać sprawdzony pod kątem walidacji
punktów
drogowych
i
przekroczenia
prędkości. Dane zostaną sprawdzone przez
dostawcę, który niezwłocznie zgłosi wszelkie
nieprawidłowości do Dyrektora Zawodów i do
ZSS.

12.3 CONNECTION OF THE SYSTEMS

12.3 PODŁĄCZENIE SYSTEMÓW

12.3.1 The specifications for the standard
power connector are laid down in
Appendix VI.

12.3.1 Specyfikacje standardowego złącza
zasilania są określone w Załączniku VI.

12.3.2 It is the competitor’s responsibility
to ensure that the Safety Tracking
System(s) and the NAV-GPS always

12.3.2 Zawodnik jest odpowiedzialny za
zapewnienie,
aby
System
(-y)
Bezpieczeństwa
i
NAV-GPS
zawsze

12.2.1 Zawodnicy są zobowiązani do
posiadania jednego lub dwóch Systemów
Nawigacyjnych (NAV-GPS) pobranych z
punktami nawigacyjnymi podanymi przez
Organizatora. Gdy załoga korzysta z dwóch
NAV-GPS, musi wskazać na piśmie, podczas
badania kontrolnego, który z nich zostanie
uznany za oficjalny. Jeśli oficjalny NAV-GPS
nie działa, drugi NAV-GPS automatycznie
staje się oficjalny.
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remain
permanently
connected
and
switched on with the antenna connected
throughout
the
duration
of
the
competition.
Any crew that fails to do so, or if it is
noted that the any of the systems is not
in operation through the fault of the crew,
will be reported to the Clerk of the Course
and will incur a penalty of at least 15
minutes, which may be increased at the
discretion of the Stewards.

pozostawały na stałe połączone i włączone, z
anteną podłączoną, przez cały czas trwania
zawodów.

12.4 GPS TRIP METER
It is optional for the competitors to use a
GPS-based Trip Meter. No functions others
than
measuring
(kilometres,
times,
speeds) may be integrated into the GPS
Trip Meter.

12.4 METROMIERZ GPS
Zawodnicy mogą korzystać z Metromierza
opartego na GPS. Żadne funkcje inne niż
pomiar (kilometry, czasy, prędkości) nie
mogą być zintegrowane z Metromierzem
GPS.

13
DATA
LOGGING
ACQUISITION

13
REJESTRACJA
DANYCH
POZYSKIWANIE DANYCH

AND

DATA

Każda załoga, która nie zastosuje się do tej
zasady lub jeśli zostanie zauważone, że
którykolwiek z systemów nie działa z winy
załogi, zostanie zgłoszona do Dyrektora
Zawodów i zostanie na nią nałożona kara, co
najmniej 15 minut, które może zostać
zwiększona według uznania ZSS.

I

13.1 PERFORMANCE MONITORING

13.1 MONITOROWANIE OSIĄGÓW

13.1.1 Vehicles selected by the FIA after
the publication of the entry list may be
equipped with an FIA Data Logger to
monitor their performances during any
event entered on the FIA calendars.

13.1.1 Pojazdy wybrane przez FIA po
opublikowaniu listy zgłoszeń, mogą być
wyposażone w rejestrator danych FIA, do
monitorowania ich osiągów podczas każdych
zawodów wpisanych do kalendarzach FIA.

13.1.2 The FIA data acquisition system
(see Appendix J Art. 285.5.1.1.c) is
compulsory for T1 vehicles and must
follow in all respects the obligations
described in Appendix VIII. The engine
used must be selected from the list in
Appendix VIII and the supercharging
pressure must always be less than or
equal to the supercharging pressure
specified in Appendix VIII for the engine
selected.
In the event of non-respect of the
preceding criteria, the vehicle will not be
allowed to take the start. Regarding the
procedure for the addition of an engine to
the list in Appendix VIII, please fill in the
engine form "T1_PTC_Engine_Form" and
contact the FIA Technical Department at
the following address:
enginedpt@fia.com

13.1.2 System gromadzenia danych FIA
(patrz Załącznik J Art. 285.5.1.1.c) jest
obowiązkowy dla pojazdów T1 i musi pod
każdym względem przestrzegać obowiązków
opisanych w Załączniku VIII. Używany silnik
musi być wybrany z listy znajdującej się w
Załączniku VIII, a ciśnienie doładowania musi
zawsze być mniejsze lub równe ciśnieniu
doładowania określonemu w Załączniku VIII
dla wybranego silnika.

13.1.3 At any time, the FIA may impose
any
necessary
conditions
(technical
and/or sporting), at its own discretion, in
order to meet this objective of limiting
performance.

13.1.3 FIA może w dowolnym momencie
nałożyć dowolne warunki (techniczne i / lub
sportowe), według własnego uznania, aby
osiągnąć cel ograniczenia osiągów.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych
kryteriów pojazd nie zostanie dopuszczony
do startu. W sprawie procedury dodawania
silnika do listy w załączniku VIII należy
wypełnić
formularz
silnika
„T1_PTC_Engine_Form” i skontaktować się z
Działem Technicznym FIA pod następującym
adresem:
enginedpt@fia.com
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13.2 ACCIDENT DATA RECORDER
Vehicles selected by the FIA after the
publication of the entry list may be
equipped with an FIA Accident Data
Recorder (ADR) to record the forces
sustained by the vehicles and their crews
during any event entered on the FIA
World Cup calendars.

13.2
REJESTRATOR
DANYCH
WYPADKOWYCH
Pojazdy wybrane przez FIA po opublikowaniu
listy zgłoszeń mogą być wyposażone w
Rejestrator Danych Wypadków FIA (ADR) do
rejestrowania sił wywieranych przez pojazdy i
ich załogi
podczas
każdych zawodów
wpisanych do kalendarza Pucharu Świata
FIA.

A competitor’s refusal to equip its vehicle
with an ADR will be reported to the
Stewards and the competitor will not be
allowed to start or will be immediately
disqualified.

Odmowa przez zawodnika wyposażenia jego
pojazdu w ADR zostanie zgłoszona do ZSS, a
zawodnik nie będzie mógł wystartować lub
zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.

13.3
ON-BOARD
CAMERA (OBSC)

13.3 KAMERA
(OBSC)

SURVEILLANCE

ON-BOARD

NADZORU

13.3.1 Vehicles selected by the FIA may
be equipped with an FIA OBSC to monitor
all activities inside the vehicle during all
events entered on the FIA World Cup
calendar.

13.3.1 Pojazdy wybrane przez FIA mogą być
wyposażone w FIA OBSC do monitorowania
wszystkich czynności wewnątrz pojazdu
podczas wszystkich zawodów wpisanych do
kalendarza Pucharu Świata FIA.

13.3.2 A competitor’s refusal to equip its
vehicle with an OBSC will be reported to
the Stewards and the competitor will not
be allowed to start or will be immediately
disqualified.

13.3.2
Odmowa
przez
zawodnika
wyposażenia pojazdu w OBSC zostanie
zgłoszona do ZSS, a zawodnik nie będzie
mógł wystartować lub zostanie natychmiast
zdyskwalifikowany.

13.3.3 Team members or third parties
are forbidden to touch, interfere with or
move any such device.

13.3.3 Członkowie zespołu lub osoby trzecie
nie mogą dotykać, ingerować ani przenosić
takiego urządzenia.

13.3.4 Teams may be required to provide
a power source to the camera which
enables continuous recording when the
vehicle is moving.

13.3.4 Wymagane może być od zespołów
zapewnienie źródła zasilania kamery, które
umożliwia ciągłe nagrywanie, gdy pojazd jest
w ruchu.

13.3.5
Only
official
representatives
appointed by the FIA who have the
specific approval of the Clerk of the
Course and/or Stewards may download or
use the footage from this camera.

13.3.5
Tylko
oficjalni
przedstawiciele
wyznaczeni przez FIA, którzy posiadają
specjalną zgodę Dyrektora Zawodów i / lub
ZSS, mogą pobierać lub wykorzystywać
materiał z tego aparatu.

13.3.6 Recordings from this camera may
be
used
during
any
subsequent
investigation.

13.3.6 Nagrania z tej kamery mogą być
wykorzystywane
podczas
każdego
późniejszego dochodzenia.

STANDARD DOCUMENTS

STANDARDOWE DOKUMENTY

14 FIA STANDARDISED DOCUMENTS

14 STANDARDOWANE DOKUMENTY FIA

14.1 GENERAL
The format and procedure of the following
documents as in Appendix II must be
followed:

14.1 INFORMACJE OGÓLNE
Należy przestrzegać formatu i procedury dla
następujących dokumentów wymienionych w
Załączniku II:
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• Supplementary Regulations (electronic
and printed format)
• Bulletins (electronic and printed format)
• Event Guide (electronic format)
• Itinerary (electronic and printed format)
• Road book (printed or electronic format)
• Timecard (printed format),
• Entry lists (electronic format)
• Start lists and results of the event
(electronic and printed format)
• Media Road Book (printed format)
The use of a digital notice board is
recommended.
However,
official
documents such as provisional and final
classifications and results, bulletins and
decisions must be published on the
regular official notice board, along with
the time of publication.

•
Regulamin
Uzupełniający
(format
elektroniczny i drukowany)
•
Komunikat
(format
elektroniczny
i
drukowany)
• Przewodnik Rajdowy (format elektroniczny)
• Harmonogram (format elektroniczny i
drukowany)
• Książka drogowa (format drukowany lub
elektroniczny)
• Karta drogowa (format drukowany),
• Listy zgłoszeń (format elektroniczny)
• Listy startowe i wyniki zawodów (format
elektroniczny i drukowany)
• Książka Drogowa dla Mediów (format
drukowany)
Zalecane jest
użycie cyfrowej
tablicy
ogłoszeń. Jednak oficjalne dokumenty, takie
jak klasyfikacje oraz wyniki prowizoryczne i
końcowe, komunikaty oraz decyzje, muszą
być publikowane na tradycyjnej oficjalnej
tablicy ogłoszeń, wraz z czasem publikacji.

Documents
which
are
published
electronically shall not be amended once
published on the Organiser’s website
unless all competitors and officials are
informed and the amendments are
highlighted. Any documents which require
FIA approval prior to publication shall not
be amended without approval from the
FIA.

Dokumenty publikowane elektronicznie nie
podlegają zmianie po opublikowaniu na
stronie internetowej Organizatora, chyba, że
wszyscy zawodnicy i osoby oficjalne zostaną
o tym poinformowani, a zmiany zostaną
wyróżnione.
Wszelkie
dokumenty
wymagające zgody FIA przed publikacją nie
będą zmieniane bez zgody FIA.

14.2 ROAD BOOK / ITINERARY
Please refer to Appendix II-5, Appendix
V1 - FIA World Cup for Cross-Country
Rallies or Appendix V2 - FIA World Cup for
Cross-Country Bajas.

14.2 KSIĄŻKA DROGOWA / TRASA
Patrz Załącznik II-5, Załącznik V1 - Puchar
Świata FIA w Rajdach Terenowych lub
Załącznik V2 - Puchar Świata FIA w Rajdach
Terenowych Baja.

14.3 TIMECARDS

14.3 KARTY DROGOWE

14.3.1 A Timecard will be issued at least
at the start of each leg.

14.3.1 Karta drogowa będzie wydawana, co
najmniej na początku każdego etapu.

14.3.2 Each crew is responsible for:
• its Timecards;
• submitting the Timecard at the controls
and the accuracy of the entries;
• any entries made on the Timecard.

14.3.2 Każda załoga jest odpowiedzialna za:
• swoją Kartę Drogową;
• przekazanie Karty Drogowej na punkcie
kontroli i dokładność wpisów;
• wszelkie wpisy dokonane na Karcie
Drogowej.

14.3.3 The appropriate control official is
the only person allowed to make entries
on the Timecard, except for the sections
marked “for competitor’s use”.

14.3.3 Właściwy sędzia punktu kontrolnego
jest jedyną osobą, która może dokonywać
wpisów na Karcie Drogowej, z wyjątkiem
sekcji oznaczonych „do użytku zawodnika”.

14.3.4 The loss of a Timecard will incur a
penalty of 10 minutes and be reported to

14.3.4 Utrata Karty Drogowej wiąże się z
karą 10 minut i zostanie zgłoszona do ZSS.
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the Stewards.
14.3.5 In case of the absence of the
entries or signature from any control, the
absence of a time entry at a time control,
or the failure to hand in the Timecard at
each control, the Clerk of the Course may
use the electronic recording (GPS) and
the official documents for an inquiry. He
will decide on the correct passage of the
controls.

14.3.5 W przypadku braku wpisów lub
podpisu z jakiejkolwiek punktu kontrolnego,
braku wpisu czasu w punkcie kontroli czasu
lub braku przekazania Karty Drogowej przy
każdej kontroli, Dyrektor Zawodów może
skorzystać z zapisu elektronicznego (GPS) i
oficjalnych dokumentów dotyczących w celu
przeprowadzenia dochodzenia. On zdecyduje
o prawidłowym przejściu kontroli.

14.3.6 Any divergence between the times
entered on the crew’s Timecard and those
entered on the official documents of the
event will form the subject of an inquiry
by the Clerk of the Course.

14.3.6
Wszelkie
rozbieżności
między
czasami podanymi na Karcie Drogowej załogi
a tymi podanymi w oficjalnych dokumentach
zawodów będą przedmiotem dochodzenia ze
strony Dyrektora Zawodów.

14.3.7 Should a competitor retire from
the Event he must hand in his Timecard
to an official at the earliest possible
moment.

14.3.7 Jeżeli zawodnik wycofa się z
Zawodów, musi oddać swoją Kartę Drogową
osobie oficjalnej w możliwie najkrótszym
czasie.

14.3.8 A competitor who retires from a
leg but intends to re-start must hand in
his Timecard immediately on the time
control at the end of the leg.

14.3.8 Zawodnik, który wycofa się z etapu,
ale
zamierza
wznowić
start,
musi
natychmiast przekazać swoją Kartę Drogową
na Punkcie Kontroli Czasu na końcu etapu.

INSURANCE

UBEZPIECZENIE

15 INSURANCE COVER

15 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA

15.1 DESCRIPTION OF INSURANCE
COVER

15.1
OPIS
UBEZPIECZENIOWEJ

The Supplementary Regulations must give
details concerning insurance cover taken
out by the Organiser. The certificate shall
name the competitors, the Promoter (if
any), the FIA and the officials of the event
(description of the risks and sums
covered).

Regulamin Uzupełniający musi zawierać
szczegółowe informacje dotyczące ochrony
ubezpieczeniowej
wykupionej
przez
Organizatora. W certyfikacie należy wymienić
zawodników, Promotora (jeśli występuje),
FIA i osoby oficjalne zawodów (opis
pokrywanych ryzyk i sum).

15.2 INSURANCE PREMIUM
15.2.1 The insurance premium, which
must be included in the entry fee, must
guarantee full cover for civil liability
towards third parties (public liability),
medical costs and evacuation/repatriation
on medical grounds to a European
hospital.

15.2 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
15.2.1 Składka ubezpieczeniowa, która musi
być uwzględniona w opłacie wpisowego, musi
gwarantować
pełne
pokrycie
odpowiedzialności cywilnej wobec osób
trzecich
(odpowiedzialność
publiczna),
kosztów leczenia oraz ewakuacji / repatriacji
z
przyczyn
medycznych
do
szpitala
europejskiego.

15.2.2 If special insurance other than
that described above, connected with the
regulations in force in the country or
countries crossed by the event, is
obligatory, it must be detailed in the

15.2.2 Jeżeli specjalne ubezpieczenie inne
niż opisane powyżej, związane z przepisami
obowiązującymi w kraju lub krajach, w
których
odbywają
się
zawody,
jest
obowiązkowe,
to
musi
zostać
ono
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Supplementary Regulations and included
in the entry fees.

wyszczególnione
w
Regulaminie
Uzupełniającym i uwzględnione w opłatach
wpisowego.

15.2.3 The insurance premiums of the
above-mentioned contracts, their limits,
the name, address and contact details of
the insurance company (or companies),
as well as the contract numbers, must be
included
in
the
Supplementary
Regulations.

15.2.3
Składki
ubezpieczeniowe
wyżej
wymienionych umów, ich limity, nazwa,
adres i dane kontaktowe towarzystwa
ubezpieczeniowego (lub firm), a także
numery umów muszą być zawarte w
regulaminie uzupełniającym.

15.2.4 The insurance policy (at least in
English) will be forwarded to competitors
on request.

15.2.4 Polisa ubezpieczeniowa (przynajmniej
w języku angielskim) zostanie przekazana
zawodnikom na żądanie.

15.2.5 A document listing the services
covered and services not covered will be
detailed in the Supplementary Regulations
or be issued to the participants during the
administrative checks.

15.2.5 Dokument wymieniający świadczenia
objęte i świadczenia nieobjęte zostanie
wyszczególniony
w
Regulaminie
Uzupełniającym
lub
zostanie
wydany
uczestnikom
podczas
odbiorów
administracyjnych.

15.3 PERIOD OF INSURANCE COVER

15.3
OKRES
UBEZPIECZENIOWEJ

15.3.1 The insurance cover will come into
effect at least from the administrative
checking and scrutineering for the event
and end upon the expiry of one of the
following time limits, whichever is the
later:
• time limit for protests or appeals or the
end of any hearing by the Stewards;
• end of the post-event scrutineering;
• end of the prize-giving.

15.3.1 Ochrona ubezpieczeniowa wejdzie w
życie,
co
najmniej
od
odbiorów
administracyjnych oraz badań kontrolnych i
wygaśnie
po
upływie
jednego
z
następujących terminów, w zależności od
tego, który nastąpi później:
• termin na składanie protestów lub odwołań
lub koniec przesłuchania przez ZSS;
• koniec badania kontrolnego po zawodach;
• koniec rozdania nagród.

15.3.2 The beneficiaries are covered by
the insurance while on the course of the
event, throughout the duration of the
event. During that time, competitors who
have retired or been disqualified continue
to be covered by insurance, if they join
the finish control or the nearest port of
embarkation via the most direct route
from the location where they have retired
or been disqualified.

15.3.2
Beneficjenci
są
objęci
ubezpieczeniem podczas przebywania na
trasie zawodów w trakcie trwania zawodów.
W tym czasie zawodnicy, którzy wycofali się
lub zostali zdyskwalifikowani, są nadal objęci
ubezpieczeniem, jeśli dotrą do punktu
kontrolnego mety lub najbliższego portu
załadunkowego, najbardziej bezpośrednią
drogą z miejsca, w którym wycofali się lub
zostali zdyskwalifikowani.

15.4 BENEFICIARIES

15.4 BENEFICJENCI

15.4.1 The competitors and their service
personnel,
the
members
of
the
organisation, its service providers and
their personnel and the officials of the
event.

15.4.1 Zawodnicy i ich personel serwisowy,
członkowie organizatora, jego usługodawcy
oraz ich personel i osoby oficjalne zawodów.
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15.4.2
Evacuation,
transfer
and/or
repatriation of the beneficiary:
If the beneficiary’s state of health is such
that the event medical team decides to
order
his
evacuation,
transfer
or
repatriation, the Organiser takes care of
the transport.
This transport takes place by any
appropriate means (light medical vehicle,
ambulance, plane from a regular airline,
medical plane, etc.) and, if necessary,
under medical supervision.
Only the medical interest of the case and
the respect of the health regulations in
force are taken into consideration in
choosing the means of transport.

15.4.2 Ewakuacja, przekazanie i / lub
repatriacja beneficjenta:
Jeżeli stan zdrowia beneficjenta jest taki, że
zespół
medyczny
zawodów
postanawia
zarządzić jego ewakuację, przeniesienie lub
repatriację,
Organizator
zajmuje
się
transportem.
Transport ten odbywa się za pomocą
wszelkich odpowiednich środków (lekki
pojazd
medyczny,
karetka
pogotowia,
samolot z regularnej linii lotniczej, samolot
medyczny, itp.) oraz, w razie potrzeby, pod
nadzorem medycznym.
Przy wyborze środka transportu brany jest
pod uwagę wyłącznie interes medyczny
sprawy i poszanowanie obowiązujących
przepisów zdrowotnych.

15.4.3 Medical (including hospitalisation)
costs incurred:
When medical costs have been incurred
with the prior agreement of the event
medical team, the Organiser takes care of
the medical fees, the cost of medication
prescribed by a doctor or surgeon, and
the costs of hospitalisation decided by the
medical team, the amount of which must
be specified in the regulations of the
event.
Medical (and therefore hospitalisation)
costs
incurred
after
evacuation/repatriation to Europe remain
entirely at the expense of the beneficiary.

15.4.3 Poniesione koszty leczenia (w tym
hospitalizacji):
Jeżeli koszty medyczne zostały poniesione za
uprzednią
zgodą
zespołu
medycznego
zawodów, Organizator zajmuje się opłatami
medycznymi, kosztami leków przepisanych
przez lekarza lub chirurga oraz kosztami
hospitalizacji
ustalonymi
przez
zespół
medyczny, kwotą, która musi być określona
w regulaminie zawodów.

15.5 PUBLIC LIABILITY COVER

15.5.
OCHRONA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

15.5.1 From an insurance company, the
Organiser takes out a Civil Liability
Insurance Policy, specific to sporting
events with motorised land vehicles, in
accordance with the national legislation in
force and the Cross-Country Rally
Sporting Regulations.

15.5.1
Od
firmy
ubezpieczeniowej
Organizator uzyskuje Polisę Ubezpieczeniową
od Odpowiedzialności Cywilnej, specyficzną
dla zawodów związanych z wykorzystaniem
zmotoryzowanych
pojazdów
lądowych,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
krajowymi
i
Regulaminem
Sportowym
Rajdów Terenowych.

15.5.2 Public Liability cover shall be in
addition to and without prejudice to any
personal insurance policy held by a
competitor or any other person or legal
entity taking part in the event.

15.5.2 Ochrona przed odpowiedzialnością
publiczną będzie stanowić uzupełnienie i nie
będzie stanowić uszczerbku dla jakiejkolwiek
osobistej polisy ubezpieczeniowej posiadanej
przez zawodnika lub inną osobę lub osobę
prawną biorącą udział w zawodach.

15.5.3 The insurance cover must be in
effect at least during the Super Special
Stage and then, for competitors running
within the itinerary of the event, from the
start of the first competition element until

15.5.3
Ochrona ubezpieczeniowa musi
obowiązywać, co najmniej podczas Odcinka
Super
Specjalnego,
a
następnie,
w
przypadku zawodników poruszających się po
trasie zawodów, od startu pierwszego

Koszty
medyczne
(a
tym
samym
hospitalizacji) poniesione po ewakuacji /
repatriacji do Europy pozostają całkowicie po
stronie beneficjenta.
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the end of the event or the moment of
permanent retirement or disqualification.
Vehicles having retired and re-started
shall
not be considered to have
permanently retired.

sportowego elementu zawodów do końca
zawodów lub momentu permanentnego
wycofania
lub
dyskwalifikacji.
Pojazdy
wycofane i wznawiające start nie są uważane
za trwale wycofane.

15.5.4 The entry fees include the
insurance
premium
covering
the
competitor’s Civil Liability towards third
parties, within the limit of the sums
covered, per incident, specified in the
regulations.

15.5.4 Opłaty wpisowego obejmują składkę
ubezpieczeniową
pokrywającą
Odpowiedzialność Cywilną zawodników w
stosunku do stron trzecich, w ramach limitu
pokrywanych
sum,
przypadających
na
zdarzenie, określonych w regulaminie.

Thus, in the event of an accident, fire or
explosion occurring during the event, the
purpose of the said contract is to cover
the financial consequences of civil liability
that may be incumbent on:
• the competitors in case of physical
injury or material damage caused to third
parties (other than competitors), to public
sector employees or to any other public
body taking part in the spectator
supervision service;

W związku z tym w razie wypadku, pożaru
lub wybuchu podczas zawodów celem
wspomnianej umowy jest pokrycie skutków
finansowych
odpowiedzialności
cywilnej,
które mogą spoczywać na:
•
zawodnikach
w
przypadku
obrażeń
fizycznych
lub
szkód
materialnych
wyrządzonych stronom trzecim (innym niż
zawodnicy),
pracownikom
sektora
publicznego lub jakiemukolwiek innemu
organowi publicznemu uczestniczącemu w
usługach nadzoru widzów;
•
zawodnikach
w
przypadku
obrażeń
fizycznych lub uszkodzenia odzieży, które
mogą wyrządzić sobie nawzajem; ważne jest,
aby pamiętać, że to ubezpieczenie nie
obejmuje szkód materialnych;
• kierowcy w odniesieniu do ich pilotów i
pasażerów w przypadku incydentów przez
cały czas trwania zawodów.

• the competitors in case of physical
injury or damage to clothing that they
might cause to one another; it is
important to note that this insurance does
not cover material damage;
• the drivers with regard to their codrivers and passengers in case of
incidents throughout the duration of the
event.
15.5.5 This insurance contract on no
account covers the theft of vehicles, of
spare parts or of any other property.
Thus, in the event of theft occurring in a
country crossed by the event, the
Organiser cannot be held liable.

15.5.5 Niniejsza umowa ubezpieczenia w
żadnym wypadku nie obejmuje kradzieży
pojazdów,
części
zamiennych
lub
jakiejkolwiek innej własności. W związku z
tym w przypadku kradzieży w kraju, przez
który przejeżdżają zawody, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności.

15.5.6 This policy covers only the official
route of the event, indicated by the
Organiser. Vehicles that have retired or
been disqualified will continue to be
covered, provided that they join the finish
control of the event or the nearest port
via the most direct route from the location
where they have retired or been
disqualified.

15.5.6 Niniejsza polisa obejmuje wyłącznie
oficjalną trasę zawodów wskazaną przez
Organizatora.
Pojazdy,
które
zostały
wycofane lub zostały zdyskwalifikowane,
będą nadal objęte ubezpieczeniem, pod
warunkiem, że dotrą one punktu kontrolnego
mety zawodów lub najbliższego portu
poprzez najbardziej bezpośrednią trasę z
miejsca, w którym wycofały się lub zostały
zdyskwalifikowane.

15.5.7
In case of accident, the
competitor or his representative must
make a written statement to the Race
Director, the competitor relations officer,

15.5.7 W razie wypadku zawodnik lub jego
przedstawiciel
musi
złożyć
pisemne
oświadczenie do Dyrektora Wyścigu, osoby
odpowiedzialnej za kontakt z zawodnikami
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or directly to the Organiser, within 24
hours. This statement must mention the
circumstances of the accident and the
contact details of the witnesses.

lub bezpośrednio do Organizatora, w ciągu
24 godzin. W oświadczeniu należy podać
okoliczności wypadku i dane kontaktowe
świadków.

15.6
INDIVIDUAL
INSURANCE

15.6 INDYWIDUALNE
WYPADKOWE

ACCIDENT

UBEZPIECZENIE

Competitors must obtain information from
their ASN concerning the cover afforded
by their racing driver’s licence. They are
also recommended to take out additional
insurance with an insurance company of
their choice.
When competing outside their countries,
crews
must
have
taken
out
an
international insurance policy covering
their evacuation/repatriation, if necessary,
after an accident.

Zawodnicy muszą uzyskać od ASN informacje
dotyczące ochrony zapewnianej przez ich
licencje sportowe. Zaleca się im również
wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w
wybranym
przez
siebie
towarzystwie
ubezpieczeniowym.
Podczas rywalizacji poza swoimi krajami
załogi muszą mieć międzynarodową polisę
ubezpieczeniową obejmującą ich ewakuację /
repatriację, po wypadku w razie potrzeby.

ENTRIES

ZGŁOSZENIA

16 ENTRY PROCEDURE

16 PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

16.1 SUBMISSION OF ENTRY FORMS
(ENTRY APPLICATION)

16.1
SKŁADANIE
ZGŁOSZENIOWYCH
ZGŁOSZENIA)

Any
FIA
competition
licence-holder
wishing to take part in an event must
send the due entry fee and the completed
entry form to the event secretariat before
the closing date, as specified in the
Supplementary Regulations.

Każdy posiadacz licencji sportowej FIA, który
chce wziąć udział w zawodach, musi przed
datą zamknięcia zgłoszeń przesłać do
sekretariatu
zawodów
należną
opłatę
wpisową
i
wypełniony
formularz
zgłoszeniowy, tak jak to określono w
Regulaminie Uzupełniającym.

16.2 AMENDMENTS ON THE ENTRY
FORM

16.2 ZMIANY W ZGŁOSZENIU

A competitor may freely replace the
vehicle declared on the entry form with
another from the same class, up to the
moment of scrutineering.

Zawodnik może dowolnie zamieniać pojazd
zgłoszony w formularzu zgłoszeniowym na
inny z tej samej klasy, aż do momentu
kontroli.

16.3 ASN AUTHORISATIONS
Foreign competitors, drivers and codrivers must present an authorisation
according to Art. 3.9.4 of the Code.

16.3 ZEZWOLENIE ASN
Zagraniczni zawodnicy, kierowcy i piloci
muszą przedstawić zezwolenie zgodnie z Art.
3.9.4 MKS.

16.4
CHANGE
OF
COMPETITOR
AND/OR CREW MEMBER(S)

16.4
ZMIANA
ZAWODNIKA
CZŁONKA(-ÓW) ZAŁOGI

16.4.1 A change of competitor is
permitted up to the close of entries. Only
the competitor entered in the event will
be allowed to make this request.

16.4.1 Zmiana zawodnika jest dozwolona do
zakończenia
terminu
zgłoszeń.
Tylko
zawodnik zgłoszony do zawodów będzie mógł
złożyć taki wniosek.
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16.4.2 After the close of entries, one
member of the crew may be replaced with
the agreement of:
•
the Organiser, before the start of
the administrative checks;
•
the
Stewards,
after
the
commencement of these checks and
before the publication of the start list.

16.4.2 Po zamknięciu zgłoszeń jeden członek
załogi może zostać zmieniony za zgodą:

Only the FIA may authorise
replacement of both crew members.

the

Tylko FIA może zezwolić na zmianę obu
członków załogi.

CREW

16.5 ZOBOWIĄZANIA ZAWODNIKÓW I
CZŁONKÓW ZAŁOGI

By the very fact of signing the entry form,
the competitor and the crew submit
themselves to the sporting jurisdictions
specified in the Code and its appendices,
these regulations and the Supplementary
Regulations of the event.

Przez sam fakt podpisania formularza
zgłoszeniowego zawodnik i załoga poddają
się jurysdykcjom sportowym określonym w
MKS
i
jego
załącznikach,
niniejszym
regulaminie i Regulaminie Uzupełniającym
zawodów.

17 ENTRY CLOSING DATES

17 TERMINY ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ

17.1 RESPECT OF CLOSING DATES
FOR ENTRIES

17.1
RESPEKTOWANIE
TERMINÓW
ZAMKNIĘCIA DLA ZGŁOSZEŃ

Closing dates for entries in each individual
event must be respected, irrespective of
the World Cup registration deadlines.

Daty zamknięcia zgłoszeń do poszczególnych
zawodów muszą być przestrzegane, bez
względu na terminy rejestracji do Pucharu
Świata.

17.2 ENTRY CLOSING DATES
The standard closing date for entries must
be no later than 10 days before the
beginning
of
administrative
checks.
Exceptionally the FIA may authorise late
entries.

17.2 DATA ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ
Standardowa data zamknięcia wpisów nie
może być później niż 10 dni przed
rozpoczęciem kontroli administracyjnych.
Wyjątkowo FIA może zezwolić na spóźnione
zgłoszenia.

18 ENTRY FEES

18 OPŁATY WPISOWE

18.1 ACCEPTANCE OF ENTRY FORM
An entry application will be accepted only
if accompanied by the total entry fees or
by a receipt issued by the competitor’s
ASN.

18.1
AKCEPTACJA
FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO
Zgłoszenie zostanie zaakceptowane tylko
wtedy, gdy towarzyszyć mu będzie opłata
całej kwoty wpisowego lub potwierdzenie
wystawione przez ASN zawodnika.

18.2 REFUND OF ENTRY FEES

18.2 ZWROT OPŁAT WPISOWYCH

Entry fees will be refunded in full:
• to candidates whose entry has not been
accepted;
• in the case of the event not taking
place.

Opłaty wpisowe zostaną zwrócone w całości:
• kandydatom, których zgłoszenie nie zostało
przyjęte;
• w przypadku, gdy zawody nie mają
miejsca.

16.5
COMPETITORS’
AND
MEMBERS’ UNDERTAKINGS

• Organizator przed rozpoczęciem odbiorów
administracyjnych;
•
Zespołu
Sędziów
Sportowych,
po
rozpoczęciu
tych
kontroli
i
przed
opublikowaniem listy startowej.
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18.3 PARTIAL
FEES

REFUND

OF

ENTRY

18.3
CZĘŚCIOWY
WPISOWYCH

ZWROT

OPŁAT

Entry fees may be partially refunded
following such conditions as provided for
in the Supplementary Regulations.

Opłaty wpisowe mogą zostać częściowo
zwrócone na warunkach określonych w
Regulaminie Uzupełniającym.

18.4 ADDITIONAL REQUIREMENT FOR
ENTRY FEES

18.4 DODATKOWE WYMOGI DOTYCZĄCE
OPŁAT WPISOWYCH

When a transfer (by air, sea, rail or other
means) is included in the running of the
event, it must be included in the total
sum of the entry fees.
The use of toll roads during the event
must be mentioned in the Supplementary
Regulations.

Jeżeli transfer (drogą lotniczą, morską,
kolejową
lub
innymi
środkami)
jest
uwzględniony w przebiegu zawodów, musi
zostać uwzględniony w łącznej kwocie opłat
wpisowych. Korzystanie z dróg płatnych
podczas zawodów musi być wymienione w
Regulaminie Uzupełniającym.

VEHICLES
IDENTIFICATION
ADVERTISING

IDENTYFIKACJA POJAZDÓW I REKLAMA

AND

19 COMPETITION NUMBERS

19 NUMERY STARTOWE

19.1 GENERAL

19.1 INFORMACJE OGÓLNE

19.1.1 The Organiser shall supply each
crew with the identification number
comprising one event plate, 3 panels
bearing the race numbers and one
number for the windscreen, which must
be affixed to their vehicles in the stated
positions prior to scrutineering.

19.1.1
Organizator
przekazuje
każdej
załodze numery startowe zawierające jedną
tablicę rajdową, 3 tablice z numerami
startowymi i jeden numer na szybę przednią,
które muszą być umieszczone na pojazdach
w podanych lokalizacjach, przed badaniem
kontrolnym.

19.1.2 Any advertising within this
identification is obligatory and may not be
refused
by
the
competitors.
No
modifications to these panels are allowed.

19.1.2 Wszelkie reklamy w ramach tej
identyfikacji są obowiązkowe i nie mogą
zostać odrzucone przez zawodników. Żadne
modyfikacje tych paneli nie są dozwolone.

19.1.3 Numbering
Competitors’ vehicles will be numbered as
follows:

19.1.3 Numeracja
Pojazdy zawodników będą ponumerowane w
następujący sposób:

• T1, T2, T3: from 200 to 399
• T4: from 400 to 499
• T5: from 500 to 599
•
Vehicles
participating
in
any
concomitant competitions (national, zone,
etc.) must be numbered from 600 to 799.

• T1, T2, T3: od 200 do 399
• T4: od 400 do 499
• T5: od 500 do 599
• Pojazdy biorące udział w jakichkolwiek
zawodach
towarzyszących
(krajowych,
strefowych, itp.) muszą być ponumerowane
od 600 do 799.
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19.2 FRONT DOOR PANELS

19.2 PANELE DRZWI PRZEDNICH

19.2.1 Two front door panels measuring
67 cm wide by 17 cm high including a 1
cm white surround. Each of these panels
shall comprise a white competition
number box which shall always be at the
front of the panel. Numerals will be black,
14 cm high and with a stroke width of 2
cm. The remainder of this door panel is
reserved for the Organiser.

19.2.1 Dwa panele na przednie drzwi o
szerokości 67 cm i wysokości 17 cm, w tym 1
cm białej obwódki. Każdy z tych paneli musi
zawierać białe pole z numerem startowym,
które zawsze musi znajdować się z przodu
panelu. Cyfry będą czarne, o wysokości 14
cm i szerokości linii 2 cm. Pozostała część
tego panelu drzwi jest zarezerwowana dla
Organizatora.

19.2.2 Each panel shall be placed
horizontally at the leading edge of each
front door, with the number at the front.
The top of the plate shall be between 7
cm and 10 cm below the lower limit of the
window.

19.2.2 Każdy panel jest umieszczany
poziomo względem krawędzi natarcia każdej
z przednich drzwi, z numerem z przodu. Góra
panelu musi się znajdować pomiędzy 7 cm a
10 cm poniżej dolnej krawędzi szyby.

19.2.3 No signage, other than the colour
scheme of the vehicle, shall be placed
within 10 cm of this panel.

19.2.3 W odległości 10 cm od tego panelu
nie należy umieszczać żadnego oznakowania
innego niż kolorystyka pojazdu.

19.3 ROOF PANEL

19.3 PANEL DACHOWY

19.3.1 One roof panel, 50 cm wide by 52
cm high, to be placed on the roof with the
top towards the front of the vehicle.
A matt black competition number, 5 cm
wide by 28 cm high, will be displayed on a
matt white background 50 cm wide by 38
cm high.

19.3.1 Jeden panel, o wymiarach 50 cm
szerokości i 52 cm wysokości, musi być
umieszczony na dachu z górą panelu przy
przodzie samochodu. Matowy czarny numer
startowy, o grubości linii wynoszącej 5 cm i
wysokości cyfry wynoszącej 28 cm, musi być
umieszczony na matowym białym tle o
szerokości 50 cm i wysokości 38 cm.
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19.3.2 Any Organiser’s advertising must
fit into an area of the same width (50 cm)
and 14 cm high (or 2 x 7 cm high),
situated
above
and/or
below
the
numbers.

19.3.2 Jakakolwiek reklama organizatora
musi być umieszczona w polu o tej samej
szerokości (50 cm) i wysokości 14 cm (lub 2
x 7cm wysokości), umieszczonym na górze
i/lub poniżej numeru.

19.4 FRONT PANEL AND REAR PLATES

19.4 PANEL PRZEDNI I TABLICE TYLNE

19.4.1 One rally plate must be positioned
in a visible position during the whole
event. It must be fixed at the rear of the
vehicle, parallel to the axis of the wheels,
without covering, even partially, the
vehicle’s licence plate.

19.4.1 Jedna tablica rajdowa musi być
umiejscowiona w widocznym miejscu przez
cały czas trwania zawodów. Musi być
zamocowana z tyłu pojazdu, równolegle do
osi kół, bez zakrywania, nawet częściowo,
tablicy rejestracyjnej pojazdu.

19.4.2 A number panel measuring 20 cm
wide and 10 cm high must be fixed at the
front window. If the vehicle has no
windscreen, a plate of the aforementioned
size may be used instead.
Numerals will be matt black on a white
background, 8 cm high and with a stroke
width of 2 cm.

19.4.2 Panel przedni o szerokości 20 cm i
wysokości 10 cm musi być przymocowany do
przedniej szyby. Jeżeli pojazd nie ma
przedniej szyby, zamiast tego można
zastosować
tabliczkę
o
powyższym
rozmiarze. Cyfry będą matowo czarne na
białym tle o wysokości 8 cm i szerokości
kreski 2 cm.

19.5
REMOVAL
OF
VEHICLE
IDENTIFICATION
A competitor who has definitively retired
from an event must immediately remove
or cover his competition numbers.

19.5
USUWANIE
IDENTYFIKACJI
POJAZDU
Zawodnik, który ostatecznie wycofał się z
zawodów, musi natychmiast usunąć lub
zakryć swoje numery startowe.

19.6 BREACH OF REGULATION
At any time during the event, the absence
or incorrect positioning of a competition
number or a event plate may incur a fine
equivalent to 10% of the entry fees.

19.6 NARUSZENIE REGULAMINU
W dowolnym momencie podczas zawodów
brak lub nieprawidłowe umiejscowienie
numeru startowego lub tablicy rajdowej
może podlegać grzywnie w wysokości 10%
opłat wpisowego.

20 ADVERTISING

20 REKLAMA

20.1
RESTRICTIONS
ADVERTISING

ON

20.1
OGRANICZENIA
REKLAMY

DOTYCZĄCE

20.1.1 Competitors may affix any kind of
advertising to their vehicles, provided
that:

20.1.1
Zawodnicy
mogą
wszelkiego rodzaju reklamy
pojazdach, pod warunkiem, że:

• it is authorised by the national laws and
the FIA regulations;
• it is not of a political or religious
character;
• it is not likely to give offence;
•
it
respects
the
regulations
on
competition numbers;
• it does not interfere with the crew’s
vision through the windows;
• it complies with the provisions of the
Code.

• jest ona dozwolona przez prawo krajowe i
przepisy FIA;
• nie ma charakteru politycznego ani
religijnego;
• nie jest obraźliwa;
•
przestrzega
przepisów
dotyczących
numerów startowych;
• nie ograniczają widzenia załodze przez
szyby;
• jest zgodny z przepisami MKS.
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20.1.2 The name of an automobile
manufacturer may not be associated with
the name of an event or appear in the
Organiser’s obligatory advertising spaces.

20.1.2 Nazwa producenta samochodu nie
może być powiązana z nazwą zawodów ani
znajdować się w miejscach reklamowy
obowiązkowej Organizatora.

20.1.3 The text of any Organiser’s
obligatory advertising must be clearly
indicated
in
the
Supplementary
Regulations, or in an official Bulletin
before the close of entries for the event.

20.1.3 Tekst każdej reklamy obowiązkowej
Organizatora musi być wyraźnie wskazany w
Regulaminie Uzupełniającym lub w oficjalnym
Komunikacie przed zamknięciem zgłoszeń do
zawodów.

20.1.4
Spaces
reserved
for
the
Organiser’s obligatory advertising:
• a space 6 cm high and 67 cm wide
immediately above or below the front
door panels;
• one rally plate, 9 cm x 43 cm;
• two strips to be affixed on each side of
the upper part of the windscreen, 10 cm
high maximum by 25 cm long maximum.

20.1.4 Miejsca zarezerwowane dla reklamy
obowiązkowej Organizatora:
• przestrzeń o wysokości 6 cm i szerokości
67 cm bezpośrednio nad lub pod panelami
przednich drzwi;
• jedna tablica rajdowa, 9 cm x 43 cm;
• dwa paski do umiejscowienia po każdej
stronie górnej części przedniej szyby,
maksymalnie
10
cm
wysokości
i
maksymalnie 25 cm długości.

20.2
ORGANISER’S
ADVERTISING

20.2
REKLAMA
ORGANIZATORA

OPTIONAL

DODATKOWA

20.2.1 The Organiser may require
competitors to carry optional advertising.
For
competitors
who
refuse
the
Organiser’s optional advertising, the
amount of the entry fees will be increased
by 60%.

20.2.1 Organizator może wymagać od
zawodników przyjęcia dodatkowej reklamy.
W przypadku zawodników, którzy odrzucą
reklamę dodatkową Organizatora, wysokość
opłat wpisowych zostanie podwyższona o
60%.

20.2.2 No additional fee for optional
advertising referring to a make of
automobile, tyres, fuel or lubricant may
be imposed on a competitor if the
competitor refuses such advertising.

20.2.2 Żadna dodatkowa opłata za reklamy
dodatkowe dotyczące marki samochodu,
opon, paliwa lub olejów nie może zostać
nałożona na zawodnika, jeżeli zawodnik
odmówi przyjęcia takiej reklamy.

20.2.3 Competitors who accept the
Organiser’s
optional
advertising
as
specified
in
the
Supplementary
Regulations must reserve space for it. No
modification of the advertising is allowed.
However, the Organiser must consider the
possibility of carrying the optional
advertising on T3/T4 vehicles.

20.2.3
Zawodnicy,
którzy
zaakceptują
dodatkową reklamę Organizatora określoną
w
Regulaminie Uzupełniającym,
muszą
zarezerwować dla niej miejsce. Jakakolwiek
modyfikacja reklamy jest niedozwolona.
Organizator musi jednak rozważyć możliwość
przyjęcia reklamy dodatkowej na pojazdach
T3 / T4.

20.2.4
The
Organiser’s
optional
advertising will appear on two panels, 50
cm wide x 52 cm high, to be affixed on
the right and left sides of the vehicle, on
the area situated between the wheel
arches if they are totally visible from the
side.

20.2.4 Reklama dodatkowa Organizatora
znajduje się na dwóch polach o wymiarach
50 cm szerokości x 52 cm wysokości, które
nie mogą być dzielone, umieszczonych po
stronie prawej i lewej pojazdu w strefie
pomiędzy wnękami kół, pod warunkiem, że
są całkowicie widoczne z boku.

20.2.5
The
Organiser’s
optional
advertising must be clearly indicated in
the Supplementary Regulations. If the

20.2.5 Reklama dodatkowa Organizatora
musi być wyraźnie wskazana w Regulaminie
Uzupełniającym. Jeśli reklama dodatkowa
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optional advertising is published in a
Bulletin, and there are conflicts with the
competitor’s advertising, the competitor
may refuse such optional advertising
without paying any extra fee.

zostanie opublikowana w Komunikacie i
wystąpią konflikty z reklamami zawodników,
to zawodnik może odmówić takiej reklamy
dodatkowej bez ponoszenia dodatkowych
opłat.

20.3 BREACH OF REGULATION
The crews must ensure that the
advertising is properly affixed throughout
the running of the event. If compulsory or
optional advertising is absent or wrongly
affixed, a fine of 10% of the entry fee will
be incurred for a first offence, and 100%
of the entry fee for each repeated
offence.

20.3 NARUSZENIE REGULAMINU
Załogi muszą upewnić się, że reklama jest
prawidłowo umieszczona przez cały czas
trwania zawodów. W przypadku braku lub
niewłaściwego
umieszczenia
reklamy
obowiązkowej lub dodatkowej, za pierwsze
wykroczenie zostanie nałożona grzywna w
wysokości 10%, a za każde powtórzone
przestępstwo 100% opłaty wpisowego.

21
DRIVER’S
AND
IDENTIFICATION

CO-DRIVER’S

21 IDENTYFIKACJA KIEROWCY I PILOTA

21.1 DRIVER’S
NAMES

CO-DRIVER’S

21.1 NAZWISKA KIEROWCY I PILOTA

AND

The first initial(s) and surname of the
driver and the co-driver, followed by the
national flags of the country of the ASN
from which they have obtained their
licences, must appear on both sides of the
front wings or front doors of the vehicle.
The letters must have a height of 30 to 50
mm.

Pierwszy (-e) inicjał (-y) i nazwisko kierowcy
oraz pilota, a następnie flagi narodowe kraju
ASN, od którego uzyskali licencje, muszą
znajdować się po obu stronach przednich
nadkoli lub drzwi przednich pojazd.

21.2 CREW IDENTIFICATION
The members of the crew will be
identified by means of an identity
bracelet. The emergency number and the
name of the event must be written on this
bracelet.

21.2 IDENTYFIKACJA ZAŁOGI
Członkowie załogi będą identyfikowalni za
pomocą bransoletki identyfikacyjnej.
Numer alarmowy i nazwa zawodów muszą
być zapisane na tej bransoletce.

21.3 BREACH OF REGULATION
Any breach of these regulations noted by
an official may result in a fine equivalent
to 10% of the sum of the entry fee.

21.3 NARUSZENIE REGULAMINU
Każde naruszenie tych przepisów zauważone
przez osoby oficjalne może skutkować
nałożeniem grzywny w wysokości 10% kwoty
wpisowego.

ADMINISTRATIVE
SCRUTINEERING

ODBIORY
ADMINISTRACYJNE
BADANIE KONTROLNE

CHECKS

AND

Litery muszą mieć wysokość od 30 do 50
mm.

I

22 ADMINISTRATIVE CHECKS

22 ODBIORY ADMINISTRACYJNE

22.1 TIME SCHEDULE
Drivers and co-drivers taking part in the
event must report to the administrative
checks in accordance with the timetable
published
in
the
Supplementary
Regulations. Fines for lateness will be
detailed
in
the
Supplementary
Regulations.

22.1 HARMONOGRAM CZASOWY
Kierowcy i piloci biorący udział w zawodach
muszą
zgłosić
się
do
odbiorów
administracyjnych
zgodnie
z
harmonogramem
opublikowanym
w
Regulaminie
Uzupełniającym.
Kary
za
spóźnienia
zostaną
wyszczególnione
w
Regulaminie Uzupełniającym.
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22.2 DOCUMENTS REQUIRED
During the administrative checks the
following original and valid documents will
be checked:
• competitor’s licence;
• driver’s and co-driver’s competition
licences
• driver’s and co-driver’s valid driving
licence
• driver’s and co-driver’s passports or
identification
• ASN authorisation, for all foreign
competitors and/or drivers
• completion of all details on the entry
form
• Vehicle registration papers;
• FIA Technical Passport Number.
Any other documents which an Organiser
wishes to examine (e.g. vehicle insurance
cover certificate) must be listed in the
Supplementary Regulations.

22.2 WYMAGANE DOKUMENTY
Podczas
odbiorów
administracyjnych
sprawdzane będą następujące oryginalne i
ważne dokumenty:
• licencja zawodnika;
• licencje sportowe kierowcy i pilota

23 SCRUTINEERING
START

23
BADANIE
RAJDEM

BEFORE

THE

• ważne prawo jazdy kierowcy i pilota
• paszporty lub dowody tożsamości kierowcy
i pilota
•
Zezwolenie
ASN
dla
wszystkich
zagranicznych zawodników i / lub pilotów
• wypełnienie wszystkich danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym
• dokumenty rejestracyjne pojazdów;
• Numer Paszportu Technicznego FIA.
Wszelkie inne dokumenty, które Organizator
chce sprawdzić (np. Zaświadczenie o
ubezpieczeniu
pojazdu)
muszą
być
wymienione w regulaminie uzupełniającym.
KONTROLNE

PRZED

23.1 GENERAL

23.1 INFORMACJE OGÓLNE

23.1.1 Only those crews which have
passed the administrative checks may
present themselves with their vehicle
equipped with its rally plates and rally
numbers at scrutineering.

23.1.1 Tylko te załogi, które przeszły odbiory
administracyjne, mogą stawić się ze swoim
pojazdem wyposażonym w tablice rajdowe i
numery startowe na badaniu kontrolnym.

23.1.2 Vehicles may be presented at
scrutineering by a representative of the
team unless otherwise detailed in the
Supplementary Regulations.

23.1.2. Pojazdy mogą być przedstawione
podczas
badania
kontrolnego
przez
przedstawiciela zespołu, chyba, że Regulamin
Uzupełniający stanowi inaczej.

23.1.3 Scrutineering will be of a general
nature, checking the make and model of
the vehicle, apparent conformity with the
group in which it is entered, conformity of
the safety items, conformity of the vehicle
with the Highway Code, etc.

23.1.3 Badania kontrolne będą miały
charakter ogólny, sprawdzenia marki i
modelu pojazdu, ogólną zgodność z grupą,
do
której
został
zgłoszony,
zgodność
elementów
bezpieczeństwa,
zgodność
pojazdu z kodeksem drogowym, itp..

23.1.4 At scrutineering, competitors must
present all items of clothing, including
helmets and an FIA-approved head
retaining device, intended to be used.

23.1.4
Podczas
badania
kontrolnego
zawodnicy muszą przedstawić wszystkie
przeznaczone do użycia elementy ubioru, w
tym kaski i zatwierdzone przez FIA
urządzenie
podtrzymujące
głowę.
Sprawdzona
zostanie
zgodność
z
Załącznikiem L Rozdział III.

Compliance with Appendix L Chapter III
will be checked.
23.1.5 The competitor must show the
vehicle’s
complete
original
FIA
homologation form and/or FIA Technical
Passport.

23.1.5 Zawodnik musi okazać kompletną
oryginalną
książkę
homologacyjną
FIA
pojazdu i / lub Paszport Techniczny FIA.
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23.1.6 Change of classes/groups
At the time of scrutineering, if a vehicle
as presented does not correspond to the
group and/or class in which it was
entered, the Stewards may transfer it to
the appropriate class recommended by
the FIA Technical Delegate or the Chief
Scrutineer or refuse it definitively.

23.1.6 Zmiana klasy/grupy
W momencie badania kontrolnego, jeżeli
przedstawiony pojazd nie odpowiada grupie i
/ lub klasie, do której został zgłoszony, ZSS
może przenieść go do odpowiedniej klasy
zalecanej przez Delegata Technicznego FIA
lub Kierownika Sędziów Technicznych lub
ostatecznie odmówić.

23.1.7 If scrutineering is followed by a
parc fermé, a member of the team may
take the vehicle into that parc.

23.1.7 Jeżeli po badaniu kontrolnym
następuje park zamknięty, członek zespołu
może wprowadzić pojazd do tego parku.

23.2 TIMETABLE
23.2.1 A timetable for scrutineering,
including the sealing of components and
checking the weight of vehicles, shall be
issued in the Supplementary Regulations
or in a Bulletin.

23.2 HARMONOGRAM
23.2.1 Harmonogram badania kontrolnego,
w tym plombowania części i sprawdzania
masy pojazdów, zostanie określony w
Regulaminie
Uzupełniającym
lub
w
Komunikacie.

23.2.2
Any
crew
reporting
to
scrutineering outside the time limits
prescribed in the regulations will not be
allowed to start, except in a case of force
majeure duly recognised as such by the
Stewards.

23.2.2 Każda załoga, która zgłosi się na
badanie
kontrolne
poza
terminami
określonymi w regulaminach, nie będzie
mogła wystartować, z wyjątkiem przypadku
siły wyższej prawidłowo uznanej za taką
przez ZSS.

24 SEALING AND MARKING

24 PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE

24.1 GENERAL REQUIREMENTS

24.1 WYMAGANIA OGÓLNE

24.1.1 The engine block, chassis and GPS
will be marked during scrutineering and
associated with a specific crew.

24.1.1 Blok silnika, podwozie i GPS zostaną
oznaczone podczas badania kontrolnego i
zostaną przypisane do konkretnej załogi.

24.1.2 Only those components which
have been marked or sealed at initial
scrutineering may be used throughout the
event. Such components must remain in
their sealed state.

24.1.2 Tylko te elementy, które zostały
oznaczone
lub
zaplombowane
badania
kontrolnego przed startem, mogą być
używane przez cały czas zawodów. Takie
elementy
muszą
pozostać
w
stanie
zaplombowanym.

24.1.3 Deliberate interference with any
mark or seal is strictly prohibited and all
such occurrences will be reported to the
Stewards.

24.1.3 Celowa ingerencja w jakiekolwiek
oznakowanie lub plombę jest surowo
zabroniona, a wszystkie takie zdarzenia
zostaną zgłoszone do Zespołu Sędziów
Sportowych.

24.2 REPLACEMENT OF PARTS

24.2 WYMIANA CZĘŚCI

24.2.1 Competitors may change one
engine block per vehicle, which will entail
a penalty of 50 hours. For T2 and T5
vehicles, please refer also to Appendix IV.

24.2.1 Zawodnicy mogą zmienić jeden blok
silnika na pojazd, co pociąga za sobą karę w
wysokości 50 godzin. W przypadku pojazdów
T2 i T5 patrz również Załącznik IV.

24.2.2 Other than above, the same
engine block and bodyshell must be used
from passing scrutineering until the finish

24.2.2 Poza powyższym, ten sam blok
silnika i karoseria muszą być używane od
momentu przejścia badania kontrolnego
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of the event.

przed startem do zakończenia zawodów.

24.2.3 A faulty NAV-GPS may be replaced
with permission from the FIA Technical
Delegate.

24.2.3 Uszkodzony NAV-GPS może zostać
zastąpiony za zgodą Delegata Technicznego
FIA.

25 CHECKS DURING THE EVENT

25 KONTROLE PODCZAS ZAWODÓW

25.1 ADDITIONAL CHECKS
Checks
on safety
items, including
clothing, as well as on the vehicle, may be
carried out at any time during the event
at the sole discretion and upon the
instruction of the FIA Technical Delegate
or Chief Scrutineer, with the knowledge of
the Stewards.

25.1 DODATKOWE KONTROLE
Kontrole elementów bezpieczeństwa, w tym
odzieży, a także pojazdu, mogą być
przeprowadzane w dowolnym momencie
podczas zawodów, według własnego uznania
i na polecenie Delegata Technicznego FIA lub
Kierownika Sędziów Technicznych, za wiedzą
Zespołu Sędziów Sportowych.

25.2 CHECKS IN PARC FERMÉ
Technical checks may be carried out
within the parc fermé by the scrutineers.

25.2 KONTROLE W PARKU ZAMKNIĘTYM
Kontrole techniczne w parku zamkniętym
mogą być przeprowadzane przez sędziów
technicznych.

25.3
RESPONSIBILITY
COMPETITOR

25.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODNIKA

OF

THE

25.3.1 The competitor is responsible for
the technical conformity of his vehicle
throughout the event and should be able
to provide any related official document.

25.3.1 Zawodnik jest odpowiedzialny za
zgodność techniczną swojego pojazdu przez
cały czas trwania zawodów i musi być w
stanie
przedstawić
wszelkie
powiązane
dokumenty oficjalne.

25.3.2 Should identification marks be
affixed, it is the responsibility of the
competitor to see that these are
preserved
intact
from
pre-event
scrutineering until the end of the event or
until it is allowed by these regulations to
cut the seals. Should they be missing, or
any fraud discovered, this will be reported
to the Stewards.

25.3.2 W przypadku umieszczenia znaków
identyfikacyjnych, obowiązkiem zawodnika
jest upewnienie się, że są zachowane w
nienaruszonym stanie przed badaniem przed
końcem
zawodów
lub
do
momentu
dopuszczenia
przez
te
przepisy
do
przecinania pieczęci. W przypadku ich braku
lub
wykrycia
jakiegokolwiek
oszustwa,
zostanie to zgłoszone do ZSS.

25.3.3 It is also the responsibility of the
competitor to see to it that any part of the
vehicle which has been handled during
checking is reinstalled correctly.

25.3.3
Zawodnik
jest
również
odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każda
część pojazdu, która była obsługiwana
podczas sprawdzania, została ponownie
poprawnie zainstalowana.

25.3.4 Mud flaps must always be in place
and efficient.
In the exceptional case of selective
sections running solely on sand, and only
when specified in the supplementary
regulations, mud flaps are optional.

25.3.4 Chlapacze muszą zawsze być na
swoim miejscu i muszą być sprawne.
W wyjątkowym przypadku, gdy odcinek
specjalny rozgrywany jest wyłącznie na
piasku i tylko wtedy, gdy jest to określone w
Regulaminie Uzupełniającym, chlapacze są
opcjonalne.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 43

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

26 FINAL CHECKS

26 BADANIE KONTROLNE PO RAJDZIE

26.1 FINAL PARC FERMÉ

26.1 KOŃCOWY PARK ZAMKNIĘTY

26.1.1 After the finish formalities,
vehicles must be placed in a parc fermé
where they must remain until released by
the Stewards.

26.1.1 Po formalnościach związanych z
metą, pojazdy muszą być umieszczone w
parku zamkniętym, gdzie muszą pozostać do
czasu ich zwolnienia przez ZSS.

26.1.2 The Provisional Classification shall
be published at the time specified in the
Supplementary Regulations (or in a
Bulletin), which shall be as soon as
practical after the last vehicle has checked
in at the final control, even if final
scrutineering remains in progress.

26.1.2 Klasyfikacja Prowizoryczna zostanie
opublikowana w terminie określonym w
Regulaminie
Uzupełniającym
(lub
w
Komunikacie), co będzie możliwie jak
najszybciej
po
sprawdzeniu
ostatniego
pojazdu na końcowym punkcie kontroli,
nawet jeśli końcowe badanie kontrolne jest w
toku.

26.2 SELECTION OF VEHICLES
Post-event scrutineering involving the
dismantling of a vehicle may be carried
out either at the discretion of the
Stewards or following a protest or upon
the recommendation of the Clerk of the
Course and/or the FIA Technical Delegate
(Chief Scrutineer) to the Stewards.

26.2 WYBÓR POJAZDÓW
Końcowe badanie kontrolne po zawodach
obejmujące demontaż pojazdu, może być
przeprowadzone
albo
według
uznania
Zespołu Sędziów Sportowych, albo w
następstwie protestu lub z rekomendacji
Dyrektora Zawodów i / lub Delegata
Technicznego
FIA
(Kierownika
Sędziów
Technicznych)
do
Zespołu
Sędziów
Sportowych.

26.3 HOMOLOGATION FORM
The complete original FIA homologation
form/FIA Technical Passport and all other
necessary certifications/documents must
be available for final checks.

26.3 KSIĄŻKA HOMOLOGACYJNA
Kompletna oryginalna książka homologacyjna
FIA / Paszport Techniczny FIA i wszystkie
inne niezbędne certyfikaty / dokumenty
muszą być dostępne na końcowym badaniu
kontrolnym.

DRIVING
CONDUCT
RECONNAISSANCE

POSTĘPOWANIE W TRAKCIE JAZDY I
ZAPOZNANIE

AND

27 BEHAVIOUR

27 ZACHOWANIE

27.1 GENERAL RULES

27.1 ZASADY OGÓLNE

27.1.1 Crews must always behave in a
sporting manner.

27.1.1 Załogi muszą zawsze zachowywać się
w sposób sportowy.

27.1.2 Crews must always drive in the
direction of the Selective Section (except
solely to effect a turn round).

27.1.2 Załogi muszą zawsze jechać w
kierunku, którym prowadzi trasa odcinka
specjalnego
(wyłącznie
z
wyjątkiem
zawracania).

27.1.3 It is prohibited to deliberately
block a competitor or prevent them from
overtaking.

27.1.3 Zabrania się celowego blokowania
zawodnika
lub
uniemożliwiania
mu
wyprzedzania.

27.1.4 When vehicles are subject to parc
fermé rules, they may be moved only by
crews and officials; at all other times

27.1.4 Gdy pojazdy podlegają przepisom
parku
zamkniętego,
mogą
być
przemieszczane wyłącznie przez załogi i
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anyone may push a vehicle by hand.

osoby oficjalne; we wszystkich
przypadkach każdy może pchać
ręcznie.

27.1.5 A vehicle unable to move under its
own means may be towed or pushed by
another FIA competitor still in the
competition. Exceptionally, on Selective
Sections vehicles may be towed or pushed
by anybody in order to bring them back
onto the event route or to clear the event
route.

27.1.5 Pojazd niezdolny do poruszania się za
pomocą własnych sił może być holowany lub
pchany przez innego zawodnika FIA, który
nadal bierze udział w zawodach. Wyjątkowo,
na Odcinkach Specjalnych, pojazdy mogą być
holowane lub pchane przez kogokolwiek, aby
sprowadzić je z powrotem na trasę zawodów
lub udrożnić trasę zawodów.

27.1.6 In a control zone at the start of a
leg or the start of a Selective Section, the
vehicle may be removed from the zone by
the crew and marshals. The competitor
will be deemed to have started the road
section or Selective Section at its
scheduled time.

27.1.6 W strefie kontrolnej na starcie etapu
lub na starcie Odcinka Specjalnego pojazd
może zostać usunięty ze strefy przez załogę i
sędziów. Uznaje się, że zawodnik rozpoczął
odcinek drogowy lub Odcinek Specjalny w
zaplanowanym czasie.

27.1.7 It is forbidden to transport a
vehicle by any means (truck, trailer, etc.).

27.1.7 Zabroniony jest transport pojazdu
jakimkolwiek
środkiem
transportu
(ciężarówka, laweta, itp.).

27.1.8
Exhibition
driving
may
be
performed only when permitted by the
Supplementary Regulations of the event.

27.1.8 Jazda pokazowa może mieć miejsce
tylko wtedy, gdy zezwala na to Regulamin
Uzupełniający zawodów.

27.1.9 On a road section that is a public
road, a competition vehicle may only be
driven on four freely rotating wheels and
tyres.
Any vehicle not complying with this article
will be considered as having retired in this
leg.

27.1.9 Na odcinku drogowym, który jest
drogą publiczną, pojazd sportowy może być
prowadzony tylko na czterech swobodnie
obracających się kołach i oponach.
Każdy pojazd niezgodny z tym artykułem
zostanie uznany za wycofany z tego etapu.

27.1.10 Any infringements will be
reported to the Stewards, who may
impose a penalty up to disqualification.

27.1.10 Wszelkie naruszenia przepisów będą
zgłaszane do ZSS, który może nałożyć karę
do dyskwalifikacji.

27.2 EXCESSIVE SPEEDING DURING
THE EVENT/TRAFFIC LAWS

27.2
PRZEKROCZENIE
PODCZAS
ZAWODÓW
DROGOWEGO

27.2.1 Throughout the event, both crew
members must observe the national
traffic laws.

27.2.1 Podczas zawodów obaj członkowie
załogi
muszą
przestrzegać
krajowych
przepisów ruchu drogowego.

27.2.2 In the case of an infringement of
the traffic laws committed by a crew
participating in the event, the police
officers or officials having noted the
infringement must inform the offender
thereof, in the same way as for normal
road users.

27.2.2 W przypadku naruszenia przepisów
ruchu drogowego popełnionych przez załogę
uczestniczącą w zawodach, policjanci lub
osoby oficjalne, którzy (-e) zauważyli (-ły)
naruszenie, muszą poinformować o tym
sprawcę, w taki sam sposób, jak w
przypadku zwykłych użytkowników dróg.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

innych
pojazd

PRĘDKOŚCI
/
RUCHU

Str. 45

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

27.2.3 Should the police or the officials
decide against stopping the driver in the
wrong, they may nevertheless request the
application of any penalties set out in the
applicable regulations, subject to the
following:
• that the notification of the infringement
is made through official channels and in
writing, before the posting of the
provisional classification;
• that the statements are sufficiently
detailed for the identity of the offending
driver to be established beyond all doubt,
and that the place and time of the offence
are precise.

27.2.3 Jeżeli policja lub osoby oficjalne
zdecydują się nie dopuścić do zatrzymania
kierowcy jadącego w niewłaściwy sposób,
mogą jednak poprosić o zastosowanie
wszelkich kar określonych w obowiązujących
przepisach, z zastrzeżeniem, że:
• powiadomienie o naruszeniu zostało
dokonane za pośrednictwem oficjalnych
kanałów i na piśmie, przed opublikowaniem
klasyfikacji prowizorycznych;
•
oświadczenia
są
wystarczająco
szczegółowe,
aby
tożsamość
sprawcy
wykroczenia została ustalona ponad wszelką
wątpliwość
oraz,
że
miejsce
i
czas
popełnienia przestępstwa są dokładne.

27.2.4 Penalties for infringements during
the competition element of the event:

27.2.4 Kary za wykroczenia
elementu sportowego zawodów:

a) First infringement:
Speeding: a fine of €25 per kph over the
speed limit, applied by the Clerk of the
Course;

a) Pierwsze naruszenie:
Za przekroczenie prędkości: grzywna w
wysokości 25 EUR za km/h powyżej
ograniczenia prędkości, nałożona przez
Dyrektora Zawodów
Inne niż przekroczenie prędkości: kara
zostanie nałożona przez ZSS.

Other than speeding: a penalty will be
applied by the Stewards.
b) Second infringement:
Speeding: a fine of €50 per kph over the
speed limit, applied by the Clerk of the
Course;
Other than speeding: a penalty will be
applied by the Stewards.

podczas

b) Drugie naruszenie:
Za przekroczenie prędkości: grzywna w
wysokości 50 EUR za km/h powyżej
ograniczenia prędkości, nałożona przez
Dyrektora Zawodów;
Inne niż przekroczenie prędkości: kara
zostanie nałożona przez ZSS.

c) Third infringement: a 5-minute time
penalty applied by the Clerk of the
Course;

c) Trzecie naruszenie: 5-minutowa kara
czasowa nałożona przez Dyrektora Zawodów;

d) Fourth infringement: disqualification
applied only by the Stewards.

d) Czwarte naruszenie:
nałożona tylko przez ZSS.

28 RECONNAISSANCE

28 ZAPOZNANIE

As
from
the
publication
of
the
Supplementary Regulations, the presence
of a competitor, or anyone connected with
a competitor, on any part of the itinerary
of an event is prohibited.
Any driver who has been on the FIA
Cross-Country Priority Drivers list for the
current year or in the previous five years,
or his co-driver or representative, and
who wishes to visit an area which might
be used for a Selective Section of any
event, must obtain written permission
from the Organiser, who will inform the
FIA.

Począwszy
od
publikacji
Regulaminu
Uzupełniającego, obecność zawodnika lub
jakiejkolwiek osoby związanej z nim w
jakiejkolwiek części trasy zawodów jest
zabroniona.
Każdy kierowca, który znajdował się na liście
Kierowców Priorytetowych FIA w Rajdach
Terenowych w bieżącym roku lub w ciągu
ostatnich pięciu lat, lub jego pilot lub jego
przedstawiciel, który chce odwiedzić obszar,
który może zostać wykorzystany, jako
Odcinek Specjalny dla dowolnych zawodów,
musi uzyskać pisemną zgodę Organizatora,
który poinformuje o tym fakcie FIA.
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Failure to respect these rules will result in
the competitor being reported to the
Stewards.

Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje
zgłoszeniem zawodnika do Zespołu Sędziów
Sportowych.

SHAKEDOWN

ODCINEK TESTOWY

29 SHAKEDOWN REQUIREMENTS

29
WYMOGI
TESTOWEGO

29.1 GENERAL
A shakedown stage may be organised for
the purpose of being both a media and a
promotional
opportunity
and
for
competitors to trial their vehicles. It is
optional for the Organiser to include the
shakedown in the event programme.
29.2 RUNNING OF SHAKEDOWN

29.1 INFORMACJE OGÓLNE
Odcinek testowy może być organizowany w
celu bycia zarówno medialną, jak i
promocyjną okazją do przetestowania swoich
pojazdów przez zawodników. Organizator
może włączyć odcinek testowy do programu
zawodów.
29.2 PRZEBIEG ODCINKA TESTOWEGO

29.2.1 The shakedown stage shall be run
as if it were a stage run during the event
and shall include all the appropriate
safety measures. The stage should be
representative of the event.

29.2.1 Odcinek testowy powinien przebiegać
tak, jakby był odcinkiem specjalnym podczas
zawodów i powinien obejmować wszystkie
odpowiednie środki bezpieczeństwa. Odcinek
powinien być reprezentatywny dla zawodów.

29.2.2 For the application of Art. 27.2 the
shakedown is considered to be part of the
event.

29.2.2 W celu zastosowania art. 27.2
odcinek próbny jest uważany za część
zawodów.

29.3 DISCLAIMER

29.3
WYŁĄCZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Każdy pasażer w pojeździe podczas odcinka
testowego, który nie bierze udziału w
zawodach, musi podpisać dostarczone przez
Organizatora oświadczenie o zrzeczeniu się
roszczeń.

Any passenger on board the vehicle
during the shakedown who is not entered
for the event must have signed a
disclaimer provided by the Organiser.

DOTYCZĄCE

ODCINKA

29.4 TECHNICAL REQUIREMENTS
Before the shakedown the vehicles must
pass
scrutineering.
For
applicable
vehicles, parts mentioned in these
regulations must be marked or sealed.

29.4 WYMAGANIA TECHNICZNE
Przed odcinkiem testowym pojazdy muszą
przejść badanie kontrolne. W przypadku
odpowiednich pojazdów części wymienione w
niniejszym
regulaminie
muszą
być
oznakowane lub zaplombowane.

29.5
BREAKDOWN
DURING
SHAKEDOWN
A competitor whose vehicle breaks down
during the shakedown shall nevertheless
be required to attend the ceremonial start
(if any).

29.5
AWARIA
PODCZAS
ODCINKA
TESTOWEGO
Zawodnik, którego pojazd zepsuje się
podczas odcinka testowego, będzie pomimo
tego zobowiązany do wzięcia udziału w
ceremonii startu (jeśli taka istnieje).

29.6 EQUIPMENT OF DRIVER AND
PASSENGER ON BOARD
During the shakedown, any person on
board must wear a homologated crash
helmet, all required safety clothing and
equipment in compliance with Appendix L
Chapter III - Drivers’ Equipment and have
their safety harness correctly fastened.

29.6
WYPOSAŻENIE
KIEROWCY
I
PASAŻERA NA POKŁADZIE
Podczas odcinka testowego każda osoba na
pokładzie musi nosić homologowany kask
ochronny, całą wymaganą odzież ochronną i
wyposażenie zgodne z Załącznikiem L
Rozdział III – Wyposażenie Kierowcy i mieć
odpowiednio zapięte pasy bezpieczeństwa.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 47

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

Any infringement will be penalised.

Wszelkie naruszenia będą karane.

29.7 SERVICE DURING SHAKEDOWN
Service may be carried out only in the
main service park or any RSZ, unless
otherwise permitted in the Supplementary
Regulations of the event.

29.7
SERWISOWANIE
W
TRAKCIE
ODCINKA TESTOWEGO
Serwisowanie może być przeprowadzane
tylko w głównym parku serwisowym lub w
dowolnej strefie RSZ, chyba, że Regulamin
Uzupełniający zawodów stanowi inaczej.

STARTS AND RE-STARTS

START I PONOWNY START

30 CEREMONIAL START

30 CEREMONIA STARTU

A ceremonial start may be organised to
improve the promotional and media
interest of the event.
The start interval and order for a
ceremonial start are at the discretion of
the Organiser.
The schedule and the place of any
ceremony must be indicated in the
Supplementary Regulations. Were a crew
in its competing vehicle is unable to
participate in the ceremonial start, it shall
be permitted to start the remainder of the
event at its allocated start time, provided
that the Stewards are notified and subject
to passing the necessary scrutineering
checks.
The crew concerned must still attend the
ceremonial start wearing overalls and at
their due time.

Można zorganizować ceremonię startu, aby
zwiększyć
promocyjne
i
medialne
zainteresowanie zawodami.
Odstępy startowe i kolejność na ceremonię
startu są wedle uznania Organizatora.

31 START OF THE COMPETITION

31 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

31.1 START AREA
Before the start of the competition
element of the event, the Organiser may
assemble all the competing vehicles in a
starting area, into which vehicles must be
driven before the start time as detailed in
the Supplementary Regulations. The
exclusively pecuniary penalties for late
arrival in the starting area shall be
specified
in
the
Supplementary
Regulations. No service is allowed in the
start area.

31.1 STREFA STARTU
Przed rozpoczęciem elementu sportowego
zawodów,
Organizator
może
zebrać
wszystkie pojazdy sportowe w strefie
startowej,
do
której
należy
wjechać
pojazdami przed czasem startu, określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym.
W
Regulaminie
Uzupełniającym
zostaną
określone wyłącznie kary pieniężne za
spóźnione przybycie do strefy startowej.
Serwisowanie nie jest dozwolona w strefie
startu.

31.2 MAXIMUM LATENESS AT A
START
Any crew reporting more than 30 minutes
late at the start of a leg shall not be
allowed to start that leg and will be
deemed to have retired from the leg.

31.2 MAKSYMALNE SPÓŹNIENIE NA
STARCIE
Każda załoga zgłaszająca opóźnienie o więcej
niż 30 minut na początku odcinka nie będzie
mogła rozpocząć tego odcinka i zostanie
uznana za wycofaną z tego odcinka.

Harmonogram i miejsce każdej ceremonii
należy
wskazać
w
Regulaminie
Uzupełniającym. W przypadku, gdy załoga
pojazdu sportowego nie jest w stanie
uczestniczyć w ceremonii startu, zezwala się
na rozpoczęcie pozostałej części zawodów w
wyznaczonym czasie startu, pod warunkiem,
że ZSS zostanie o tym powiadomiony i pod
warunkiem przejścia niezbędnych badań
kontrolnych.
Zainteresowana
załoga
musi
nadal
uczestniczyć w ceremonii startu, będąc
ubrana w kombinezony i we swoim
właściwym czasie.
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32 START ORDER AND INTERVALS

32 KOLEJNOŚĆ STARTOWA I ODSTĘPY

32.1 START ORDER LEG 1

32.1 KOLEJNOŚĆ STARTOWA ETAP 1

32.1.1 The competitors with T1 vehicles
will start Leg 1 in a group in accordance
with the position of their drivers in the
current classification of the World Cup for
Drivers.

32.1.1
Zawodnicy
w
pojazdach
T1
wystartują do Etapu 1 w grupie, zgodnie z
pozycją
ich
kierowców
w
aktualnej
klasyfikacji Pucharu Świata dla Kierowców.

32.1.2 For the first event of the World
Cup, the start order of the competitors
with T1 vehicles shall be in accordance
with that of the final World Cup for
Drivers classification of the previous year.

32.1.2 W przypadku pierwszych zawodów
Pucharu Świata, kolejność startu zawodników
w pojazdach T1 będzie zgodna z kolejnością
klasyfikacji Pucharu Świata dla Kierowców z
poprzedniego roku.

32.1.3 The Clerk of the Course shall
decide the order of the remaining
competitors. FIA Priority drivers with a T1
vehicle will start first, followed by the
remaining T1 vehicles and then the
groups of T3, T4 and T2 vehicles
separately. FIA Priority drivers (other than
T1), reigning T3 and T4 champions and
drivers in the current classification of the
World Cup for Drivers start first in their
group.

32.1.3 Dyrektor Zawodów decyduje o
kolejności dla pozostałych zawodników.
Najpierw wystartują kierowcy Priorytetowi
FIA w pojazdach T1, następnie pozostałe
pojazdy
T1,
następnie
osobno
grupy
pojazdów T3, T4 i T2. Kierowcy Priorytetowi
FIA (inni niż T1), aktualni mistrzowie T3 i T4
i kierowcy w bieżącej klasyfikacji Pucharu
Świata dla Kierowców startują, jako pierwsi
w swojej grupie.

32.1.4 T5 vehicles shall start at least 10
minutes after the last starting vehicle in
groups T1 to T4.

32.1.4 Pojazdy T5 wystartują, co najmniej
10 minut po ostatnim pojeździe startującym
w grupach od T1 do T4.

32.2 SUBSEQUENT LEG

32.2 KOLEJNE ETAPY

32.2.1 The start order for subsequent
legs shall be based on the classification
according to the Selective Section time(s)
of the previous leg.

32.2.1 Kolejność startu dla kolejnych etapów
będzie oparta na klasyfikacji zgodnie z
czasem(-ami)
Odcinka
Specjalnego
z
poprzedniego etapu.

32.2.2 The Clerk of the Course, when
drawing up the starting order, must
consider only any sporting penalties that
a
competitor
has
incurred
for
infringements
(missed
PC,
missed
waypoint, false starts, speeding, etc.)
committed during the Selective Section,
and which will be added to the time of the
Selective Section(s) concerned.

32.2.2 Dyrektor Zawodów, przygotowując
kolejność startu, musi brać pod uwagę tylko
wszelkie kary sportowe, które zawodnik
otrzymał za naruszenia (brakujący PKP,
brakujący
punktu
drogowy,
falstart,
przekroczenie prędkości, itp.) popełnione
podczas Odcinka Specjalnego, które to
zostaną dodane do czasu danego Odcinka(ów) Specjalnego(-ych).

32.2.3 Penalties imposed on any road
sections shall be added to the general
classification of the leg covered.

32.2.3 Kary nałożone podczas dowolnych
odcinków drogowych zostaną dodane do
klasyfikacji generalnej pokonanego etapu..

32.2.4 In case of a dead heat, priority
will be given to the crew which achieved
the time first.

32.2.4 W przypadku ex aequo, priorytet
będzie przyznany załodze, która jako
pierwsza osiągnęła czas.
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32.3 REPOSITIONING OF DRIVERS

32.3 PRZESUWANIE KIEROWCÓW

32.3.1 The Clerk of the Course may, for
safety reasons and with the knowledge of
the Stewards, reposition drivers or
change the time interval
between
vehicles. The starting order for the first
15 vehicles should not be changed.

32.3.1
Dyrektor
Zawodów
może,
ze
względów bezpieczeństwa i za wiedzą
Zespołu
Sędziów
Sportowych,
zmienić
pozycje kierowców lub zmienić odstępy
czasowe
między
pojazdami.
Kolejność
startowa dla pierwszych 15 pojazdów nie
powinna być zmieniana.

32.3.2 All competitors may be reseeded
at the sole discretion of the Stewards.

32.3.2 Wszyscy zawodnicy mogą zostać
ponownie rozstawieni według uznania ZSS.

32.4 START INTERVAL

32.4 ODSTĘPY STARTOWE

32.4.1 A start interval of at least 3
minutes shall be given to at least the first
ten vehicles on the starting list, as
determined by the procedures outlined in
these regulations.

32.4.1 Odstęp startowy, co najmniej 3 minut
zostanie nadany, dla co najmniej dziesięciu
pierwszych pojazdów na liście startowej,
zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym
regulaminie.

32.4.2 Should there be more than one
Selective Section in a day, the same
interval between these vehicles and the
vehicles in front of them will be given,
irrespective of their running order. Such
vehicles will be given a distinctive sticker
indicating the gap they need to maintain
to the vehicle in front.

32.4.2 Jeżeli dziennie będzie więcej niż
jeden Odcinek Specjalny, zostanie podany
taki sam odstęp między tymi pojazdami a
także pojazdami przed nimi, niezależnie od
ich kolejności jazdy. Takie pojazdy otrzymają
wyróżniającą
się
naklejkę
wskazującą
odstęp, który należy zachować względem
pojazdu z przodu.

32.4.3 In the case of two or more
successive Selective Sections in one leg,
the start of the following Selective Section
shall be based on the finish time of the
previous Selective Section in hours and
minutes, disregarding the seconds, to
which will be added the target time for
the road section, if any, and the statutory
5 minutes.
Competitors will start with at least the
same interval as was given at the start of
the leg.

32.4.3 W przypadku dwóch lub więcej
następujących
po
sobie
Odcinków
Specjalnych w jednym etapie, start do
następnego Odcinka Specjalnego będzie
oparty na czasie mety poprzedniego Odcinka
Specjalnego wyrażonej w godzinach i
minutach, z pominięciem sekund, do którego
zostanie dodany przewidziany czas na
pokonanie
odcinka
drogowego,
jeśli
występuje, oraz regulaminowe 5 minut.
Zawodnicy wystartują, co najmniej w takim
samym odstępie czasu, jaki nadano na
starcie do etapu.

33 QUALIFIYNG STAGE

33 ODCINEK KWALIFIKACYJNY

Applicable for Bajas only. Please refer to
Variation V2.

Zastosowanie
Wariant V2.

34 RE-START AFTER RETIREMENT

34 PONOWNY START PO OPUSZCZENIU
TRASY

34.1 GENERAL
Any crew which has failed to complete a
leg will be assumed to re-start the event
from the start of the next leg, unless they
confirm otherwise in writing to the Clerk

34.1 INFORMACJE OGÓLNE
Każda załoga, której nie uda się ukończyć
etapu,
zostanie
uznana
za
ponownie
startującą do zawodów od startu do
następnego etapu, chyba, że potwierdzi

wyłącznie
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of the Course.
This shall apply to any vehicle which has
not been classified on the grounds of
exceeding the time limit or has failed to
report to a control, but shall not apply
where the vehicle has been disqualified
for breach of eligibility requirements,
traffic infringements or by a decision of
the Stewards.

inaczej na piśmie do Dyrektora Zawodów.
Dotyczy to każdego pojazdu, który nie został
sklasyfikowany z powodu przekroczenia
limitów czasowych lub nie zgłosił się do
kontroli, ale nie ma zastosowania, jeżeli
pojazd
został
zdyskwalifikowany
za
naruszenie
wymogów
dopuszczenia,
naruszenie przepisów ruchu drogowego lub
decyzją Zespołu Sędziów Sportowych.

34.2 PENALTIES
For all crews which re-start, a time
penalty will be applied.
This time penalty will be as follows:

34.2 KARY
Na
wszystkie
załogi,
które
ponownie
wystartują, zostanie nałożona kara czasowa.
Kara czasowa będzie następująca:

For each Selective Section missed: a Leg
Penalty.

Za każdy ominięty Odcinek Specjalny: Kara
Etapu.

34.3 REPAIRS PRIOR TO A RE-START

34.3 NAPRAWY
STARTEM

34.3.1 SERVICE LOCATION AND TIME
ALLOWED

34.3.1
LOKALIZACJA
DOZWOLONY CZAS

Any vehicle which fails to finish a leg in
accordance with the above may be
repaired at the competitor’s discretion.
However, the vehicle must report to the
overnight regroup prior to the next leg,
no later than one hour before the
scheduled start of the first vehicle.

Każdy pojazd, który nie ukończy etapu
zgodnie
z
powyższym,
może
zostać
naprawiony według uznania zawodnika.
Pojazd musi jednak zgłosić się do nocnego
przegrupowania przed następnym etapem,
nie później niż godzinę przed planowanym
startem pierwszego pojazdu.

34.3.2 SCRUTINEERING OF REPAIRED
VEHICLES

34.3.2
BADANIE
KONTROLNE
NAPRAWIONYCH POJAZDÓW

The vehicle must retain all its parts
marked
or
sealed
at
pre-event
scrutineering. Replacement of parts may
only be done in accordance with Art. 24.2
of these regulations.
The competitor must be represented
during this re-scrutineering at a time to
be advised by the Organiser.

Pojazd musi zachować wszystkie swoje
części, oznaczone lub zaplombowane podczas
badania kontrolnego. Wymiana części może
być dokonana wyłącznie zgodnie z Art. 24.2
niniejszego regulaminu.
Zawodnik musi być reprezentowany podczas
tego ponownego badania kontrolnego w
czasie, o którym został poinformowany przez
Organizatora.

34.3.3 REPAIRS
1/SECTION 2

LEG

34.3.3
NAPRAWY
W
CELU
WYSTARTOWANIA DO ETAPU 1/SEKCJI
2

For those vehicles that failed to complete
the qualifying stage/road section (Section
1 of Leg 1), if applicable, repairs may be
carried out in accordance with the abovementioned article and the competitor may
start Section 2 of Leg 1.

W przypadku pojazdów, które nie ukończyły
odcinka kwalifikacyjnego/odcinka drogowego
(Sekcja
1
Etapu
1),
jeżeli
ma
to
zastosowanie,
naprawy
mogą
zostać
przeprowadzone
zgodnie
z
wyżej
wymienionym artykułem, a zawodnik może
wystartować do Sekcji 2 Etapu 1.
Zawodnik zostanie uznany, że ukończył
Odcinek Kwalifikacyjny/odcinek drogi i nie

TO

START

The competitor will be deemed to have
completed the Qualifying Stage/road

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

PRZED

PONOWNYM
SERWISU

I

Str. 51

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

section and will not have retired.

będzie uznane, że opuścił trasę.

CONTROLS AND ZONES

KONTROLE I STREFY

35
CONTROLS
REQUIREMENTS

–

GENERAL

35 KONTROLE - WYMAGANIA OGÓLNE

35.1 SIGNAGE OF CONTROLS

35.1 OZNAKOWANIE KONTROLI

35.1.1 All controls, i.e. passage and time
controls, start and finish of Selective
Sections
including
stop
controls,
regrouping areas and media zones, shall
be indicated by means of pairs of FIAapproved standardised signs complying
with the drawings and distances in
Appendix I and shall be indicated in the
Road Book.
35.1.2 Each pair of control signs should
be placed on opposite sides of the road or
in open territory, a maximum of 15
metres apart on either side of the official
route. Competitors must pass between
each pair of signs.

35.1.1 Wszystkie kontrole, tj. kontrole
przejazdu i czasu, start i meta Odcinka
Specjalnego, w tym kontrole zatrzymania,
rejony przegrupowania i stref dla mediów,
muszą być oznakowane za pomocą par
znaków zatwierdzonych i ustandaryzowanych
przez
FIA,
zgodnych
z
rysunkami
i
odległościami w Załączniku I i muszą być
określone w Książce Drogowej.
35.1.2 Każda para znaków kontroli powinna
być umieszczona po przeciwnych stronach
drogi lub na otwartym terenie, w odległości
maksymalnie 15 metrów po każdej stronie
oficjalnej trasy. Zawodnicy muszą przejść
między każdą parą znaków.

35.2 STOPPING TIME IN CONTROL
AREAS

35.2 CZAS ZATRZYMANIA W STREFIE
KONTROLI

The stopping time within any control area
is limited to the time necessary for
carrying out control operations.

Czas zatrzymania w dowolnej strefie kontroli
jest ograniczony do czasu niezbędnego do
przeprowadzenia czynności kontrolnych.

35.3 READINESS TO WORK

35.3 GOTOWOŚĆ DO PRACY

35.3.1 Controls shall be ready to function
at least 1 hour before the target time for
the passage of the first competing
vehicle.

35.3.1 Kontrole muszą być gotowe do
działania, co najmniej 1 godzinę przed
zaplanowanym czasem przejazdu pierwszego
pojazdu sportowego.

35.3.2 Unless the Clerk
decides otherwise, they
operate 1 hour after
permitted lateness of the
vehicle has expired.

of the Course
will cease to
the maximum
last competing

35.3.2 O ile Dyrektor Zawodów nie
postanowi inaczej, przestaną one działać 1
godzinę
po
upływie
maksymalnego
dopuszczalnego spóźnienia dla ostatniego
pojazdu biorącego udział w rywalizacji.

35.4 SEQUENCE OF CONTROLS AND
DIRECTION

35.4 KOLEJNOŚĆ KONTROLI I KIERUNEK

35.4.1 Crews must check in in the correct
sequence of controls and in the direction
of the event route. It is prohibited to reenter a control area.

35.4.1 Załogi muszą odprawić się w
prawidłowej sekwencji kontroli i zgodnie z
kierunkiem trasy zawodów. Zabrania się
ponownego wjazdu do strefy kontroli.

35.4.2 Any infringement will result in a
penalty as follows.
• 1st infringement: 10 minutes,
• 2nd infringement: 1 hour,
• 3rd infringement: Leg Penalty.

35.4.2 Jakiekolwiek naruszenie spowoduje
nałożenie kary jak poniżej.
• 1 naruszenie: 10 minut,
• 2 naruszenie: 1 godzina,
• 3 naruszenie: Kara Etapu.
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35.5 MARSHALS’ INSTRUCTIONS

35.5 INSTRUKCJE SĘDZIÓW

35.5.1 Crews are obliged to follow the
instructions of the control officials of any
control.
Failure to do so will be reported to the
Stewards.

35.5.1
Załogi
są
zobowiązane
do
przestrzegania
instrukcji
sędziów
kontrolujących
na
dowolnej
kontroli.
Nieprzestrzeganie
powyższego
będzie
zgłaszane do Zespołu Sędziów Sportowych.

35.5.2 All control officials must be
identifiable. At each control, the chief
official must wear a distinctive tabard.

35.5.2 Wszystkie osoby oficjalne dokonujące
kontroli muszą być identyfikowalne. Przy
każdej kontroli, kierownik osób oficjalnych
musi nosić charakterystyczną kamizelkę.

35.6
MEDIA
APPLICABLE)

(WHEN

35.6 STREFY DLA MEDIÓW (GDY MAJĄ
ZASTOSOWANIE)

A taped off media zone may be
established:
• after the STOP control zone of a
selective section;
• before entering the regroup;
• prior to the yellow time control board at
all service parks/bivouacs;
• within the holding park before the
podium procedure at the finish.
Access to this media zone shall be limited
to personnel holding the appropriate pass.
Organisers may plan the itinerary and
time schedule such that crews are
expected to spend a minimum of 15
minutes in the media zone. The media
zones must also be clearly marked in the
Road Book.

Otaśmowana strefa dla mediów może być
ustanowiona:
• po strefie kontrolnej STOP odcinka
specjalnego;
• przed wjazdem do przegrupowania;
• przed żółtą tablicą punktu kontroli czasu we
wszystkich parkach serwisowych / biwakach;
• w parku oczekiwania przed procedurą
podium na mecie.
Dostęp do tej strefy dla mediów jest
ograniczony do personelu posiadającego
odpowiednią
przepustkę.
Organizatorzy
mogą zaplanować trasę i harmonogram w
taki sposób, aby załogi spędziły, co najmniej
15 minut w strefie dla mediów. Strefy dla
mediów muszą być również wyraźnie
oznaczone w Książce Drogowej.

36 PASSAGE CONTROLS (PC)

36 KONTROLE PRZEJAZDU (PKP)

36.1 LOCATION
In order to check that the crews are
respecting the itinerary in the Road Book,
passage controls (PC) may be set up at
locations mentioned and numbered in the
Road Book. These controls will be
identified by the signs shown in Appendix
I. Should the physical sign and the
waypoint not coincide, only the waypoint
will be considered correct.

36.1 LOKALIZACJA
Aby sprawdzić, czy załogi przestrzegają trasy
zawartej w Książce Drogowej, można ustawić
punkty kontroli przejazdu (PKP), w miejscach
wymienionych i ponumerowanych w Książce
Drogowej. Kontrole te będą identyfikowalne
za pomocą znaków umieszczonych w
Załączniku I. Jeśli znak fizyczny i punkt
drogowy nie pokrywają się, wyłącznie punkt
drogowy będzie uznawany za prawidłowy.

36.2 OPERATION

36.2 DZIAŁANIE

36.2.1 The marshals must simply stamp
and/or sign the Timecard as soon as it is
handed
in
by
the
crew,
without
mentioning the time of passage.

36.2.1
Sędziowie
muszą
po
prostu
stemplować i/lub podpisywać Kartę Drogową,
niezwłocznie, gdy tylko zostanie ona podana
przez
załogę,
bez
podawania
czasu
przejazdu.

36.2.2 The time of passage will be noted
to the second and may be used in the
case of interruption of the Selective

36.2.2 Czas przejazdu zostanie odnotowany,
co do sekundy i może być wykorzystany w
przypadku przerwania odcinka specjalnego.

ZONES
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Section. In case of an interruption the
time recorded by the GPS system may be
taken into account.

W przypadku przerwania, wykorzystany
może być także czas zarejestrowany przez
system GPS.

36.2.3 If a PC stamp on the Timecard is
absent and electronic proof of the
passage is missing, the competitor will be
penalised for a missing PC.

36.2.3 W przypadku braku pieczątki PKP na
Karcie Drogowej i braku elektronicznego
dowodu
przejazdu,
zawodnik
zostanie
ukarany za brakujący PKP.

36.3 SAFETY ZONES

36.3 STREFY BEZPIECZEŃSTWA

36.3.1 With the aim of ensuring safety in
the PC zone, a “Safety Zone” will be
installed at each PC.
The speed in this zone will be limited to
40 kph maximum and controlled by the
NAV-GPS. The NAV-GPS directs the
competitor towards this point only once
he has come within a minimum 1 km
radius of it. The speed check will be
carried out according to the sketch below:

36.3.1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa
w strefie PKP, na każdym PKP zostanie
ustanowiona
„Strefa
Bezpieczeństwa”.
Prędkość w tej strefie będzie ograniczona do
maksymalnie 40 km / h i
będzie
kontrolowana przez NAV-GPS. NAV-GPS
kieruje zawodnika do tego punktu tylko
wtedy, gdy znajdzie się on w promieniu, co
najmniej 1 km od niego. Kontrola prędkości
zostanie przeprowadzona zgodnie ze szkicem
przedstawionym poniżej:

36.3.2 The entry of a PC control zone is
indicated
only
by
the
information
displayed on the NAV-GPS monitor(s).
The control signs at the entry to the PC
control zone do not indicate the Start of
the Safety Zone. The entry of the PC
control zone should be visible by the crew
from minimum 100 m.

36.3.2 Wjazd do strefy kontrolnej PKP jest
wskazywane
tylko
przez
informacje
wyświetlane na monitorze (-ach) NAV-GPS.
Znaki kontroli przy wjeździe do strefy
kontrolnej PKP nie określają Rozpoczęcia
Strefy Bezpieczeństwa. Wejście do strefy
kontrolnej PKP musi być widoczne dla załogi
z odległości, co najmniej 100 m.

36.3.3 Speeding in safety zones will be
penalised according to the penalties for
speeding in speed control zones.

36.3.3 Przekroczenie prędkości w strefach
bezpieczeństwa będzie karane zgodnie z
karami za przekroczenie prędkości w strefach
kontroli prędkości.
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37 SPEED CONTROL ZONES

37 STREFY KONTROLI PRĘDKOŚCI

37.1 LOCATION

37.1 LOKALIZACJA

37.1.1 Organisers must establish speed
control zones when a Selective Section
passes through a populated area and at
other locations at their discretion.

37.1.1 Organizatorzy muszą ustanowić
strefy kontroli prędkości, gdy Odcinek
Specjalny przechodzi przez zaludniony obszar
oraz w innych miejscach według własnego
uznania.

37.1.2 The start of the speed control
zone will be indicated in the Road Book by
a box marked “SZ” and by a waypoint
(WPS or WPE). 90 metres before this
waypoint, competitors will be informed by
their NAV-GPS that they are approaching
a speed control zone. 90 metres after this
waypoint, the tolerance zone, within
which no penalty applies, ends.

37.1.2 Początek strefy kontroli prędkości
będzie oznaczony w Książce Drogowej polem
oznaczonym „SZ” i punktem drogowym (WPS
lub WPE). 90 metrów przed tym punktem
drogowym zawodnicy zostaną poinformowani
przez ich NAV-GPS, że zbliżają się do strefy
kontroli prędkości. 90 metrów za tym
punktem drogowym kończy się strefa
tolerancji, w której nie jest nakładana kara.

37.1.3 The end of the speed control zone
will be indicated in the Road Book by a
box marked ’FZ’ and by a waypoint
(WPE). 90 metres before this waypoint
the tolerance zone, within which no
penalty applies, begins.

37.1.3 Koniec strefy kontroli prędkości
będzie oznaczony w Książce Drogowej polem
oznaczonym „FZ” i punktem orientacyjnym
(WPE). 90 metrów przed tym punktem
zaczyna się strefa tolerancji, w której nie jest
nakładana kara.

37.2 OPERATION

37.2 DZIAŁANIE

37.2.1 A pulse signal is recorded in the
NAV-GPS at least every 100 metres and
the speed is displayed on the speed page
of the NAV-GPS and recorded in its
memory.

37.2.1 Sygnał impulsowy jest rejestrowany
w NAV-GPS, co najmniej, co 100 metrów, a
prędkość jest wyświetlana na stronie
prędkości NAV-GPS i zapisywana w jego
pamięci.

37.2.2 Waypoints associated with an SZ
or FZ are validated only once the
competitor is within a radius of 90
metres.

37.2.2 Punkty drogowe powiązane z SZ lub
FZ są zatwierdzane tylko wtedy, gdy
zawodnik znajduje się w promieniu 90
metrów od nich.

37.2.3 Within a speed control zone,
organisers may specify a speed limit of
30, 40, 50 or 90 kph.
The speed imposed will be permanently
displayed on the NAV-GPS. If there is a
divergence between the Road Book and
the NAV-GPS, the information given by
the NAV-GPS will prevail.

37.2.3
W
strefie
kontroli
prędkości
organizatorzy mogą określić ograniczenie
prędkości do 30, 40, 50 lub 90 km/h.
Nakazana prędkość będzie stale wyświetlana
w NAV-GPS. W przypadku rozbieżności
między Książką Drogową a NAV-GPS,
informacje podane przez NAV-GPS będą
dominujące.

37.2.4 Organisers may establish not
more than two successive speed zones
with different speed limits. In the case of
an acceleration, the higher speed limit will
be enforced from 90 metres before the
intermediate FZ/SZ waypoint (WPE), see
diagram below:

37.2.4 Organizatorzy mogą ustanowić nie
więcej niż dwie kolejne strefy prędkości z
różnymi
ograniczeniami
prędkości.
W
przypadku
przyspieszenia
wyższe
ograniczenie prędkości będzie egzekwowane
od 90 metrów przed pośrednim punktem FZ /
SZ punktu drogowego (WPE), patrz rysunek
poniżej:
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In the case of deceleration, the lower
speed limit will not be enforced until 90
metres after the intermediate FZ/DZ
waypoint (WPE) see diagram below:

W przypadku zmniejszania prędkości dolne
ograniczenie
prędkości
nie
będzie
egzekwowane do 90 metrów po pośrednim
punkcie przelotowym FZ / DZ (WPE), patrz
rysunek poniżej:

37.2.5 At the end of each leg the NAVGPS may be inspected for excess speed.
Any
violations
will
be
reported
immediately to the Clerk of the Course.

37.2.5 Na końcu każdej etapu, NAV-GPS
może
zostać
sprawdzony
pod
kątem
nadmiernej prędkości. Wszelkie naruszenia
przepisów będą natychmiast zgłaszane do
Dyrektora Zawodów

37.2.6 In the event of an infringement,
the competitor will be penalised by the
Clerk of the Course. The penalties will be
as follows:
• Between 1 and 5 kph:
10 seconds x the number of pulses
• Between 6 and 15 kph:
1 minute x the number of pulses + a fixed
amount of €50
• Between 16 and 40 kph:
2 minutes x the number of pulses + a
fixed amount of €100
• Over 40 kph:

37.2.6 W przypadku wykorczenia, zawodnik
zostanie ukarany przez Dyrektora Zawodów.
Kary będą następujące:
• Od 1 do 5 km/h:
10 sekund x liczba impulsów
• Od 6 do 15 km/h:
1 minuta x liczba impulsów + ustalona kwota
50 EUR
• Od 16 do 40 km/h:
2 minuty x liczba impulsów + ustalona kwota
100 EUR
• Ponad 40 km/h:
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- 1st pulse: 5 minutes + a fixed amount
of €300

- Pierwszy impuls: 5 minut + ustalona kwota
300 EUR

- 2nd pulse: 10 minutes + a fixed amount
of €500

- Drugi impuls: 10 minut + ustalona kwota
500 EUR

- 3rd pulse: 15 minutes + a fixed amount
of €700

- Trzeci impuls: 15 minut + ustalona kwota
700 EUR

Any further pulses over 40 kph will result
in a penalty at the discretion of the
Stewards.

Jakikolwiek dalszy impuls powyżej 40 km / h
spowoduje karę według uznania Zespołu
Sędziów Sportowych.

38 TIME CONTROLS

38 KONTROLE CZASU

38.1 GENERAL

38.1 INFORMACJE OGÓLNE

38.1.1 At these controls, the marshals
shall mark on the Timecard the time at
which the card was handed in. Timing will
be recorded to the complete minute.

38.1.1. Podczas tych kontroli sędziowie
zaznaczają na Karcie Drogowej czas, w
którym karta została podana. Czas będzie
rejestrowany do pełnej minuty.

38.2 CHECK-IN PROCEDURE

38.2 PROCEDURA WJAZDU

38.2.1 The check-in procedure begins at
the moment the vehicle passes the time
control area entry board.

38.2.1 Procedura wjazdu rozpoczyna się w
momencie, gdy pojazd mija tablicę wjazdu
do strefy kontroli czasu.

38.2.2 Between the area entry board and
the control, the crew is forbidden to stop
for any reason or to drive at an
abnormally slow speed.

38.2.2 Między tablicą wjazdu do strefy a
kontrolą, załodze nie wolno się zatrzymywać
z jakiegokolwiek powodu lub jechać z
nienormalnie małą prędkością.

38.2.3 The actual timing and entry of the
time on the Timecard may be carried out
if the two crew members and the vehicle
are in the control area and within the
immediate vicinity of the control table.

38.2.3 Rzeczywistego pomiaru czasu i
wpisania czasu na Karcie Drogowej można
dokonać, jeżeli dwóch członków załogi i
pojazd znajdują się w strefie kontroli oraz w
bezpośrednim sąsiedztwie punktu kontroli.

38.2.4
The
check-in
time
shall
correspond to the exact moment at which
one of the crew members hands the
Timecard to the appropriate marshal.

38.2.4 Czas wpisu będzie odpowiadać
dokładnemu momentowi, w którym jeden z
członków załogi przekazuje Kartę Drogową
odpowiedniemu sędziemu.

38.2.5 Then, either by hand or by means
of a print-out device, the appropriate
marshal shall mark on the card the actual
time at which the card was handed in,
and nothing else.

38.2.5 Następnie, ręcznie lub za pomocą
urządzenia drukującego, właściwy sędzia
zaznacza na karcie rzeczywisty czas, w
którym karta została podana, i nic więcej.

38.2.6 The target check-in time is the
time obtained by adding the allowed
target time to the Selective Section start
time or the previous TC time, these times
being expressed to the minute.

38.2.6 Docelowy czas wjazdu to czas
uzyskany przez dodanie dozwolonego czasu
docelowego do czasu startu do Odcinka
Specjalnego lub poprzedniego PKC, czasy te
wyrażane są w minutach.

38.2.7 The target check-in time is the
responsibility of the crews alone, which

38.2.7
Za
docelowy
czas
wjazdu
odpowiadają same załogi, które mogą
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may consult the official clock on the
control table. The marshals may not give
them any information on this target
check-in time.

sprawdzić oficjalny zegar na punkcie kontroli.
Sędziowie mogą nie przekazywać im żadnych
informacji na temat docelowego czasu
wjazdu.

38.2.8 The crew will not incur any
penalty for checking in before time if the
vehicle enters the control area during the
target check-in minute or the minute
preceding it.

38.2.8 Załoga nie poniesie żadnej kary za
wjazd przed upływem czasu, jeśli pojazd
wjedzie
do strefy
kontrolnej
podczas
docelowej minuty wjazdu lub minuty ją
poprzedzającej.

38.2.9 The crew will not incur any
penalty for lateness if the act of handing
the card to the appropriate marshal takes
place during the target check-in minute.

38.2.9 Załoga nie poniesie żadnej kary za
spóźnienie, jeżeli czynność przekazania karty
właściwemu sędziemu nastąpi w trakcie
docelowej minuty wjazdu.

38.2.10 Any difference between the
actual check-in time and the target checkin time shall be penalised as follows:
• for late arrival: 10 seconds per minute
or fraction of a minute
• for early arrival: 1 minute per minute or
fraction of a minute

38.2.10 Wszelkie różnice między faktycznym
czasem wjazdu a docelowym czasem wjazdu
karane są w następujący sposób:
• w przypadku spóźnionego wjazdu: 10
sekund za minutę lub część minuty
• w przypadku wcześniejszego wjazdu: 1
minuta za minutę lub część minuty

38.2.11 At the time control at the end of
a leg, and at the end-of-leg parc fermé,
crews are authorised to check in ahead of
time without incurring a penalty.
The Organiser may specify in the
Supplementary
Regulations
additional
time controls with permitted early checkin.

38.2.11 Na punkcie kontroli czasu na końcu
etapu i na parku zamkniętym na koniec
etapu, załogi są upoważnione do wjazdu
przed
czasem
bez
ponoszenia
kary.
Organizator może określić w Regulaminie
Uzupełniającym dodatkowe punkty kontroli
czasu
z
dozwolonym
wcześniejszym
wjazdem.

38.2.12 At the time control after a
Service and before a Parc Fermé, the
vehicle may be driven by an authorised
representative
of
the
competitor,
respecting all the formalities of Timecard
presentation and related penalties.

38.2.12 Na punkt kontroli czasu po Serwisie
i przed Parkiem Zamkniętym, pojazd może
być wprowadzony przez upoważnionego
przedstawiciela zawodnika, z zachowaniem
wszelkich
formalności
związanych
z
przedstawieniem
Karty
Drogowej
i
związanych z tym kar.

38.2.13 If it is found that a crew has not
observed the rules for the check-in
procedure, the chief marshal at the
control must make this the subject of a
written report to be sent immediately to
the Clerk of the Course.

38.2.13 Jeżeli okaże się, że załoga nie
przestrzegała zasad procedury wjazdu, to
kierownik sędziów na punkcie kontroli musi
sporządzić z tego pisemny raport, który
należy niezwłocznie przesłać do Dyrektora
Zawodów.

38.2.14 A crew which has been penalised
for early arrival will be neutralised for the
time necessary for it to leave at the time
originally envisaged.

38.2.14 Załoga, która została ukarana za
wcześniejsze
przybycie,
zostanie
zneutralizowana na czas niezbędny do jej
opuszczenia przez nią kontroli w pierwotnie
przewidywanym czasie.

38.3 TIME CONTROL FOLLOWED BY A
SELECTIVE SECTION
When a time control is followed by a start
control for a Selective Section, the

38.3
PUNKT
KONTROLI
CZASU
POPRZEDZAJĄCY ODCINEK SPECJALNY
Gdy po punkcie kontroli czasu następuje
punkt kontroli na starcie do Odcinka
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following procedure shall be applied:

Specjalnego, należy zastosować następującą
procedurę:

38.3.1 At the time control at the finish of
a road section, the appropriate marshal
will enter on the Timecard both the checkin time of the crew and its provisional
stage start time. There must be a 5minute gap to allow the crew to prepare
for the stage start and come to the start
line.

38.3.1 Na punkcie kontroli czasu na mecie
odcinka
drogowego
właściwy
sędzia
wprowadza na Kartę Drogowej zarówno czas
wjazdu załogi, jak i prowizoryczny czas
startu do odcinka. Musi być 5-minutowa
przerwa,
aby
umożliwić
załodze
przygotowanie się do startu do odcinka i
dotarcie do linii startu.

38.3.2 If two or more crews check in on
the same minute, their provisional start
times for that Selective Section shall be in
the order of their relative arrival times at
the preceding time control. If the arrival
times at the preceding time control are
the same, then the times at the time
control before that one will be considered,
and so on.

38.3.2 Jeżeli dwie lub więcej załóg wjedzie w
tej samej minucie, ich prowizoryczne czasy
startu do tego Odcinka Specjalnego będą
zgodny z kolejnością czasów ich przybycia na
poprzedni punkt kontroli czasu. Jeśli czasy
przybycia na poprzedni punkt kontroli czasu
są takie same, to czasy w punkcie kontroli
czasu przed tym punktem będą brane pod
uwagę i tak dalej.

38.3.3 Having checked in at the time
control, the competing vehicle shall be
driven to the start control of the Selective
Section, from where the crew shall start
according to the procedure laid down in
these regulations.

38.3.3 Po dokonaniu wpisu na punkcie
kontroli czasu, pojazd sportowy musi zostać
doprowadzony do punktu kontroli na starcie
do Odcinka Specjalnego, skąd załoga startuje
zgodnie
z
procedurą
ustanowioną
w
niniejszym regulaminie.

38.3.4 If there is a difference between
the provisional and actual start times, the
time entered by the marshal at the start
of the Selective Section shall be binding,
unless the Stewards decide otherwise.

38.3.4 Jeżeli istnieje różnica między
prowizorycznym i faktycznym czasem startu,
czas wpisany przez sędziego na starcie do
Odcinka Specjalnego będzie wiążący, chyba,
że ZSS postanowi inaczej.

39 REGROUPING CONTROLS

39 KONTROLE NA PRZEGRUPOWANIU

39.1 PROCEDURE AT A REGROUP

39.1
PROCEDURA
PRZEGRUPOWANIU

39.1.1 On arrival at regroup controls,
crews will receive instructions concerning
their starting time. They must then drive
their vehicle as directed by marshals.

39.1.1 Po przybyciu na punkt kontroli
przegrupowania załogi otrzymają instrukcje
dotyczące ich czasu startu. Następnie muszą
wprowadzić pojazd zgodnie z poleceniami
sędziów.

39.1.2 After a regroup during a leg, the
vehicles shall restart in the order of
arrival at the regroup.

39.1.2 Po przegrupowaniu podczas etapu,
pojazdy
ponownie
wystartują
według
kolejności ich przybycia na przegrupowanie.

39.1.3 The starting intervals after the
regroup shall respect the same criteria as
those specified for the beginning of the
leg.

39.1.3 Odstępy startowe po przegrupowaniu
muszą być zgodne z tymi samymi kryteriami,
które określono dla początku etapu.
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40 MAXIMUM PERMITTED LATENESS
AT CONTROLS

40
MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE
SPÓŹNIENIE NA PUNKCIE KONTROLI

40.1
MAXIMUM
PERMITTED
LATENESS AT A TC
At a Time Control, any lateness exceeding
30 minutes of any individual target time
will result in the competitor concerned
being considered to have retired, and the
competitor will receive a Leg Penalty.
In calculating such lateness time, the
actual time and not the penalty time (10
seconds per minute) applies. The crew
may nevertheless re-start the rally under
the
provisions
specified
in
these
regulations.

40.1
MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE
SPÓŹNIENIE NA PKC
Na Punkcie Kontroli Czasu każde spóźnienie
przekraczające 30 minut w stosunku do
dowolnego indywidualnego docelowego czasu
spowoduje, że dany zawodnik zostanie
uznany za wycofanego z trasy, i otrzyma
Karę
Etapu.
Przy
obliczaniu
takiego
spóźnienia stosuje się rzeczywisty czas, a nie
czas kary (10 sekund na minutę). Załoga
może jednak wystartować ponownie do
rajdu, zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.

40.2
MAXIMUM
PERMITTED
LATENESS (MPL) AT A PC AND
FINISH OF SELECTIVE SECTION

40.2
MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE
SPÓŹNIENIE (MPL) NA PKP I MECIE
ODCINKA SPECJALNEGO

40.2.1 At a Passage Control, any lateness
exceeding
the
maximum
permitted
lateness (MPL) will result in the
competitor concerned being considered to
have retired, and the competitor will
receive a Leg Penalty. The crew may
nevertheless re-start the rally under the
provisions specified in these regulations.

40.2.1. Podczas Kontroli Przejazdu wszelkie
spóźnienia
przekraczające
maksymalne
dozwolone spóźnienie (MPL) spowodują, że
dany
zawodnik
zostanie
uznany
za
wycofanego z trasy i otrzyma Karę Etapu.
Załoga może jednak ponownie wystartować
do rajdu,
zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.

40.2.2 The Organiser may calculate the
maximum permitted lateness for each PC
which is located after a minimum of 50%
of the total length of the Selective Section
and for the finish control. The calculation
will be based on the distance covered, the
calculated average speed and a fixed time
of 2 hours. The MPL must be mentioned
on the Official Notice Board for each PC
and Finish.

40.2.2
Organizator
może
obliczyć
maksymalne dopuszczalne opóźnienie dla
każdego PKC, który znajduje się po minimum
50% całkowitej długości sekcji selektywnej i
dla kontroli mety. Obliczenia będą oparte na
pokonanej odległości, obliczonej średniej
prędkości i ustalonym czasie 2 godzin. MPL
musi być wymienione na oficjalnej tablicy
ogłoszeń dla każdego PKP i Mety.

40.3 NOTIFICATION OF EXCEEDING
MAXIMUM PERMITTED LATENESS

40.3
POWIADOMIENIE
O
PRZEKROCZENIU
MAKSYMALNEGO
DOPUSZCZALNEGO SPÓŹNIENIA
Powiadomienie
o
przekroczeniu
maksymalnego dozwolonego spóźnienia na
podstawie niniejszego artykułu, może zostać
ogłoszone na każdej danej kontroli. Sędzia
dokonujący kontroli, po otrzymaniu instrukcji
od Dyrektora Zawodów, poinformuje załogę,
o
tym,
że
przekroczyła
maksymalne
dopuszczalne spóźnienie na punkcie kontroli.
Załoga, która otrzymała to powiadomienie,
musi wrócić do parku serwisowego / biwaku,
bez korzystania z trasy Odcinka Specjalnego.
Załoga otrzyma Karę Etapu za ten etap.

Notification of exceeding the maximum
permitted lateness under this article may
be announced at each control concerned.
The control marshal, after receiving the
instruction from the Clerk of the Course,
will inform the crew that they have
exceeded
the
maximum
permitted
lateness at the control.
The crew having received this notification
shall return to the bivouac/service park
without using the route of the Selective
Section. The crew will receive the Leg
Penalty for the leg.
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SELECTIVE SECTIONS

ODCINKI SPECJALNE

41 GENERAL

41 INFORMACJE OGÓLNE

41.1 TIMING
For Selective Sections, timing will be to
the second.
Any time penalty applied during the
Selective Section will be added to the
Selective Section time.

41.1 POMIAR CZASU
W przypadku Odcinków Specjalnych, pomiar
czasu będzie prowadzony z dokładnością, co
do
sekundy.
Wszelkie
kary
czasowe
nakładane na Odcinku Specjalnym zostaną
dodane do czasu Odcinka Specjalnego.

42 SELECTIVE SECTION START

42 START DO ODCINKA SPECJALNEGO

42.1 START LINE
A Selective Section commences from a
standing start, with the vehicle placed on
the starting line and the engine running.
The start line is an ideal line, between a
pair of control signs placed on opposite
sides of the route.

42.1 LINIA STARTU
Odcinek Specjalny rozpoczyna się ze startu
zatrzymanego, z pojazdem umiejscowionym
na linii startu i uruchomionym silnikiem. Linia
startu jest idealną linią pomiędzy parą
znaków
kontroli
umieszczonych
po
przeciwnych stronach trasy.

42.2 ELECTRONIC START PROCEDURE

42.2
ELEKTRONICZNA
STARTU

42.2.1 The electronic start procedure
shall be clearly visible to the crew from
the start line and may be displayed as a
countdown clock and/or a sequential light
system. In either case the system must
be described in the Supplementary
Regulations.

42.2.1 Elektroniczna procedura startu musi
być wyraźnie widoczna dla załogi z linii startu
i może być wyświetlana, jako zegar
odliczający i / lub sekwencyjny system
świetlny. W obu przypadkach system musi
zostać
opisany
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

42.2.2 The electronic start procedure
may be coupled to a device to detect and
record if a vehicle leaves the start line
ahead of the correct signal (false start).
This device should be 40 cm after the
start line.

42.2.2 Elektroniczna procedura startowa
może
być
połączona
z
urządzeniem
wykrywającym i rejestrującym, czy pojazd
opuszcza linię startową przed właściwym
sygnałem (falstart). To urządzenie musi
znajdować się 40 cm za linią startu.

42.2.3 An electronic countdown clock
and/or a sequential light system is
mandatory for all FIA World Cup events.

42.2.3 Elektroniczny zegar odliczający i / lub
sekwencyjny
system
świetlny
jest
obowiązkowy
dla
wszystkich
zawodów
Pucharu Świata FIA.

42.3 MANUAL START PROCEDURE

42.3 PROCEDURA STARTU RĘCZNEGO

42.3.1 In the event of having to use a
manual start procedure after handing the
Timecard back to the crew, the start
marshal will count down aloud: 30” – 15”
– 10” and the last five seconds one by
one. When the last 5 seconds have
elapsed, the starting signal shall be given.

42.3.1
W
przypadku
konieczności
skorzystania z procedury ręcznego startu po
oddaniu Karty Drogowej z powrotem załodze,
sędzia startu odlicza na głos: 30 ”- 15” - 10
”i ostatnie pięć sekund jeden po drugim. Po
upływie ostatnich 5 sekund zostanie podany
sygnał startowy.

42.3.2 A manual start is allowed only in
case of a faulty electronic device.

42.3.2 Start ręczny jest dozwolony tylko w
przypadku awarii urządzenia elektronicznego.
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42.4 DELAYED START THROUGH THE
FAULT OF THE CREW

42.4 OPÓŹNIENIE
ZAŁOGI

42.4.1 In the event of a start delayed
through a fault of the crew, the marshal
will enter a new time on the Timecard,
the penalty then being 1 minute per
minute or fraction of a minute late.

42.4.1 W przypadku opóźnionego startu z
winy załogi, sędzia wpisze nowy czas na
Karcie Drogowej, a kara będzie wynosić 1
minutę za minutę lub cześć minuty
opóźnienia.

42.4.2 Any crew refusing to start a
Selective Section at the time allocated to
it will be given a penalty of 60 minutes.

42.4.2 Każda załoga, która odmówi startu do
Odcinka Specjalnego w przydzielonym jej
czasie, otrzyma karę w wysokości 60 minut.

42.4.3 A 2-minute penalty shall be
imposed on any crew which fails to start
within 20 seconds of the starting signal.

42.4.3 Na każdą załogę, która nie wystartuje
w ciągu 20 sekund od sygnału startu,
zostanie nałożona kara 2 minut.

42.4.4 A vehicle which did not take the
start in a Selective Section will receive the
Leg Penalty.

42.4.4 Pojazd, który nie wystartował do
Odcinka Specjalnego, otrzyma Karę Etapu.

42.5 FALSE START
A false start, particularly one made before
the signal has been given, will be
penalised as follows:
• 1st offence:
1 minute.
• 2nd offence:
3 minutes.
• 3rd offence:
10 minutes.
• Further offences: at the Stewards’
discretion.

42.5 FALSTART
Falstart, szczególnie ten wykonany przed
podaniem
sygnału,
będzie
karany
w
następujący sposób:
• 1 wykroczenie:
1 minuta.
• 2 wykroczenie:
3 minuty.
• 3 wykroczenie:
10 minut.
• Dalsze wykroczenia: według uznania
Zespołu Sędziów Sportowych.

These penalties do not prevent the
Stewards from imposing heavier penalties
if they judge it necessary.
For the time calculation the actual start
time must be used.

Kary te nie uniemożliwiają Zespołowi
Sędziów Sportowych nakładania surowszych
kar, jeśli uzna to za konieczne.
Do
obliczenia
czasu
należy
użyć
rzeczywistego czasu startu.

43 WAYPOINTS

43 PUNKTY DROGOWE

43.1 GENERAL

43.1 INFORMACJE OGÓLNE

43.1.1 All waypoints are contained in the
memory of the NAV-GPS provided by the
Organiser.

43.1.1 Wszystkie punkty drogowe są
zapisane w pamięci NAV-GPS dostarczonej
przez Organizatora.

43.1.2 The crew must pass through all
waypoints in chronological (ascending)
order and is not allowed to drive back to
get a previously missed waypoint.

43.1.2 Załoga musi przejechać przez
wszystkie punkty drogowe w porządku
chronologicznym (rosnącym) i nie może
zawrócić,
aby
przejechać
wcześniej
pominięty punkt drogowy

43.1.3 The penalty for the non-validation
of a waypoint is stipulated in these
regulations.

43.1.3 Kara za brak potwierdzenia punktu
drogowego jest określona w niniejszym
regulaminie.

43.1.4 The total number of waypoints
which may be missed during a leg is 40%
of the total number of waypoints of the

43.1.4 Łączna liczba punktów drogowych,
które mogą zostać ominięte podczas etapu,
wynosi 40% całkowitej liczby punktów
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leg concerned. If a crew has less than the
required number of waypoints it is
deemed to have retired from the leg and
will be given the Leg Penalty for the leg
concerned.

drogowych na danym etapie. Jeśli załoga ma
mniej
niż
wymaganą
liczbę
punktów
drogowych, uważa się, że wycofała się z
etapu i otrzyma Karę Etapu za dany etap.

43.1.5 Should a crew wish to retire it
may enter an emergency code, which will
completely unlock the NAV-GPS and show
all waypoints. The emergency code is
“5555”.
43.2 WPV (VISIBLE WAYPOINT)
Travelling towards a visible waypoint, all
information is displayed on the screen of
the NAV-GPS at any time when the WPV is
selected. WPVs are usually used from the
service park/bivouac to the SS start and
from the SS finish to the service
park/bivouac.
In order to validate a WPV a competitor
must pass within 90 metres of it.

43.1.5 Jeżeli załoga chce się wycofać, może
wprowadzić kod alarmowy, który całkowicie
odblokuje NAV-GPS i pokaże wszystkie
punkty drogowe. Kod awaryjny to „5555”.

43.3 WPE (ECLIPSE WAYPOINT) /
WPN (NAVIGATION WAYPOINT)

43.3
WPE
(ZNIKAJĄCY
PUNKT
DROGOWY) / WPN (NAWIGACYJNY
PUNKT DROGOWY)
Punkt drogowy, który staje się całkowicie
widoczny na NAV-GPS po potwierdzeniu
poprzedniego
punktu
w
kolejności
chronologicznej, bez względu na odległość
między poprzednim WPE/WPN.
Aby potwierdzić WPE/WPN, zawodnik musi
przejechać 90 metrów od niego.

A waypoint which becomes completely
visible on the NAV-GPS once the previous
one in the chronological order has been
validated, whatever the distance between
the previous one and the WPE/WPN may
be. In order to validate a WPE/WPN a
competitor must pass within 90 metres of
it.
The time penalties for missing a WPN are
higher than for a missed WPE.
43.4 WPM (MASKED WAYPOINT)
The NAV-GPS directs the competitor
towards this point only once he has come
within a minimum 1 km radius of it. In
order to validate a WPM a competitor
must pass within 90 metres of it.

43.2 WPV (WIDOCZNY PUNT DROGOWY)
Podróżując w kierunku widocznego punktu
drogowego,
wszystkie
informacje
są
wyświetlane
na
ekranie
NAV-GPS
w
dowolnym momencie po wybraniu WPV. WPV
są zwykle używane od parku serwisowego /
biwaku do startu OS i od zakończenia OS do
parku serwisowego / biwaku.
Aby potwierdzić WPV, zawodnik musi
przejechać 90 metrów od niego.

Kary czasowe za ominięcie WPN są wyższe
niż za ominięcie WPE.
43.4 WPM (ZAMASKOWANY PUNKT
DROGOWY)
NAV-GPS kieruje zawodnika do tego punktu
tylko wtedy, gdy znajdzie się w promieniu, co
najmniej 1 km od niego. Aby potwierdzić
WPM, zawodnik musi przejechać w odległości
90 metrów od niego.
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43.5 WPS (WAYPOINT SAFETY)
A waypoint used to ensure competitors’
safety.
The
NAV-GPS
directs
the
competitor towards this point only once
he has come within a minimum 800 m
radius of it, or if a previous WPS has been
validated if the distance is shorter. In
order to validate a WPS a competitor
must pass within 90 metres of it.

43.5
WPS
(PUNKT
DROGOWY
BEZPIECZEŃSTWA)
Punkt drogowy używany do zapewnienia
bezpieczeństwa
zawodników.
NAV-GPS
kieruje zawodnika do tego punktu tylko
wtedy, gdy znajdzie się w promieniu, co
najmniej 800 m od niego lub jeśli poprzedni
WPS został zatwierdzony, jeśli odległość jest
mniejsza. Aby potwierdzić WPS, zawodnik
musi przejechać w odległości 90 metrów od
niego.

43.6 WPH (HIDDEN WAYPOINT)
A WPH is a waypoint to check that the
Road Book has been respected, without
any navigation information being supplied
by the NAV-GPS other than its number or
its order of passage in relation to other
waypoints.
In order to validate a WPH a competitor
must pass within 300 metres of it.
The WPH cannot be used off-road and
WPHs must not be consecutive.

43.6 WPH (UKRYTY PUNKT DROGOWY)
WPH to punkt drogowy, którego celem jest
sprawdzenie, czy przestrzegana jest Książka
Drogowa, bez dostarczania przez NAV-GPS
jakichkolwiek
informacji
nawigacyjnych
innych niż jego numer lub kolejność
przejazdu w stosunku do innych punktów
drogowych. Aby potwierdzić WPH, zawodnik
musi przejechać w odległości 300 metrów od
niego. WPH nie może być używany w terenie,
i WPH nie mogą następować po sobie.

44 SELECTIVE SECTION FINISH

44 META ODCINKA SPECJALNEGO

44.1 FINISH LINE

44.1 LINIA METY

44.1.1 The finish time of a Selective
Section is recorded at the flying finish.
The area between the flying finish and the
stop line should be free from bends, sharp
or deceptive corners, or hazards such any
dangerous obstacles.

44.1.1 Czas mety Odcinka Specjalnego jest
rejestrowany na mecie lotnej.
Obszar
między
metą
lotną
a
linią
zatrzymania powinien być wolny od łuków
ostrych lub zwodniczych zakrętów, lub
zagrożeń
takich
jak
niebezpieczne
przeszkody.

44.1.2 Stopping between the yellow
warning sign and the stop sign is
forbidden and in case of an infringement a
15-minute time penalty will be applied by
the Clerk of the Course.

44.1.2 Zatrzymywanie się między żółtym
znakiem ostrzegawczym a znakiem stopu
jest zabronione, a w przypadku naruszenia
powyższego
nakładana
będzie
przez
Dyrektora Zawodów 15 minutowa kara
czasowa.

44.1.3 Timing will be recorded with printout equipment at the finish line and be
backed up by any other means.
The timekeepers must be positioned level
with the finish line, indicated by the two
signs bearing a chequered flag on a red
background.

44.1.3 Pomiar czasu będzie rejestrowany za
pomocą sprzętu drukującego na linii mety i
będzie zdublowany przy użyciu innego
sposobu.
Chronometrażyści
muszą
być
umiejscowieni na poziomie linii mety,
wskazanym przez dwa znaki z flagą w
szachownicę na czerwonym tle.

44.2 STOP POINT

44.2 PUNKT STOP

44.2.1 The crew must report to the stop
point indicated by the red "STOP" signs to
have its finishing time entered on the
Timecard (hour, minute, second).
If the timekeepers cannot give the exact

44.2.1 Załoga musi zgłosić się do punktu
stop oznaczonego czerwonymi znakami
„STOP”, aby otrzymać wpis swojego czasu
wjazdu w Karcie Drogowej (godzina, minuta,
sekunda). Jeśli chronometrażyści nie mogą
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finishing
time
to
the
marshals
immediately, the latter may enter the
actual time on the crew’s Timecard.

natychmiast podać sędziom dokładnego
czasu mety, sędziowie ci mogą wpisać
rzeczywisty czas do Karty Drogowej załogi.

44.2.2 The finishing time entered on the
Timecard will also be the starting time of
the following road section (hour and
minute). If several competitors arrive
during the same minute, the marshal in
charge of the post must stagger the
starting times of these competitors at
intervals of at least 1 minute in the order
in which they arrived.

44.2.2 Czas mety wpisany do Karty
Drogowej będzie także czasem rozpoczęcia
następnego odcinka drogowego (godzina i
minuta). Jeśli kilku zawodników przyjedzie w
tej samej minucie, sędzia odpowiedzialny za
punkt musi rozdzielić czasy startu tych
zawodników w odstępach, co najmniej 1
minuty w kolejności, w której przybyli.

44.2.3 A competitor who does not stop at
the stop point to have his times entered
will incur a penalty of 1 hour.

44.2.3 Zawodnik, który nie zatrzyma się w
punkcie stop, aby otrzymać wpis swojego
czasu, otrzyma karę 1 godziny.

44.2.4 If a competitor is unable to leave
the zone under his own power, he may be
pushed or towed out of the zone with
external help from officials and/or FIA
competitors still in the Event only, and will
incur no penalty.

44.2.4 Jeżeli zawodnik nie jest w stanie
opuścić strefy o własnych siłach, może zostać
wypchnięty lub wyholowany ze strefy z
pomocą
zewnętrzną
ze
strony
osób
oficjalnych
i
/
lub
zawodników
FIA
pozostających nadal w zawodach, i nie
będzie za powyższe karany.

45 SELECTIVE SECTION IN PARTS

45 ODCINEK SPECJALNY W CZĘŚCIACH

45.1 GENERAL
One Selective Section per leg may be split
into parts, separated by a Neutralisation
Zone.

45.1 INFORMACJE OGÓLNE
Jeden Odcinek Specjalny na etap, może być
podzielony na części, oddzielone Strefą
Neutralizacji.

45.2 START OF CONSECUTIVE PARTS

45.2 START DO NASTĘPNYCH CZĘŚCI

45.2.1 The start of the next part of the
Selective Section will be given at a target
start time, determined by adding the
arrival time for the previous part of the
Selective Section to a fixed time for the
road section, i.e. the arrival time (to the
second) of the previous part of the
Selective Section + fixed time = target
start time of the following part of the
Selective Section. The neutralisation time
will be the fixed time for the following
road section.

45.2.1 Start do następnej części Odcinka
specjalnego zostanie podany, jako docelowy
czas startu, określony poprzez dodanie czasu
przyjazdu z poprzedniej części Odcinka
Specjalnego do ustalonego czasu dla odcinka
drogowego, tj. czasu przyjazdu ( do drugiej)
z poprzedniej części Odcinka Specjalnego +
ustalony czas = docelowy czas startu do
następnej części Odcinka Specjalnego.
Czas neutralizacji będzie ustalonym czasem
dla następnego odcinka drogowego.

45.2.2 A maximum allowed time will be
indicated on the Timecard for a Selective
Section. If the Selective Section is in
parts, maximum allowed times will be
indicated for each part.
If a maximum allowed time is exceeded
by a competitor and noted, the crew will
not be allowed to start the following part
and the Clerk of the Course will apply the
Leg Penalty. The competitor may drive to

45.2.2 Maksymalny dozwolony czas zostanie
wskazany na Karcie Drogowej dla Odcinka
Specjalnego. Jeśli Odcinek Specjalny składa
się z części, dla każdej części zostanie
wskazany maksymalny dozwolony czas.
Jeżeli maksymalny dozwolony czas został
przekroczony przez zawodnika i odnotowany,
to załoga nie będzie mogła wystartować do
następnej części, a Dyrektor Zawodów nada
Karę Etapu. Zawodnik może przejechać do
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the last TC of the leg and will be able to
take the start of the next leg.

ostatniego TC tego etapu i będzie mógł
wystartować do następnego etapu.

45.2.3 There will be no TC before the
start line of any following part.

45.2.3 Nie będzie PKC przed linią startu do
jakiejkolwiek następnej części.

45.2.4 At the start line (Art. 42.1) of any
following part of the Selective Section, the
crew must stop and wait until the start
signal is given electronically according to
Art. 42.2 or by the NAV-GPS System.
Control officials will be present to monitor
the correct start procedure.

45.2.4 Na linii startu (Art. 42.1) dowolnej
następnej
części
Odcinka
Specjalnego,
załoga musi się zatrzymać i poczekać, aż
sygnał startu zostanie dany w sposób
elektroniczny zgodnie z Art. 42.2 lub poprzez
System
NAV-GPS.
Osoby
oficjalne
dokonujące kontroli będą obecne, aby
monitorować prawidłową procedurę startu.

45.2.5 In case of a delay at the start of
any following part of the Selective
Section, the crew will be considered to
have started at its target start time.
However, the crew must stop at the start
line and follow the instructions of the
control officials.

45.2.5 W przypadku opóźnienia na starcie
do dowolnej następnej części Odcinka
specjalnego, załoga zostanie uznana za
wystartowaną w swoim docelowym czasie
startu. Załoga musi jednak zatrzymać się na
linii
startu
i
postępować
zgodnie
z
instrukcjami
osób
oficjalnych
przeprowadzających kontrole.

45.2.6 If the delay is more than 30
minutes, the control officials will refuse
them the start of the following part of the
Selective Section. The competitor will a
receive
Leg
Penalty
for
the
Leg
concerned.

45.2.6 Jeżeli spóźnienie wynosi ponad 30
minut, osoby oficjalne dokonujące kontroli
odmówią startu do następnej części Odcinka
Specjalnego. Zawodnik otrzyma Karę Etapu
za ten Etap.

45.2.7 If a crew does not stop at the
start line, this will be considered a false
start.

45.2.7 Jeżeli załoga nie zatrzyma się na linii
startu, zostanie to uznane za falstart.

45.2.8 In any case, a crew which does
not start one part of the Selective Section
will not be allowed to start the following
part of the leg.

45.2.8 W każdym przypadku załoga, która
nie
rozpocznie
jednej
części
Sekcji
Selektywnej, nie będzie mogła rozpocząć
następnej części etapu.

45.2.9 At the end of the Selective
Section, the result will be calculated by
adding together the times achieved in all
parts.

45.2.9 Na końcu Odcinka Specjalnego,
wynik
zostanie
obliczony
poprzez
zsumowanie
czasów
uzyskanych
we
wszystkich częściach.

46 SUPER SPECIAL STAGES (SSS)

46 ODCINEK SUPER SPECJALNY (SSS)

46.1 CHARACTERISTICS OF AN SSS

46.1 CHARAKTERYSTYKA SSS

46.1.1 When more than one vehicle
starts at the same time, the track design
at each starting point must be similar. The
same starting procedure must apply to
each vehicle.
It is permitted to stagger the starting line
for the vehicles in order to equalise the
length of the stage from the different
starting positions.

46.1.1 Gdy więcej niż jeden pojazd startuje
w tym samym czasie, ułożenie trasy w
każdym punkcie startu musi być podobne. Ta
sama procedura startu musi być zastosowana
dla każdego pojazdu.
Dozwolone jest przesunięcie linii startu dla
pojazdów, w celu wyrównania długości
odcinka od różnych punktów startu.
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46.1.2 The inclusion of an SSS in the
event itinerary is optional.

46.1.2 Ujęcie SSS w
zawodów jest opcjonalne.

46.2 RUNNING OF AN SSS
The specific regulations regarding the
running, starting order and time intervals
of an SSS are entirely at the discretion of
the Organiser. However, this information
must be included in the Supplementary
Regulations.

46.2 PRZEBIEG SSS
Szczegółowe przepisy dotyczące przebiegu,
kolejności startu i odstępów czasowych
podczas SSS, są całkowicie w gestii
Organizatora. Informacje te muszą jednak
zostać
zawarte
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

46.3 SAFETY

46.3 BEZPIECZEŃSTWO

46.3.1 A system of Red Flags deployed
by marshals or Red Lights must be
positioned to signal competitors to stop or
slow down.

46.3.1
System
czerwonych
flag
obsługiwanych przez sędziów lub Czerwonych
Świateł, musi być ustawiony w celu
sygnalizowania zawodnikom zatrzymania lub
zwolnienia.

46.3.2 To ensure safety, the vehicle
competitor who fails to complete
stage may be transported by
Organiser to the end of the stage or
safe location for evacuation.

46.3.2 W celu zapewnienia bezpieczeństwa,
pojazd zawodnika, który nie ukończy etapu,
może zostać przetransportowany przez
Organizatora na koniec etapu lub w
bezpieczne miejsce ewakuacji.

of a
the
the
to a

harmonogramie

47 INTERRUPTION OF A SELECTIVE
SECTION

47
PRZERWANIE
SPECJALNEGO

When a Selective Section is interrupted or
stopped for any reason, each crew
affected will be allocated by the Clerk of
the Course a time which is judged the
fairest using all means at his disposal
(e.g. GPS, Passage Control times, tracking
system, etc.).

Kiedy Odcinek Specjalny zostanie przerwany
lub zatrzymany z jakiegokolwiek powodu,
każdej załodze, której to dotyczy, zostanie
przez Dyrektora Zawodów nadany czas, który
zostanie uznany za najbardziej sprawiedliwy
przy użyciu wszystkich dostępnych środków
(np. GPS, Punkty Kontroli Przejazdu, system
śledzenia itp.).

However, no crew which is solely or jointly
responsible for stopping a stage may
benefit from this measure.

Jednakże, jakakolwiek załoga, która jest
wyłącznie lub wspólnie odpowiedzialna za
zatrzymanie odcinka, nie może skorzystać z
tego środka.

48 COMPETITOR SAFETY

48 BEZPIECZEŃSTWO ZAWODNIKA

48.1 EQUIPMENT OF THE CREWS
Whenever a vehicle is in motion on any
type of Selective Section and until the
stop control, the crew must wear
homologated crash helmets, all required
safety
clothing
and
equipment
in
compliance with Appendix L Chapter III –
Drivers’ Equipment as intended by the
equipment manufacturer and have their
safety belts correctly fastened.
Any infringement will be penalised by the
Stewards (see also Appendix III to the
present regulations).

48.1 WYPOSAŻENIE ZAŁÓG
Ilekroć pojazd jest w ruchu na dowolnym
typie Odcinka Specjalnego do momentu
punktu kontrolnego stop, załoga musi być
ubrana w homologowane kaski ochronne,
kompletną wymaganą odzież ochronną i
wyposażenie zgodnie z Załącznikiem L
Rozdział III - Wyposażenie Kierowców
stosowane zgodnie z przeznaczeniem jego
producenta i prawidłowo zapięte pasy
bezpieczeństwa. Każde naruszenie przepisów
będzie karane przez ZSS (patrz także
Załącznik III do niniejszego regulaminu).
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48.2 EQUIPMENT OF THE VEHICLES

48.2 WYPOSAŻENIE POJAZDÓW

48.2.1 If a Tracking System is provided
by the Organiser, the system must be
easily accessible for the driver and codriver when seated with their harnesses
fastened. This system includes a means
for a competitor to communicate with
Rally Control.

48.2.1 Jeżeli Organizator zapewnia System
Śledzenia, musi on być łatwo dostępny dla
kierowcy i pilota, gdy siedzą z zapiętymi
pasami bezpieczeństwa.
System ten zawiera środki umożliwiające
zawodnikowi
komunikację
z
Centrum
Kierowania Rajdem.

48.2.2 This tracking system must be in
operation throughout the event (day and
night) and must be connected directly to
the battery of the vehicle, with no
possible interruption.

48.2.2 Ten system śledzenia musi działać
przez cały czas zawodów (w dzień i w nocy) i
musi być podłączony bezpośrednio do
akumulatora
pojazdu,
bez
żadnych
możliwych zakłóceń.

48.2.3 The operation of the system is the
responsibility of the competitor. If it is
noted that the system is not in operation
through the fault of the crew, a penalty of
1 hour plus €300 will be applied and the
offence reported to the Stewards for
possible further action.

48.2.3 Za działanie systemu odpowiada
zawodnik. Jeśli zostanie odnotowane, że
system nie działa z winy załogi, zostanie
nałożona kara 1 godziny plus 300 EUR, a
wykroczenie zostanie zgłoszone do Zespołu
Sędziów
Sportowych
w celu podjęcia
ewentualnych dalszych działań.

48.2.4 Instructions for the use of the unit
will be provided by the manufacturer and
must appear in an appendix to the
Supplementary Regulations.

48.2.4. Instrukcje użytkowania urządzenia
zostaną dostarczone przez producenta i
muszą znaleźć się w załączniku do
Regulaminu Uzupełniającego.

48.2.5 “SOS/OK” sign
Each competing vehicle shall carry a red
“SOS” sign and on the reverse a green
“OK” sign measuring at least 42 cm x
29.7 cm (A3). The sign must be placed in
the vehicle and be readily accessible for
both drivers.

48.2.5 Znak „SOS / OK”
Każdy pojazd sportowy musi przewozić
czerwony znak „SOS”, a na odwrocie zielony
znak „OK” o wymiarach, co najmniej 42 cm x
29,7 cm (A3). Znak musi być umieszczony w
pojeździe i być łatwo dostępny dla obu
kierowców.

48.2.6 Each competing vehicle must
carry at least one red reflective triangle.

48.2.6 Każdy pojazd sportowy musi nosić
przynajmniej
jeden
czerwony
trójkąt
odblaskowy.

48.3 VEHICLE – TO COMMUNICATION SYSTEM

VEHICLE

48.3 SYSTEM KOMUNIKACJI POJAZD –
DO - POJAZDU

48.3.1 In order to make overtaking
between competitors safer, a vehicle-tovehicle communication system will be
fitted to each vehicle.

48.3.1 W celu zwiększenia bezpieczeństwa
podczas wyprzedzania między zawodnikami,
system
komunikacji
pojazd-do-pojazdu
zostanie zainstalowany w każdym pojeździe.

48.3.2 This system must be in operation
throughout the running of each leg and
must be connected directly to the battery
of
the
vehicle,
with
no
possible
interruption.

48.3.2 System ten musi działać przez cały
czas trwania każdego etapu i musi być
podłączony bezpośrednio do akumulatora
pojazdu, bez żadnych możliwych zakłóceń.

48.3.3 The operation of the system is the
responsibility of the competitor. If it is
noted that the system is not in operation

48.3.3 Za działanie systemu odpowiada
zawodnik. Jeśli zostanie odnotowane, że
system nie działa z winy załogi, zostanie
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through the fault of the crew, a penalty of
1 hour plus €300 will be applied and the
offence reported to the Stewards for
possible further action.

nałożona kara 1 godziny plus 300 EUR, a
wykroczenie zostanie zgłoszone Zespołowi
Sędziów
Sportowych
w celu podjęcia
ewentualnych dalszych działań.

48.3.4 A competitor who refuses to
respond to the overtaking request will be
reported to the Stewards, who may
penalise that competitor or another
member of the same team.
48.3.5 Instructions for the use of the unit
will be provided by the manufacturer and
must appear in an appendix to the
Supplementary Regulations.

48.3.4 Zawodnik, który odmówi odpowiedzi
na prośbę wyprzedzenia, zostanie zgłoszony
do Zespołu Sędziów Sportowych, który może
ukarać tego zawodnika lub innego członka
tego samego zespołu.
48.3.5 Instrukcje użytkowania urządzenia
zostaną dostarczone przez producenta i
muszą znaleźć się w załączniku
do
Regulaminu Uzupełniającego.

48.3.6 The unit must be fixed in the
vehicle in such a way as to allow at least
2 team members to use it while seated
with tightened seatbelts.

48.3.6 Jednostka musi być zamocowana w
pojeździe w taki sposób, aby umożliwić, co
najmniej 2 członkom zespołu korzystanie z
niej, gdy siedzą z zapiętymi pasami
bezpieczeństwa.

48.4 INCIDENT
SECTION

48.4
INCYDENT
SPECJALNYM

ON

A

SELECTIVE

NA

ODCINKU

48.4.1 In the case of an accident where
urgent medical attention is required, the
following applies:
• the SOS switch on the emergency
console (tracking system) must be
activated as soon as possible (if
applicable);
• when possible the red “SOS” sign should
immediately be displayed to the following
vehicles and to any helicopter attempting
to assist;
• as soon as possible, the red triangle
should be placed in a conspicuous position
on the same side of the road as the
vehicle by a member of the crew at least
50 metres before the vehicle’s position, in
order to warn following crews.

48.4.1 W razie wypadku wymagającego
natychmiastowej
pomocy
medycznej
obowiązują następujące zasady:
• przełącznik SOS na konsoli awaryjnej
(system śledzenia) musi zostać aktywowany
jak najszybciej (jeśli dotyczy);

48.4.2 Any crew which has the red “SOS”
sign displayed to them, or which sees a
vehicle which has suffered an accident
and the “OK” sign is not shown, shall
immediately and without exception stop
to render assistance. All following vehicles
shall also stop. All crews stopped by this
procedure will be allocated a time
according to Art. 47.

48.4.2 Każda załoga, której pokazano
czerwony znak „SOS” lub która widzi pojazd,
który uległ wypadkowi i nie jest pokazywany
znak „OK”, musi natychmiast i bez wyjątku
zatrzymać się, aby udzielić pomocy.
Zatrzymują
się
również
wszystkie
następujące pojazdy. Wszystkim załogom
zatrzymanym w ramach tej procedury
zostanie przydzielony czas zgodnie z Art. 47

48.4.3 In the case of an accident where
immediate medical intervention is not
required, or of a vehicle stopping for any
other reason on or beside a Selective
Section,
whether
temporarily
or
permanently, the following applies:

48.4.3 W przypadku wypadku, w którym nie
jest wymagana natychmiastowa interwencja
medyczna, lub pojazdu zatrzymującego się z
jakiegokolwiek innego powodu na lub poza
Odcinkiem Specjalnym, czasowo lub na stałe,
obowiązują następujące zasady:

• jeśli to możliwe, czerwony znak „SOS”
powinien
być
natychmiast
pokazany
następującym
pojazdom
i
każdemu
śmigłowcowi próbującemu pomóc;
• tak szybko, jak to możliwe, czerwony
trójkąt musi zostać umieszczony przez
członka załogi, co najmniej 50 metrów przed
pozycją samochodu, w widocznym miejscu,
po tej samej stronie drogi, co pojazd, aby
ostrzegać kolejne załogi.
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• the OK switch on the emergency
console must be activated within one
minute (if applicable);
• the green “OK” sign must immediately
be displayed to the following vehicles and
to any helicopter attempting to assist;
• if the crew leaves the vehicle, the “OK”
sign must be displayed so that it is clearly
visible to all following crews;
• the red triangle should be placed in a
conspicuous position on the same side of
the road as the car by a member of the
crew at least 50 metres before the car’s
position, in order to warn following crews.

• przełącznik OK na konsoli awaryjnej musi
zostać aktywowany w ciągu jednej minuty
(jeśli dotyczy);
• zielony znak „OK” musi być natychmiast
pokazany kolejnym pojazdom i każdemu
śmigłowcowi próbującemu pomóc;
• jeżeli załoga opuści pojazd, znak „OK” musi
być pokazywany w taki sposób, aby był
dobrze widoczny dla wszystkich kolejnych
załóg;
• czerwony trójkąt powinien być umieszczony
przez członka załogi, co najmniej 50 metrów
przed pozycją samochodu, w widocznym
miejscu, po tej samej stronie drogi, co
samochód, w celu ostrzegania kolejnych
załóg.

48.4.4 Should it not be possible, for
whatever reason, to display the “SOS/OK”
sign in any of the above situations, this
may be replaced by evident and clearly
understandable sign language shown by
the crew:
• an arm and thumb up to indicate “OK”;
• crossed arms above the head to indicate
“SOS”.

48.4.4 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie
jest możliwe pokazanie znaku „SOS / OK” w
którejkolwiek z powyższych sytuacji, można
go
zastąpić
widoczną
i
zrozumiałą
sygnalizacją gestową pokazywaną przez
załogę:
• ramię i kciuk do góry, aby wskazać „OK”;
• skrzyżowane ramiona nad głową, aby
wskazać „SOS”.

48.4.5 Any crew which is able but fails to
comply with the above rules will be
reported by the Clerk of the Course to the
Stewards.

48.4.5 Każda załoga, która jest w stanie, ale
nie przestrzega powyższych zasad, zostanie
zgłoszona przez Dyrektora Zawodów do
Zespołu Sędziów Sportowych.

48.4.6 A competitor who stops to aid
another competitor may apply in writing
to the Stewards for a time allowance to
be applied.

48.4.6 Zawodnik, który zatrzymuje się, aby
pomóc
innemu
zawodnikowi,
może
zawnioskować na piśmie do Zespołu Sędziów
Sportowych o przyznanie rekompensaty
czasowej.

48.4.7 The Road Book shall contain a
page giving the accident procedure.

48.4.7 Książka Drogowa musi zawierać
stronę opisującą procedurę wypadkową.

48.4.8 Any crew retiring from an event
must report such final retirement to the
Organiser as soon as possible, save in a
case of force majeure.
Any crew failing to comply will be subject
to a penalty at the Stewards’ discretion.

48.4.8 Każda załoga wycofująca się z
zawodów musi jak najszybciej zgłosić
Organizatorowi to ostateczne wycofanie, z
wyjątkiem przypadku działania siły wyższej.
Każda załoga, która nie zastosuje się do tej
zasady, zostanie ukarana według uznania
Zespołu Sędziów Sportowych.

48.5 INCIDENT ON A SELECTIVE
SECTION WITH PHYSICAL INJURIES

48.5
INCYDENT
NA
ODCINKU
SPECJALNYM POWODUJĄCY OBRAŻENIA
FIZYCZNE
Jeżeli załoga bierze udział w wypadku, w
którym osoba niebędąca członkiem załogi
doznała obrażeń fizycznych, pojazd musi
natychmiast
zatrzymać
się
i
należy
postępować zgodnie z procedurą określoną w
Artykule 48.4.2.

If a crew is involved in an accident in
which a person who is not a crew member
sustains physical injury, the vehicle must
stop immediately and the procedure as
laid down in Article 48.4.2 must be
followed.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 70

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

PENALTIES

KARY

49 PENALTIES

49 KARY

49.1 LEG PENALTY
Any competitor who, having started a leg
of the event, fails to complete it as
required by the regulations will be given a
penalty of 10 hours + the maximum
allowed time in addition to the penalty for
missed waypoints and missed controls.

49.1 KARA ETAPU
Każdy zawodnik, który wystartował do etapu
zawodów, nie ukończył go zgodnie z
wymogami regulaminu, otrzyma karę w
wysokości
10
godzin
+
maksymalny
dozwolony czas, oprócz kary za ominięcie
punktów drogowych i ominięcie punktów
kontroli.

49.2 MISSED CONTROLS
The following penalties will be applied:
• each missed Time Control (TC): 5 hours
• each missed Passage Control (PC):
15 minutes
• each missed waypoint: 15 minutes
• each missed Navigation WP (WPN): 1
hour

49.2 OMINIĘTE KONTROLE
Stosowane będą następujące kary:
• każdy ominięty Punkt Kontroli Czasu (PKC):
5 godzin
• każdy ominięty Punkt Kontroli Przejazdu
(PKP): 15 minut
• każdy ominięty punkt drogowy: 15 minut
• każda ominięty WP Nawigacyjny (WPN):
1 godzina

SERVICE

SERWIS

50
SERVICING
CONDITIONS

–

GENERAL

50
SERWISOWANIE
OGÓLNE

–

WARUNKI

50.1 PERFORMING OF SERVICE

50.1
SERWISOWANIA

50.1.1 From TC0 onwards, service of a
competing car may be carried out in
Service
Areas
(Service
Parks
and
Bivouacs) and road sections as permitted
under these regulations.

50.1.1 Począwszy od PKC 0, serwisowanie
samochodu
sportowego
może
być
przeprowadzane w Strefach Serwisowych
(Parki Serwisowe i Biwaki) i odcinkach
drogowych, jak dozwolone zgodnie z
niniejszym regulaminem.
Pojazdy wycofane, które mają zamiar
wystartować
ponownie,
mogą
zostać
naprawione
także
poza
Strefami
Serwisowymi.

Retired vehicles intending to re-start may
be repaired also outside of the Service
Areas.

PRZEPROWADZANIE

50.1.2 The crew, using solely the
equipment on board and with no external
physical assistance, may perform service
on the car at any time, other than where
this is specifically prohibited.

50.1.2 Załoga, korzystająca wyłącznie z
części znajdujących się na pokładzie i bez
zewnętrznej
pomocy
fizycznej,
może
wykonywać
czynności
serwisowe
w
samochodzie w dowolnym momencie, chyba,
że jest to wyraźnie zabronione.

50.1.3 During Selective Sections any
service, except that expressly allowed in
the
Supplementary
Regulations,
is
forbidden. Only crews with FIA vehicles
still in the competition may assist each
other.

50.1.3
Podczas
Odcinków
Specjalnych
zabronione jest każde serwisowanie, z
wyjątkiem
wyraźnie
dozwolonego
w
Regulaminie Uzupełniającym. Tylko załogi z
pojazdów FIA wciąż biorących udział w
zawodach mogą sobie nawzajem pomagać.

50.1.4 Organisers may specify Remote
Service Zones (RSZ) in a Selective

50.1.4
Organizatorzy
mogą
ustanowić
Oddalone Strefy Serwisowe (RSZ) na
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Section where servicing is permitted.
Such areas will be preceded by a passage
control, be within a 30 kph maximum
speed control zone and be clearly defined.

Odcinku Specjalnym, w której dozwolone jest
serwisowanie. Takie strefy będą poprzedzone
punktami kontroli przejazdu, będą znajdować
się w strefie kontroli prędkości maksymalnej
do 30 km / h i zostaną wyraźnie określone.

50.1.5 Servicing on road sections is
permitted only where the competitors’
route and the assistance route are
common.

50.1.5
Serwisowanie
na
odcinkach
drogowych jest dozwolone tylko wtedy, gdy
trasa zawodników i trasa serwisu są wspólne.

50.1.6 Air assistance is forbidden.

50.1.6 Pomoc lotnicza jest zabroniona.

50.1.7 In order to recover a retired or
damaged vehicle, service vehicles may
enter a Selective Section after the closing
of the relevant time controls if permitted
to do so by the Clerk of the Course.
Such vehicles must travel only in the
direction of the Selective Section unless
authorised otherwise by the Clerk of the
Course. Servicing may be carried out only
in an area freely open to officials of the
event.

50.1.7 W celu odebrania wycofanego lub
uszkodzonego pojazdu, pojazdy serwisowe
mogą wjechać na Odcinek Specjalny po
zamknięciu odpowiednich punktów kontroli
czasu, jeśli zezwala na to Dyrektor Zawodów.
Pojazdy
te
muszą
przemieszczać
się
wyłącznie zgodnie z kierunkiem Odcinka
Specjalnego, chyba, że zezwolono inaczej
przez Dyrektor Zawodów. Serwisowanie
może być przeprowadzane tylko w miejscu
swobodnie dostępnym dla osób oficjalnych
zawodów.

50.1.8 Servicing in a closed and/or
private place is not authorised. If a car is
serviced inside a closed tent, the Clerk of
the Course must be informed and any
official of the event must be allowed to
enter the tent at any time.

50.1.8 Serwisowanie w zamkniętym i / lub
prywatnym miejscu jest niedozwolone. Jeśli
samochód jest serwisowany w zamkniętym
namiocie, trzeba poinformować o tym
Dyrektora Zawodów, a każda osoba oficjalna
zawodów musi mieć możliwość wejścia do
namiotu w dowolnym momencie.

50.2 TEAM PERSONNEL AND SERVICE
RESTRICTIONS

50.2
OGRANICZENIA
DOTYCZĄCE
PERSONELU ZESPOŁU I SERWISOWANIA

50.2.1 The presence of team personnel
or any team conveyance (including
helicopters) is prohibited within 1
kilometre of its competing car except:

50.2.1 Obecność personelu zespołu lub
jakiegokolwiek środka transportu zespołu (w
tym
śmigłowców)
jest
zabroniona
w
promieniu 1 km od jego samochodu, z
wyjątkiem:
• w parkach serwisowych i oddalonych
strefach serwisowych.
• w strefach tankowania innych niż wewnątrz
Odcinków Specjalnych.
• na końcu Odcinków Specjalnych (od znaku
linii mety do znaku stop na końcu Odcinka
Specjalnego).
• gdy pojazdy znajdują się w strefie dla
mediów.
• gdy pojazdy sportowe jadące trasą
określoną
w
Książce
Drogowej
są
zobowiązane do korzystania z tej samej drogi
(dróg) w tym samym czasie, co personel
zespołu.
• na Odcinkach Specjalnych, o ile pojazdy
sportowe są w ruchu.

• in service parks and remote service
zones.
• in refuelling zones, other than inside a
Selective Section.
• at the end of Selective Sections (from
the finish line sign to the stop sign at the
end of the Selective Section).
• whilst the vehicles are in a media zone.
• where the competing vehicles following
the route as prescribed in the Road Book
are required to use the same road(s) at
the same time as team personnel.
• in Selective Sections as long
competition vehicles are in motion.

the
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50.2.2 Team personnel must not deviate
from the route detailed in the assistance
Road Book.

50.2.2 Personel zespołu nie może zjeżdżać z
trasy opisanej w Książce Drogowej dla
serwisów.

50.2.3 The passing of food, drink and
clothing to or from the crew is permitted
whilst the crew members are:
• in service parks (bivouacs);
• in remote service zones;
• at regroups;
• at rest halts;
• whilst the vehicles are in a media zone;
• on road sections on a common road
with the crews;
When a regroup is located close to the
service park, crew members can go to
their service bays after having fulfilled
their media obligations.

50.2.3 Przekazanie żywności, napojów i
ubrań załodze lub odebranie ich od niej jest
dozwolone, gdy członkowie załogi są:
• w parkach serwisowych (biwakach);
• w oddalonych strefach serwisowych;
• w przegrupowaniach;
• w czasie postoju na odpoczynek;
• gdy pojazdy znajdują się w strefie dla
mediów;
• na odcinkach drogowych na wspólnej
drodze z załogami;
Gdy przegrupowanie znajduje się w pobliżu
parku serwisowego, członkowie załogi mogą
udać się do swoich stanowisk serwisowych po
wypełnieniu swoich obowiązków medialnych.

51 SERVICE AREAS (SERVICE PARKS
AND BIVOUACS)

51
STREFY
SERWISOWE
SERWISOWE I BIWAKI)

51.1 SERVICE PARK IDENTIFICATION
Service parks are indicated in the event
itinerary with a time control at the
entrance and exit (the 25 m distance
referred to in Appendix I shall be reduced
to 5 m).

51.1
IDENTYFIKACJA
PARKU
SERWISOWEGO
Parki serwisowe są wskazane na trasie
zawodów przy pomocy punktów kontroli
czasu na wjeździe i wyjeździe (odległość 25
m, o której mowa w Załączniku I, zostanie
zmniejszona do 5 m).

51.2 GENERAL CONDITIONS

51.2 WARUNKI OGÓLNE

51.2.1 The location of service areas and
the distances between them for both
competitors and service vehicles must be
detailed in the Rally Guide or in the
Supplementary Regulations.

51.2.1 Lokalizacja stref serwisowych i
odległości
między
nimi
zarówno
dla
zawodników, jak i pojazdów serwisowych
muszą
być
szczegółowo
określone
w
Przewodniku Rajdowym lub w Regulaminie
Uzupełniającym.

51.2.2 A groundsheet must be used (a
minimum of 1 metre longer and wider
than the vehicle in running order).

51.2.2. Stosowanie muszą być maty
ochronne podłoża (co najmniej 1 metr
dłuższe i szersze niż pojazd w stanie
gotowym do jazdy).

51.2.3 Organisers may set up a FlexiService to restrict the amount of service
time available and then put vehicles into a
parc fermé.

51.2.3
Organizatorzy
mogą
ustanowić
usługę Flexi-Serwisu w celu ograniczenia
dostępnego czasu serwisowania, a następnie
umieścić pojazdy w parku zamkniętym.

51.2.4 Inside the service park, it is
permitted for officials, marshals and/or
team personnel to tow, transport or push
a vehicle.

51.2.4 Na terenie parku serwisowego osoby
oficjalne, sędziowie i / lub personel zespołu
mogą holować, transportować lub pchać
pojazd.
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51.3 SPEED INSIDE SERVICE PARKS /
BIVOUACS
The speed of vehicles in the service
parks/bivouacs may not exceed 30 kph,
or
less
when
specified
in
the
Supplementary Regulations.
Failure to comply with this limit shall
result in a penalty applied by the Clerk of
the Course as follows:
10 seconds per kilometre per hour over
the speed limit.

51.3 PRĘDKOŚĆ WEWNĄTRZ PARKÓW
SERWISOWYCH/BIWAKÓW
Prędkość
pojazdów
w
parkach
serwisowych/biwakach nie może przekraczać
30 km / h, lub mniej, jeżeli jest to określone
w
Regulaminie
Uzupełniającym.
Nieprzestrzeganie tego limitu skutkuje karą
nałożoną przez Dyrektora Zawodów w
następujący sposób:
10 sekund za kilometr na godzinę powyżej
limitu prędkości.

51.4 CHANGE OF TYRES AND PARTS

51.4 ZMIANA OPON I CZĘŚCI

51.4.1 Any wheel/tyre and/or part fitted
on the vehicle or installed inside the
vehicle during servicing must reach the
next service park or the next service area
where a tyre and/or a change of parts is
authorised.

51.4.1 Każde koło/opona i/lub część
zamontowana w pojeździe lub zamontowana
wewnątrz pojazdu podczas serwisowania
musi
dotrzeć
do
następnego
parku
serwisowego
lub
następnej
strefy
serwisowej, w której wymiana opony i/lub
części jest dozwolona.

51.4.2 No wheel/tyre and/or part may be
loaded on or taken off the vehicle
elsewhere than in the service parks or
areas where a tyre and/or a change of
parts is authorised.

51.4.2 Żadne koło/opona i/lub część nie
mogą być załadowane na pojazd ani zdjęte z
niego w innym miejscu niż w parkach
serwisowych
lub
strefach,
w
których
wymiana opony i/lub wymiana części jest
dozwolona.

52 EMPTYING AND/OR REFILLING
THE TANK IN THE SERVICE PARK /
BIVOUAC
When necessary as part of service (i.e.
changing of fuel tank, changing of fuel
pump, changing of fuel filter, changing of
any other item of the fuel circuit),
emptying and/or refilling is permitted in a
service park provided that:

52 OPRÓŻNIANIE I/LUB NAPEŁNIANIE
ZBIORNIKA
PALIWA
W
PARKU
SERWISOWYM / BIWAKU
W razie konieczności w ramach serwisowania
(tj. wymiana zbiornika paliwa, wymiana
pompy paliwa, wymiana filtra paliwa,
wymiana dowolnego innego elementu układu
paliwowego), opróżnianie i / lub uzupełnianie
jest dozwolone w parku serwisowym, pod
warunkiem, że:
• praca jest prowadzona za wiedzą
Organizatora;
• gaśnica z operatorem w gotowości do pracy
jest zapewniana przez zawodnika;
• nie wykonuje się żadnych innych prac w
pojeździe, gdy układ paliwowy jest otwarty
i/lub podczas operacji opróżniania i/lub
napełniania;
• wokół pojazdu ustanowiono, co najmniej 3
metrowy obwód bezpieczeństwa;
• dodawana jest tylko ilość paliwa,
wystarczająca, aby dotrzeć do następnej
strefy tankowania.

• the work is carried out with the
knowledge of the Organiser;
• fire extinguisher with operator on
standby to be provided by the competitor;
• no other work is carried out on the
vehicle while the fuel circuit is open
and/or during the emptying and/or
refilling operation;
• a safety perimeter of minimum 3 m is
established around the vehicle;
• only enough fuel is added to reach the
next refuelling zone.
53 FLEXI-SERVICE

53 FLEXI-SERWIS

53.1 GENERAL
Flexi-servicing of a time stipulated in the
Supplementary Regulations shall permit

53.1 INOFRMACJE OGÓLNE
Flexi-serwisowanie na czas określony w
Regulaminie Uzupełniającym pozwoli na

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 74

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

the removal of the competing vehicles
from a parc fermé to an adjacent service
park (bivouac), with common entry and
exit time controls.
Any variations must be published in the
Supplementary Regulations.
Technical checks lasting 10 minutes must
be included in the parc fermé before the
flexi-service that takes place before an
overnight regroup.

zabranie pojazdów serwisowych z parku
zamkniętego
do
sąsiedniego
parku
serwisowego
(biwaku),
ze
wspólnym
punktem kontroli czasu na wjeździe i
wyjeździe. Wszelkie zmiany muszą być
opublikowane
w
Regulaminie
Uzupełniającym.
Kontrole
techniczne
trwające 10 minut muszą być zawarte w
parku zamkniętym przed flexi-serwisem,
która
ma
miejsce
przed
nocnym
przegrupowaniem.

The operational window of flexi-servicing
time, starting from the arrival of the first
vehicle into the parc fermé, is left to the
discretion of the Organiser but must be
declared on the event itinerary.

Czas działania flexi-serwisowania, począwszy
od wjazdu pierwszego pojazdu do parku
zamkniętego, pozostawia się do decyzji
Organizatora, ale musi zostać określony w
harmonogramie zawodów.

53.2 RUNNING OF FLEXI-SERVICE
AND TIME SCHEDULE

53.2
PRZEBIEG
FLEXI-SERWISU
HARMONOGRAM CZASOWY

53.2.1 For the operation of flexiservicing, crews will first enter the parc
fermé.

53.2.1 W celu przeprowadzenia flexiserwisowania załogi najpierw wjadą do parku
zamkniętego.

53.2.2 Crews may then either enter the
service park or leave their vehicle in the
parc fermé. Should a vehicle be unable to
be re-started and driven under its own
power from the parc fermé to the service
area before the flexi-service, the marshals
and/or team personnel shall be permitted
to push or tow the vehicle to its dedicated
service bay.

53.2.2 Załogi mogą następnie wjechać do
parku serwisowego lub zostawić swój pojazd
w parku zamkniętym. Jeżeli pojazd nie może
zostać ponownie uruchomiony i przejechać
własnymi siłami z parku zamkniętego do
strefy serwisowej przed flexi-serwisowaniem,
sędziom i/lub personelowi zespołu zezwala
się na pchanie lub holowanie pojazdu do jego
dedykowanego stanowiska serwisowego

53.2.3 The competing vehicle may be
driven by an authorised representative of
the competitor only once, from the parc
fermé to the service park and vice versa,
respecting all the formalities of Timecard
presentation and related penalties.

53.2.3
Pojazd
sportowy
może
być
prowadzony
przez
upoważnionego
przedstawiciela zawodnika tylko raz, z parku
zamkniętego do parku serwisowego i
odwrotnie,
z
zachowaniem
wszystkich
formalności związanych z przedstawieniem
Karty Drogowej i związanych z tym kar.

53.2.4 The competing vehicle may be
returned, without penalty, to the parc
fermé before the time stipulated in the
Supplementary Regulations has elapsed.

53.2.4 Pojazd sportowy może zostać
odprowadzony do parku zamkniętego bez
nakładania kary, przed upływem czasu
określonego w Regulaminie Uzupełniającym.

54
COMMUNICATION
COMPETING CREW

WITH

54 KOMUNIKACJA Z ZAŁOGĄ BIORĄCĄ
UDZIAŁ W RYWALIZACJI

Displaying information and transmission
of data or information to a competing
crew by radio, telephone or any other
means is strictly forbidden during
Selective Sections.

Wyświetlanie informacji i przekazywanie
danych lub informacji rywalizującej załodze
drogą radiową, telefoniczną lub innymi
środkami, jest surowo zabronione podczas
Odcinków Specjalnych.
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FUEL AND REFUELLING

PALIWO I TANKOWANIE

55 REFUELLING AND PROCEDURES

55 TANKOWANIE I PROCEDURY

55.1 LOCATION

55.1 LOKALIZACJA

55.1.1 Except as detailed for the change
of a fuel tank, crews may refuel only in
the designated refuelling zones (RZ) or at
commercial filling stations indicated in the
Road Book.

55.1.1 Z wyjątkiem przypadków wymiany
zbiornika paliwa, załogi mogą tankować tylko
w wyznaczonych strefach tankowania (RZ)
lub
na
komercyjnych
stacjach
paliw
wskazanych w książce drogowej.

The refuelling zones may be located:
• outside of the service parks / bivouacs;
• at remote service zones;
• at commercial filling stations;
• at a refuelling zone in an SS (for T3 and
T4 vehicles only).

Strefy tankowania mogą znajdować się:
• poza parkami serwisowymi / biwakami;
• w oddalonych strefach serwisowych;
• na komercyjnych stacjach paliw;
• w strefie tankowania na trasie OS (tylko dla
pojazdów T3 i T4).

Outside of these official areas, refuelling
is allowed only when using the same type
of fuel coming from another FIA
competitor still in the race.

Poza tymi oficjalnymi obszarami tankowanie
jest dozwolone tylko wtedy, gdy używa się
tego samego rodzaju paliwa pochodzącego
od innego zawodnika FIA, który nadal
pozostaje w zawodach.

55.1.2 Any refuelling zone shall feature
on the itinerary of the event and in the
Road Book. The entry/exit of refuelling
zones shall be marked by a blue can or
pump symbol except for commercial filling
stations.

55.1.2 Każda strefa tankowania musi
znajdować się w harmonogramie zawodów
oraz w Książce Drogowej. Wjazd / wyjazd ze
stref tankowania oznaczane są niebieskim
kanistrem lub symbolem dystrybutora, z
wyjątkiem komercyjnych stacji paliw.

55.1.3 Should there be a timed refuelling
zone, the time allocated shall be 20
minutes minimum. A time control must be
established at the entry and exit of such
refuelling zones.

55.1.3 W przypadku strefy tankowania
ograniczonej czasowo, wyznaczony czas
powinien wynosić minimum 20 minut. Przy
wjeździe i wyjeździe z tych stref tankowania
należy ustanowić punkt kontroli czasu.

55.1.4 The presence of a fire appliance
and/or appropriate safety measures must
be arranged by the Organiser at any
refuelling
zone
(not
applicable
at
commercial filling stations).

55.1.4 Organizator musi zapewnić w każdej
strefie
tankowania
(nie
dotyczy
komercyjnych
stacji
paliw)
obecność
urządzenia pożarniczego i / lub odpowiednich
środków bezpieczeństwa.

55.1.5 If there are no filling stations on
the route of the event, the Organiser may
arrange for the distribution of a supply of
fuel, in conformity with Appendix J, to the
crews via a centralised system. Such
refuelling points must respect all the
same safety conditions as for refuelling
zones.

55.1.5 Jeżeli na trasie zawodów nie ma
stacji paliw, Organizator może zorganizować
dystrybucję zaopatrzenia w paliwo dla załóg,
zgodnie z Załącznikiem J, za pośrednictwem
scentralizowanego systemu. Takie punkty
tankowania muszą spełniać te same warunki
bezpieczeństwa, co strefy tankowania.

55.1.6 The fuel supplier, the Organiser or
the team, whichever is responsible for the
refuelling, must protect the ground with
an environmental mat, which shall be
composed of an absorbent upper part and

55.1.6 Dostawca paliwa, Organizator lub
zespół, w zależności od tego, kto jest
odpowiedzialny
za
tankowanie,
muszą
chronić
podłoże
za
pomocą
maty
środowiskowej, która musi składać się z
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an impermeable lower part (not applicable
at commercial filling stations).

górnej części chłonnej i nieprzepuszczalnej
części dolnej (nie dotyczy komercyjnych
stacji paliw).

55.2 PROCEDURE IN RZ

55.2 PROCEDURY W RZ

55.2.1 Only actions inside an RZ directly
involved in the refuelling of the competing
vehicle are permitted.

55.2.1 Wewnątrz RZ dozwolone są tylko
działania
bezpośrednio
związane
z
tankowaniem pojazdu sportowego.

55.2.2 In all RZs, a 30 kph speed limit
will apply, except at an RZ in a Selective
Section.

55.2.2 We wszystkich RZ obowiązuje
ograniczenie prędkości do 30 km / h, z
wyjątkiem RZ na trasie Odcinka Specjalnego.

55.2.3 Solely for the purpose of assisting
with the refuelling procedure of their
vehicle, two team members of each crew
may access the RZ, a third being present
with a fire extinguisher.

55.2.3 Wyłącznie w celu pomocy w
procedurze tankowania pojazdu, dwóch
członków zespołu z każdej załogi może
uzyskać dostęp do RZ, a trzeci jest obecny
wyposażony w gaśnicę.

55.2.4 It is recommended that these
team
members
wear
goggles
and
homologated clothing, and it is mandatory
to wear long clothes.

55.2.4 Zaleca się, aby członkowie zespołu
nosili gogle i odzież homologowaną, a
noszenie długich ubrań jest obowiązkowe.

55.2.5 Engines must be switched off
throughout the refuelling operation and
the crew must remain outside the vehicle
during refuelling.

55.2.5 Silniki muszą być wyłączone podczas
operacji
tankowania,
a
załoga
musi
pozostawać na zewnątrz pojazdu podczas
tankowania.

55.2.6 The use of mobile phones and
radio communication is forbidden while in
an RZ.

55.2.6
Korzystanie
z
telefonów
komórkowych i komunikacji radiowej jest
zabronione podczas pobytu w RZ.

55.2.7 If electrical refuelling equipment is
used, it must be spark-proof and it and
the vehicle must be earthed.

55.2.7 Jeżeli stosuje się elektryczny sprzęt
do tankowania, musi on być iskrobezpieczny,
a pojazd musi być uziemiony.

55.2.8 Any additional conditions or
restrictions must be specified in the
Supplementary Regulations.

55.2.8 Wszelkie dodatkowe warunki lub
ograniczenia
muszą
być
określone
w
Regulaminie Uzupełniającym.

55.2.9 The responsibility for refuelling
(conformity and quantity) is on the
competitor alone.

55.2.9 Odpowiedzialność za tankowanie
(zgodność i ilość) spoczywa wyłącznie na
zawodniku.

55.2.10 A vehicle may be pushed out of
the RZ by the crew, officials and/or the
two team members without incurring a
penalty. An external battery may be used
immediately after leaving the zone.

55.2.10 Samochód może zostać wypchnięty
z RZ bez ponoszenia kary przez załogę,
osoby oficjalne i/lub dwóch członków
zespołu. Zewnętrzny akumulator może być
użyty natychmiast po opuszczeniu strefy.

55.3 PROCEDURE AT COMMERCIAL
FILLING STATIONS

55.3 PROCEDURA NA KOMERCYJNYCH
STACJACH PALIW

55.3.1 Drivers may use commercially
available pump fuel dispensed from
pumps at commercial filling stations or

55.3.1
Kierowcy
mogą
korzystać
z
dostępnego w handlu paliwa za pomocą
dystrybutorów na komercyjnych stacjach
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from the Organiser’s distribution points,
marked in the Road Book.
This fuel must be dispensed directly into
the tank of the competing vehicle.

paliw
lub
z
punktów
dystrybucji
Organizatora,
zaznaczonych
w
Książce
Drogowej. Paliwo to musi być tankowane
bezpośrednio
do
zbiornika
pojazdu
sportowego.

55.3.2 The crew must use solely the
equipment on board and only the pumps
with no external physical assistance.

55.3.2 Załoga musi używać wyłącznie
wyposażenia
na
pokładzie
i
tylko
dystrybutorów bez zewnętrznej pomocy
fizycznej.

55.3.3 Vehicles equipped only with FIAspecified refuel couplings and using fuel
from commercial filling stations must
transport the adaptor in the vehicle and
show it at pre-event scrutineering.

55.3.3 Pojazdy wyposażone wyłącznie w
złącza paliwa określone przez FIA i
wykorzystujące paliwo z komercyjnych stacji
paliw muszą transportować adapter w
pojeździe i pokazywać go podczas badania
kontrolnego przed zawodami.

55.3.4 A team member may proceed with
the payment but will have to stay away
from the vehicle.

55.3.4 Członek zespołu może dokonywać
płatności, ale musi trzymać się z dala od
pojazdu.

55.3.5 An additional 20 minutes should
be included in the time allowed for the
road section.

55.3.5 Dodatkowe 20 minut musi być
wliczone w czas przeznaczony na odcinek
drogowy.

56 REFUELLING
VEHICLES

56 TANKOWANIE POJAZDÓW T3 I T4

OF

T3

AND

T4

56.1 GENERAL

56.1 INFORMACJE OGÓLNE

56.1.1 Exclusively for T3 and T4 vehicles,
a refuelling zone may be placed by the
Organiser along the itinerary in order to
allow T3 and T4 vehicles to refuel within a
range of 250 km. These refuelling zones
are indicated in the Road Book and
published in the itinerary.

56.1.1 Strefa tankowania wyłącznie dla
pojazdów T3 i T4, może być umieszczona
przez Organizatora wzdłuż trasy, aby
umożliwić pojazdom T3 i T4 tankowanie w
zasięgu 250 km. Te strefy tankowania są
wskazane
w
Książce
Drogowej
i
opublikowane w harmonogramie.

56.1.2 Stopping at the official remote
refuelling zones (Neutralisation Zone) in a
Selective Section is compulsory for all T3
and T4 competitors, regardless of whether
or not they use the refuelling facilities.

56.1.2 Zatrzymanie się w oficjalnych
oddalonych strefach tankowania (Strefa
Neutralizacji) na Odcinku Specjalnym jest
obowiązkowe dla wszystkich zawodników T3 i
T4, niezależnie od tego, czy korzystają z
infrastruktury do tankowania.

56.1.3 In cases where the official remote
refuelling zone is in a Selective Section,
the stopping time will not be deducted
from the total Selective Section time of
the competitor.

56.1.3 W przypadkach, gdy oficjalna
oddalona strefa tankowania znajduje się na
Odcinku Specjalnym, czas zatrzymania nie
zostanie odliczony od całkowitego czasu
Odcinka Specjalnego zawodnika.

56.1.4 Any crew which does not follow
these refuelling regulations will receive a
15-minute time penalty in addition to the
15 minutes of neutralisation time.

56.1.4 Każda załoga, która nie przestrzega
przepisów dotyczących tankowania, otrzyma
15 minutową karę czasową oprócz 15 minut
czasu neutralizacji.
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56.2 PROCEDURE

56.2 PROCEDURA

56.2.1 The following procedures will
apply on the official remote refuelling
zones for T3 and T4 vehicles:
• the crew must be outside the vehicle
during refuelling;
• while at the refuelling point, only
actions directly involved in the refuelling
of the competing vehicle are permitted;

56.2.1 Poniższe procedury będą miały
zastosowanie do oficjalnych oddalonych
strefach tankowania dla pojazdów T3 i T4:
• załoga musi znajdować się poza pojazdem
podczas tankowania;
•
podczas
przebywania
w
punkcie
tankowania, dozwolone są tylko działania
bezpośrednio
związane
z
tankowaniem
paliwa w pojeździe sportowym;
•
po
zatankowaniu,
pojazd
należy
natychmiast usunąć z punktu tankowania;

• after refuelling, the vehicle must
immediately be removed from the
refuelling point;
• after refuelling, no intervention on the
vehicle is allowed, apart from that carried
out by the crew itself with the on-board
equipment;
• no team personnel are allowed in the
RZ;
• the crew alone will be responsible for
the refuelling operation;
• the Organiser will provide the fuel, the
pump and an adequate fire-fighting
service;
• the Organiser will
provide the
environmental mats;
• The neutralisation time will be 15
minutes.

• po zatankowaniu nie jest dozwolona żadna
interwencja
w
pojeździe,
oprócz
przeprowadzonej przez samą załogę przy
użyciu wyposażenia znajdującego się na
pokładzie;
• personelu zespołu nie jest dopuszczony do
przebywania w RZ;
• sama załoga będzie odpowiedzialna za
operację tankowania;
• Organizator zapewni paliwo, pompę i
odpowiednią służbę przeciwpożarową;
• Organizator dostarczy maty środowiskowe;
• Czas neutralizacji wynosi 15 minut.

56.2.2 The start of the following part of
the Selective Section will be at a target
start time, determined by adding to the
arrival time for the previous part of the
Selective Section the 15 minutes for the
Neutralisation Zone, i.e. the arrival time
of the first part of the Selective Section +
15 minutes = target start time of the next
part of the Selective Section.

56.2.2 Start do następnej części Odcinka
Specjalnego nastąpi w docelowym czasie
startu, określonym przez dodanie 15 minut
dla Strefy Neutralizacji do czasu przybycia z
poprzedniej części Odcinka Specjalnego, tj.
czasu przyjazdu z pierwszej część sekcji
selektywnej + 15 minut = docelowy czas
startu
do
następnej
części
Odcinka
Specjalnego.

56.2.3 There will be no TC before the
start line of the following part.

56.2.3 Nie będzie PKC przed linią startu do
następnej części.

56.2.4 At the start line (marked with
control signs as in Art. 42.1) of the
following part of the Selective Section, the
crews must stop and wait until the start
signal is given.

56.2.4 Na linii startu (oznaczonej znakami
kontroli jak w Art. 42.1) do kolejnej części
Odcinka Specjalnego, załogi muszą się
zatrzymać i poczekać na podanie sygnału
startu.

56.2.5 In case of a delay at the start of
the following part of the Selective Section,
the crew will be considered to have
started at its target start time.

56.2.5 W przypadku opóźnienia na starcie
do następnej części Odcinka Specjalnego
załoga zostanie uznana za wystartowaną w
docelowym czasie startu.
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57 FUEL

57 PALIWO

57.1 TYPE OF FUEL

57.1 RODZAJ PALIWA

57.1.1 Fuel must conform to the Code
(Appendix J, Art. 252.9).

57.1.1 Paliwo musi być zgodne z MKS
(Załącznik J, Art. 252.9).

57.1.2 Should the fuel available in a
country through which the event passes
not be of a suitable quality, the Organiser
may specify in the Supplementary
Regulations the use of an alternative fuel
(which
complies
with
the
FIA
specifications of Appendix J, Article
252.9).

57.1.2 Jeżeli paliwo dostępne w kraju, przez
który przejeżdża trasa zawodów, nie jest
odpowiedniej jakości, Organizator może
określić w Regulaminie Uzupełniającym
użycie paliwa alternatywnego (które jest
zgodne ze specyfikacjami FIA z Załącznika J,
Artykuł 252.9).

57.1.3
The
FIA
cannot
be
held
responsible for the quality and quantity of
the fuel distributed by the Organiser.

57.1.3 FIA nie ponosi odpowiedzialności za
jakość i ilość paliwa dystrybuowanego przez
Organizatora.

57.2 TECHNICAL REQUIREMENTS

57.2 WYMAGANIA TECHNICZNE

57.2.1 All FIA cross-country priority
drivers are required to install FIAspecified refuel couplings (see FIA
Technical List n°5).

57.2.1 Wszyscy kierowcy priorytetowi FIA w
rajdach terenowych są zobowiązani do
zainstalowania określonych przez FIA złączy
do paliwa (patrz Lista Techniczna FIA nr 5).

57.2.2 Vehicles equipped solely with FIAspecified refuel couplings must transport
the pipe in the vehicle and show it at preevent scrutineering.

57.2.2 Pojazdy wyposażone wyłącznie w
złącza do paliwa określone przez FIA muszą
transportować przewód w pojeździe i
pokazywać go podczas badania kontrolnego
przed zawodami.

57.2.3 The FIA reserves the right to
check the fuel of any competitor at any
time. At any time, the vehicle must
contain at least 3 litres of fuel for
sampling.

57.2.3 FIA zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia paliwa dowolnego zawodnika w
dowolnym
momencie.
W
dowolnym
momencie, pojazd musi posiadać, co
najmniej 3 litry paliwa do pobrania próbki.

57.2.4 Competitors must carry on board
the vehicle a fuel pipe with a cut-off
device, for taking fuel samples. This pipe
must be long enough to reach the ground
outside the vehicle once connected.

57.2.4 Zawodnicy muszą mieć w pojeździe
przewód paliwowy do pobierania próbek z
urządzeniem odcinającym. Po podłączeniu,
przewód ten musi być na tyle długi, aby mógł
dosięgnąć podłoża na zewnątrz pojazdu.

57.2.5 For FIA cross-country priority
drivers, the 3 litres of fuel must be
removed from the tank via the fuel
sampling self-sealing connector (see FIA
Technical List n°5).

57.2.5
W
przypadku
kierowców
priorytetowych FIA w rajdach terenowych, 3
litry paliwa muszą być pobrane ze zbiornika
za pomocą samo plombującego złącza do
pobierania próbek paliwa (patrz Lista
Techniczna FIA nr 5).

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 80

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

PARC FERME

PARK ZAMKNIĘTY

58 RULES OF PARC FERME

58 ZASADY PARKU ZAMKNIĘTEGO

58.1 APPLICATION
Vehicles are subject to parc fermé rules:

58.1 STOSOWANIE
Pojazdy
podlegają
przepisom
parku
zamkniętego:
• od momentu wjazdu do parku zamkniętego
przez startem (jeśli istnieje);
• od momentu ich wjazdu do przegrupowania
(jeśli
jest
zdefiniowane
jako
park
zamknięty);
• od momentu wjazdu i/lub rozpoczęcia
kontroli w strefie kontroli, do momentu jej
opuszczenia;
• od momentu dotarcia do końca elementu
sportowego zawodów, do momentu kiedy
ZSS zezwoli na otwarcie parku zamkniętego.

• from the moment they enter the prestart parc fermé (if any);
• from the moment they enter a regroup
(if defined as parc fermé);
• from the moment they enter and/or
check in at a control area until they leave
it;
• from the moment they reach the end of
the competition element of the event until
the Stewards have authorised the opening
of the parc fermé.
58.2 PERSONNEL ALLOWED IN THE
PARC FERMÉ

58.2
DOPUSZCZONY
PARKU ZAMKNIĘTYM

58.2.1 As soon as they have parked their
vehicle in the parc fermé, the drivers
must stop the engine and the crew must
leave the parc fermé. Nobody, except the
officials of the event carrying out a
specific function, is allowed in the parc
fermé.

58.2.1 Zaraz po pozostawieniu pojazdu w
parku
zamkniętym,
kierowcy
muszą
zatrzymać silnik, a załoga musi opuścić park
zamknięty. Nikt poza osobami oficjalnymi
zawodów pełniącymi określoną funkcję, nie
jest dopuszczony do przebywania w parku
zamkniętym.

58.2.2 Crews may enter the parc fermé
15 minutes before their starting time.

58.2.2 Załogi mogą wejść do parku
zamkniętego na 15 minut przed godziną
startu.

58.3 PUSHING A VEHICLE IN THE
PARC FERMÉ
A vehicle which will not start may be
pushed by the crew, officials and other
crews still in the event to the end of the
control zone. In such case a 1-minute
penalty will be applied.

58.3 PCHANIE POJAZDU W PARKU
ZAMKNIĘTYM
Pojazd, który nie może być uruchomiony,
może być pchany do końca strefy kontrolnej
przez załogę, osoby oficjalne i inne załogi
pozostające w zawodach. W takim przypadku
zostanie nałożona kara 1-minuty.

58.4 EXTERNAL BATTERY
Engines may be started by means of an
external battery, which may be brought in
and taken out by a crew member under
the supervision of an official of the event.
Such batteries may not be transported in
the competing vehicle (except in the loadbearing bodywork of T5 vehicles still in
the FIA competition).

58.4 AKUMULATOR ZEWNĘTRZNY
Silniki mogą być uruchamiane za pomocą
zewnętrznego akumulatora, który może być
wniesiony i zabrany pod nadzorem osób
oficjalnych zawodów.
Akumulatory
te
nie
mogą
być
transportowane w pojeździe sportowym (z
wyjątkiem przestrzeni ładunkowej pojazdów
T5, które nadal uczestniczą w zawodach
FIA).

58.5 VEHICLE COVERS
Before leaving the parc fermé, the crews
may cover their vehicles. Before leaving
the parc fermé with the vehicle, the crews

58.5 NAKRYCIA OCHRONNE POJAZDU
Przed opuszczeniem parku zamkniętego
załogi mogą przykryć swoje pojazdy. Przed
opuszczeniem
parku
zamkniętego
z
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must place their vehicle covers and
external battery outside the parc fermé.

pojazdem, załogi muszą umieścić osłony
pojazdu i zewnętrzny akumulator poza
parkiem zamkniętym.

58.6 GROUNDSHEET
A groundsheet must be used (a minimum
of 1 metre longer and wider than the
vehicle). When leaving the parc fermé
with the vehicle, the crew must take the
groundsheet from the parc fermé.

58.6 MATA OCHRONNA
Należy użyć maty ochronnej (co najmniej 1
metr dłuższej i szerszej niż pojazd).
Opuszczając park zamknięty z pojazdem,
załoga musi zabrać matę ochronną z parku
zamkniętego.

58.7 REPAIRS IN PARC FERMÉ

58.7 NAPRAWY W PARKU ZAMKNIĘTYM

58.7.1 If the scrutineers consider that
the state of a vehicle has become
sufficiently defective that safety might be
affected, with the permission of the FIA
Technical Delegate/Chief Scrutineer and in
the presence of a scrutineer, a maximum
of two team members may repair or
exchange FIA-homologated safety items
in conformity with Appendix J, which are
included in an FIA technical list and
mounted in the vehicle r (e.g. seat belt,
extinguisher).

58.7.1 Jeżeli sędziowie techniczni uznają, że
stan pojazdu jest wystarczająco wadliwy, aby
mieć wpływ na bezpieczeństwo, za zgodą
Delegata Technicznego FIA / Kierownika
Sędziów Technicznych i w obecności sędziów
technicznych, maksymalnie dwóch członków
zespołu może naprawić lub wymienić
homologowane
przez
FIA
elementy
bezpieczeństwa zgodne z Załącznikiem J,
które są zawarte na liście technicznej FIA i
zamontowane
w
pojeździe
(np.
pas
bezpieczeństwa, gaśnica).

58.7.2 With the prior consent of the Clerk
of the Course and under the supervision
of an authorised marshal or scrutineer,
the crew and up to 3 team personnel may
change the windscreen.

58.7.2 Za uprzednią zgodą Dyrektora
Zawodów i pod nadzorem upoważnionego
sędziego lub sędziego technicznego, załoga i
maksymalnie 3 członków zespołu może
wymienić szybę przednią.

58.7.3 By way of exception to the parc
fermé rules and in the presence of an
official, the crew may
• change one or two punctured or
damaged tyres and/or wheels using the
equipment on board;
• check and/or reduce the pressure of its
tyres.

58.7.3 W drodze wyjątku od przepisów
parku zamkniętego i w obecności osoby
oficjalnej załoga może
• wymienić jedną lub dwie przebite lub
uszkodzone opony i/lub koła za pomocą
wyposażenia znajdującego się na pokładzie;
• sprawdzić i/lub zmniejszyć ciśnienie w
oponach.

58.7.4 If the time taken for completion of
the above repairs results in delay beyond
the originally scheduled start time, the
crew will be given a new start time from
completion of the repair, the penalty for
which is 1 minute per minute or fraction
of a minute, but which may not exceed
the maximum permitted lateness as
provided under the relevant regulations.

58.7.4 Jeżeli czas potrzebny na wykonanie
powyższych napraw skutkuje opóźnieniem
przekraczającym pierwotnie zaplanowany
czas startu, załoga otrzyma nowy czas startu
od zakończenia naprawy, za który kara
wynosi 1 minutę za minutę lub część minuty,
ale nie może przekraczać maksymalnego
dopuszczalnego spóźnienia określonego w
odpowiednich przepisach.

58.7.5 Once the work has been
completed a new start time will be
allocated. Should the work take more
than 30 minutes the competitor will be
given the Leg Penalty.

58.7.5 Po zakończeniu pracy zostanie
przydzielony nowy czas startu. Jeżeli praca
zajmie więcej niż 30 minut, zawodnik
otrzyma Karę Etapu.
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58.8 TECHNICAL CHECKS
Technical checks may be carried out
within the parc fermé by the scrutineers.

58.8 KONTROLE TECHNICZNE
Sędziowie Techniczni mogą przeprowadzać
kontrole techniczne w parku zamkniętym.

58.9 FINAL PARC FERME
Tracking system devices and on-board
cameras may be removed in the parc
fermé only with the agreement of the FIA
Technical Delegate/Chief Scrutineer and
under the control of the marshals.

58.9 KOŃCOWY PARK ZAMKNIĘTY
Urządzenia systemu śledzenia i kamery onboard
mogą
być
usuwane w parku
zamkniętym wyłącznie za zgodą Delegata
Technicznego FIA / Kierownika Sędziów
Technicznych i pod nadzorem sędziów.

RESULTS
AND
ADMINISTRATIVE
REQUIREMENTS AFTER THE EVENT

WYNIKI I WYMOGI ADMINISTRACYJNE
PO ZAWODACH

59 RESULTS AND CLASSIFICATIONS

59 WYNIKI I KLASYFIKACJE

59.1 ESTABLISHING RESULTS AND
CLASSIFICATIONS
The results are established by adding
together all the Selective Section times
and all the time penalties incurred on
road sections, together with all other
penalties expressed in time.

59.1
USTANOWIENIE
WYNIKÓW
I
KLASYFIKACJI
Wyniki ustala się przez zsumowanie czasów
wszystkich
Odcinków
Specjalnych
i
wszystkich kar czasowych otrzymanych na
odcinkach drogowych, wraz ze wszystkimi
innymi karami wyrażonymi w czasie.

59.2 PUBLICATION OF RESULTS

59.2 PUBLIKACJA WYNIKÓW

59.2.1
During
the
event,
the
results/classifications to be published will
be as follows:
• unofficial classifications: classifications
distributed by the organiser during the
event;
• partial unofficial classifications published
at the end of each leg (may be published
the following day);
• Provisional Classification: classification
published by the Clerk of the Course at
the end of the event;
•
Final
Classification:
classification
approved and signed by the Stewards.

59.2.1
Podczas
zawodów
wyniki/klasyfikacje,
które
zostaną
opublikowane, będą następujące:
•
klasyfikacje
nieoficjalne:
klasyfikacje
dystrybuowane przez organizatora podczas
zawodów;
•
częściowe
klasyfikacje
nieoficjalne
publikowane na końcu każdego etapu (mogą
być opublikowane następnego dnia);
• Klasyfikacja Prowizoryczna: klasyfikacja
opublikowana przez Dyrektora Zawodów na
zakończenie zawodów;
•Klasyfikacja
Końcowa:
klasyfikacja
zatwierdzona i podpisana przez ZSS.

59.2.2 In the event of a Start List and/or
the
Provisional
Classification
being
delayed, a new time must be advised via
a communication by the Clerk of the
Course on the official notice board(s).

59.2.2 W przypadku opóźnienia publikacji
Listy
Startowej
i/lub
Klasyfikacji
Prowizorycznej, Dyrektor Zawodów musi
poinformować o nowym czasie publikacji za
pośrednictwem
informacji
na
oficjalnej
tablicy (-ach) ogłoszeń.

59.2.3
There
will
be
classifications for T5 vehicles.

59.2.3
Będą
prowadzone
klasyfikacje dla pojazdów T5.

separate

59.2.4 To apply a Leg Penalty on the final
leg of an event, and to be classified, a
crew must have covered at least 75% of
the total length of the Selective Sections
and arrive with the complete vehicle at
the final parc fermé one hour before the
posting time of the Provisional

oddzielne

59.2.4 Aby zastosować Karę Etapu na
ostatnim
etapie
zawodów
i
zostać
sklasyfikowanym, załoga musi pokonać, co
najmniej 75% całkowitej długości Odcinków
Specjalnych
i
przybyć
z
kompletnym
pojazdem do końcowego parku zamkniętego
na godzinę przed czasem publikacji Wyników
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Results.

Prowizorycznych.

59.3 DEAD HEAT IN A LEG OR EVENT

59.3 EX AEQUO
ZAWODACH

59.3.1 In the event of a dead heat in a
leg, the competitor who sets the best
time on the first selective section of a leg,
which is not a Qualifying Stage, will be
proclaimed the winner. If this is not
sufficient, the times of the second, third,
fourth, etc. selective sections shall be
taken into consideration.

59.3.1 W przypadku ex aequo na etapie,
zwycięzcą zostanie ogłoszony zawodnik,
który uzyska najlepszy czas na pierwszym
odcinku specjalnym etapu, który nie jest
Odcinkiem Kwalifikacyjnym. Jeżeli nie jest to
wystarczające, należy wziąć pod uwagę
czasy drugiego, trzeciego, czwartego itd.
odcinka specjalnego.

59.3.2 In the event of a dead heat in an
event, the competitor who sets the best
time on the first Selective Section, which
is not a Qualifying Stage, will be
proclaimed the winner. If this is not
sufficient, the times of the second, third,
fourth, etc. Selective Sections shall be
taken into consideration. This principle
can be applied at any time during the
event.

59.3.2 W przypadku ex aequo podczas
zawodów, zwycięzcą zostanie ogłoszony
zawodnik, który uzyska najlepszy czas w
pierwszym Odcinku Specjalnym, który nie
jest Odcinkiem Kwalifikacyjnym. Jeżeli to nie
wystarczy, należy wziąć pod uwagę czasy
drugiego, trzeciego, czwartego itd. Odcinka
Specjalnego. Zasadę tę można zastosować w
dowolnym momencie zawodów.

59.4
FAIR
AND
IMPARTIAL
COVERAGE
The Organiser shall ensure that any
broadcast coverage is fair and impartial
and that it does not misrepresent the
results of the event.

59.4 BEZSTRONNY I SPRAWIEDLIWY
PRZEKAZ
Organizator musi zadbać o to, aby zawody
były relacjonowane w sposób uczciwy i
bezstronny oraz aby ich wyniki nie były
zniekształcone.

59.5 PROMOTION OF RESULTS
It is prohibited to publish any form of
advertising promoting the result of an
individual leg of an event. Competitors
may, however, refer in media releases to
“winning” a leg, provided there is no
implication that the result relates to the
entire event.

59.5 PROMOCJA WYNIKÓW
Zabrania się publikowania wszelkiego rodzaju
reklam promujących wynik danego etapu
zawodów.
Zawodnicy
mogą
jednak
wspomnieć w komunikatach prasowych o
„zwycięstwie” na etapie, pod warunkiem, że
nie oznacza to, że wynik ten dotyczy całych
zawodów.

60 FINES
In accordance with the current FIA
International Sporting Code, the payment
of the fines must be done online, within
48 hours, at the following address:
https://fiafines.fia.com

60 GRZYWNY
Zgodnie z obowiązującym Międzynarodowym
Kodeksem Sportowym FIA, grzywny muszą
być opłacane online, w ciągu 48 godzin, pod
następującym adres: https://fiafines.fia.com

61 PROTESTS AND APPEALS

61 PROTESTY I ODWOŁANIA

61.1 LODGING A PROTEST OR APPEAL

61.1
WNOSZENIE
ODWOŁANIA

All protests and/or appeals must be
lodged in accordance with the FIA
International Sporting Code and, where
applicable, with the FIA Judicial and
Disciplinary Rules.

Wszelkie protesty i/lub odwołania muszą być
składane
zgodnie
z
Międzynarodowym
Kodeksem
Sportowym
FIA
oraz,
w
stosownych przypadkach, z Regulaminem
Prawnym i Dyscyplinarnym FIA.
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61.2 PROTEST DEPOSIT

61.2 KAUCJA ZA PROTEST

61.2.1 The protest deposit is €1,000 (or
the equivalent in dollars at the rate of the
day) and must be paid in cash or by bank
transfer.

61.2.1 Kaucja za protest wynosi 1000 EUR
(lub równowartość w dolarach według kursu
dnia) i należy go wpłacić gotówką lub
przelewem bankowym.

61.2.2 If the deposit is made by bank
transfer, the protest must be accompanied
by proof of payment. Failing this, or
should the Stewards consider that the
proof of payment is not satisfactory, the
protest shall not be admissible.

61.2.2 Jeżeli kaucja jest dokonywana
przelewem bankowym, do protestu należy
dołączyć dowód wpłaty. W przeciwnym razie
lub jeśli ZSS uzna, że dowód wpłaty nie jest
zadowalający,
protest
nie
będzie
dopuszczony.

61.2.3 The relevant bank account details
are as follows:

61.2.3 Właściwe dane konta bankowego są
następujące:

Crédit du Nord
50, rue d’Anjou
F-75008 PARIS

Crédit du Nord
50, rue d’Anjou
F-75008 PARIS

Account holder: FIA
IBAN code:
FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034
Swift code: NORDFRPP

Właściciel konta: FIA
Kod IBAN:
FR 76 3007 6020 2025 3680 0020 034
Kod Swift: NORDFRPP

The reason for the transfer must be
clearly indicated.

Powód
przelewu
wskazany.

61.2.4 If the protest is upheld or judged
partially founded in accordance with
Article 13.10.2 of the Code, the deposit
will be returned by the FIA upon receipt of
the relevant Stewards’ decision.

61.2.4 Jeśli protest zostanie podtrzymany
lub
zostanie
uznany
za
częściowo
uzasadniony zgodnie z Artykułem 13.10.2
MKS, kaucja zostanie zwrócona przez FIA po
otrzymaniu
stosownej
decyzji
Zespołu
Sędziów Sportowych.

61.3 GARANTEE DEPOSIT
If a protest requires the dismantling and
re-assembly of a clearly defined part of
the vehicle, any additional deposit, if
necessary, must be specified by the
Stewards upon proposal of the FIA
Technical Delegate/Chief Scrutineer.
This additional deposit must be paid to
the organiser in cash or by bank transfer
within one hour, otherwise the protest will
be deemed inadmissible.

61.3 KAUCJA GWARANCYJNA
Jeżeli
protest
wymaga
demontażu
i
ponownego montażu wyraźnie określonej
części pojazdu, każda dodatkowa kaucja,
jeżeli to konieczne, musi zostać określona
przez ZSS na wniosek Delegata Technicznego
FIA/Kierownika Sędziów Technicznym.
Dodatkową
kaucję
należy
wpłacić
organizatorowi gotówką lub przelewem
bankowym w ciągu godziny, w przeciwnym
razie protest nie będzie dopuszczony.

61.4 EXPENSES

61.4 KOSZTY

61.4.1 The expenses incurred in the work
and in the transport of the vehicle shall be
borne by the claimant if the protest is
unfounded, or by the competitor against
whom the protest is lodged if it is upheld.

61.4.1 Koszty poniesione na pracę i
transport pojazdu ponosi wnoszący protest,
jeżeli protest jest bezzasadny, lub zawodnik,
przeciwko któremu protest został wniesiony,
jeśli protest zostanie podtrzymany.

61.4.2 If the protest is unfounded, and if
the expenses incurred by the protest

61.4.2 Jeżeli protest jest bezzasadny, a
wydatki poniesione przez protest (kontrola,
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(scrutineering, transport, etc.) are higher
than the amount of the deposit, the
difference shall be borne by the claimant.
Conversely, if the expenses are less, the
difference shall be returned.

transport, itp.) są wyższe niż kwota kaucji,
różnicę ponosi wnoszący protest.
I odwrotnie, jeśli wydatki są mniejsze,
różnica zostanie zwrócona.

61.5 APPEALS

61.5 ODWOŁANIA

61.5.1 The Supplementary Regulations
shall contain information on the National
Appeal Deposit (only if the event is not an
FIA World Cup event).

61.5.1
Regulamin
Uzupełniający
musi
zawierać informacje o Kaucji za Odwołanie
Krajowe (tylko jeśli zawody nie są zawodami
Pucharu Świata FIA).

61.5.2 The current International Appeal
Deposit will not be published in the
Supplementary
Regulations
but
is
published on the FIA website:
(https://www.fia.com/international-courtappeal ).

61.5.2
Obecna
Kaucja za
Odwołanie
Międzynarodowe nie zostanie opublikowana
w regulaminie uzupełniającym, ale zostanie
opublikowana na stronie internetowej FIA:
(https://www.fia.com/international-courtappeal ).

62 EVENT PRIZE-GIVING

62 CEREMONIA ROZDANIA-NAGRÓD

62.1 PODIUM CEREMONY
Prizes for competitors/crews will be
awarded on the ramp, save for the first,
second
and
third
in
the
overall
classification where an Olympic-style
podium will be used. If an Organiser
wishes, a social or official reception, or
one with sponsors, may be held on the
same evening.

62.1 CEREMONIA PODIUM
Nagrody dla zawodników/załóg zostaną
przyznane na rampie, z wyjątkiem pierwszej,
drugiej i trzeciej w klasyfikacji generalnej, w
której zostanie użyte podium w stylu
Olimpijskim. Jeśli Organizator sobie życzy,
przyjęcie towarzyskie lub oficjalne lub
przyjęcie ze sponsorami może odbyć się tego
samego wieczoru.

62.2 PRIZE-GIVING
At the prize-giving ceremony there shall
be awards for at least the first three
competitors in the overall classification
and the winner of each of the groups.

62.2 ROZDANIE NAGRÓD
Podczas
ceremonii
rozdania
nagród,
nagradzani będą, co najmniej trzej pierwsi
zawodnicy w klasyfikacji generalnej i
zwycięzcy każdej z grup.

62.3 ATTENDANCE
Priority drivers must attend the prizegiving ceremony. Absent drivers will be
reported to the Stewards.

62.3 UCZESTNICZENIE
Kierowcy priorytetowi muszą wziąć udział w
ceremonii
rozdania
nagród.
Nieobecni
kierowcy zostaną zgłoszeni do Zespołu
Sędziów Sportowych.

63 ANNUAL FIA PRIZE-GIVING

63 DOROCZNE ROZDANIE NAGRÓD FIA

63.1 ATTENDANCE REQUIREMENTS

63.1
WYMOGI
DOTYCZĄCE
UCZESTNICTWA
Każdy kierowca i każdy pilot, który wygra
Puchar Świata FIA, musi być obecny na
corocznej ceremonii rozdania nagród FIA,
jeśli zostanie zaproszony przez FIA.

Any driver and any co-driver winning an
FIA World Cup must be present at the
annual FIA prize-giving ceremony, if
invited by the FIA.
63.2 ABSENCE
Save in a case of force majeure, absence
will entail a fine imposed by the FIA.

63.2 NIEOBECNOŚĆ
Z wyjątkiem przypadku działania siły
wyższej, nieobecność pociąga za sobą
grzywnę nałożoną przez FIA.
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V1
FIA WORLD CUP
FOR CROSS-COUNTRY RALLIES
V1
PUCHAR ŚWIATA FIA
W RAJDACH TERENOWYCH
The numbering of the following articles Numeracja poniższych artykułów odnosi się
refers to the articles in the general part do artykułów w ogólnej części Regulaminu
of the Cross-Country Rally Sporting Sportowego Rajdów Terenowych
Regulations.
GENERAL PRINCIPLES

ZASADY OGÓLNE

1. GENERAL CONDITIONS
The FIA organises the FIA World Cup for
Cross-Country Rallies which is the
property of the FIA and which includes
the following awards:
• One World Cup for Drivers
• One World Cup for Co-Drivers
• One World Cup for Teams
• One World Cup for T3 Drivers
• One World Cup for T4 Drivers
• One World Cup for T4 Teams

1. WARUNKI OGÓLNE
FIA organizuje Puchar Świata FIA w Rajdach
Terenowych, który jest własnością FIA i
obejmuje następujące wyróżnienia:

The World Cup will be made up of the
Cross-Country Rallies and Cross-Country
Marathon Rally entered on the World Cup
calendar (the Rally).

Puchar Świata będzie się składał z Rajdów
Terenowych i Rajdów Terenowych Maratonów
wpisanych do kalendarza Pucharu Świata
(Rajd).

WORLD CUPS AND POINTS

PUCHARY ŚWIATA I PUNKTY

3. WORLD CUP REQUIREMENTS

3. WYMOGI DOTYCZĄCE PUCHARU
ŚWIATA

3.1 WORLD CUP POINTS
Allocation of points for drivers, co-drivers
and teams will be according to the FIA
Cross-Country Rally Sporting Regulations
(CCRSR), Article 3.1 and Article 3.2.

3.1 PUNKTY PUCHARU ŚWIATA
Przydzielanie punktów dla kierowców, pilotów
i zespołów będzie prowadzone zgodnie z
Regulaminem
Sportowym
Rajdów
Terenowych (CCRSR), Artykuł 3.1 i Artykuł
3.2.

3.3 NUMBER OF RESULTS FOR THE
FINAL WORLD CUP CLASSIFICATION
The results of all rallies will be considered
for the final classification of the World
Cup.

3.3 LICZBA WYNIKÓW DO KOŃCOWEJ
KLASYFIKACJI PUCHARU ŚWIATA
Wyniki wszystkich rajdów będą brane pod
uwagę do końcowej klasyfikacji Pucharu
Świata.

3.4 EVENTS COUNTING
THE WORLD CUP

TOWARDS

3.4 ZAWODY ZALICZANE DO PUCHARU
ŚWIATA

The World Cup will comprise a maximum
of 5 rallies.

Puchar Świata składa się z maksymalnie 5
rajdów.

3.5 ANNOUNCEMENT OF WINNERS
The winners of the various World Cups will
be the driver, co-driver and team having
accumulated the highest number of points

3.5 OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcami różnych Pucharów Świata będą
kierowca, pilot i zespół, którzy zgromadzili
największą liczbę punktów odpowiednio w
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in their respective World Cup.

swoich Pucharach Świata.

3.6. PARTICIPATION
In order to score points in the Drivers and
Co-Drivers World Cup classifications,
competitors must register with the FIA
before the entry closing date of the first
rally entered under the driver’s/co-driver’s
name by using the registration form which
can be found on the FIA website.
The online entry form is available at the
following address:
https://registrations.fia.com

3.6 UDZIAŁ
Aby zdobywać punkty w klasyfikacji Pucharu
Świata Kierowców i Pilotów, zawodnicy
muszą zarejestrować się w FIA przed datą
zamknięcia zgłoszeń do pierwszego rajdu, do
którego się zgłaszają pod nazwiskiem
kierowcy/pilota, korzystając z formularza
rejestracyjnego, który znajduje się na strona
internetowej FIA. Formularz zgłoszeniowy
online jest dostępny pod następującym
adresem:
https://registrations.fia.com

In order to score points in the FIA World
Cup for Teams, competitors must register
as “Team” with the FIA before the closing
date for entries of the first Rally entered
under a Team name by using the
registration form which can be found on
the FIA website.
A maximum of 3 vehicles may be
registered for the purpose of scoring
Team points.

Aby zdobywać punkty w Pucharze Świata FIA
dla
Zespołów,
zawodnicy
muszą
zarejestrować się, jako „Zespół” w FIA przed
datą zamknięcia zgłoszeń do pierwszego
rajdu, do którego się zgłaszają pod nazwą
Drużyny,
używając
formularza
rejestracyjnego, który można znaleźć na
stronie internetowej FIA. W celu zdobywania
punktów
dla
Zespołu,
możliwe
jest
zarejestrowanie maksymalnie 3 pojazdów.

3.7 CLASSIFICATIONS
In each Rally, the following classifications
will be established:
• general classification (T1, T2, T3, T4,
T5);
• general classification of registered
teams;
• one classification for each group;
• overall classification for each leg.

3.7 KLASYFIKACJE
W każdym rajdzie ustanowione zostaną
następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna (T1, T2, T3, T4, T5);

3.8 WORLD CUP FOR DRIVERS, CODRIVERS AND TEAMS

3.8 PUCHAR ŚWIATA DLA KIEROWCÓW,
PILOTÓW I ZESPOŁÓW

3.8.1 Drivers
In each Rally, points will be awarded to
drivers registered with the FIA (only the
first driver named on the entry form may
score points) according to their positions
in the general classification and in the leg
classification.

3.8.1 Kierowcy
W każdym Rajdzie punkty będą przyznawane
kierowcom zarejestrowanym w FIA (tylko
pierwszy kierowca wymieniony w formularzu
zgłoszeniowym może zdobywać punkty)
zgodnie z ich pozycjami w klasyfikacji
generalnej i klasyfikacji etapu.

3.8.2 Co-Drivers
In each Rally, points will be awarded to
co-drivers registered with the FIA
according to their positions in the general
classification and in the leg classification.
The second driver named on the entry
form is considered as the “co-driver”.
No points scored in the Drivers’ World Cup
may be transferred to the Co-Drivers’
World Cup, and vice-versa.

3.8.2 Piloci
W każdym Rajdzie punkty będą przyznawane
pilotom zarejestrowanym w FIA zgodnie z ich
pozycjami
w
klasyfikacji
generalnej
i
klasyfikacji etapu.
Drugi kierowca wymieniony w formularzu
zgłoszeniowym jest uważany za „pilota”.
Jakiekolwiek punkty zdobyte w Pucharze
Świata Kierowców nie mogą być przeniesione
do Pucharu Świata Pilotów i odwrotnie.

• klasyfikacja generalna zarejestrowanych
zespołów;
• jedna klasyfikacja dla każdej grupy;
• klasyfikacja generalna dla każdego etapu.
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3.8.3 Teams
A registered Team may score points (as
per Art. 3.1.1) with the two best placed
vehicles of its Team in the final overall
team
classification
of
each
Rally.
Additional vehicles entered by the same
Team may neither score points nor detract
points from other entered vehicles.

3.8.3 Zespoły
Zarejestrowany Zespół może zdobywać
punkty (zgodnie z Art. 3.1.1) przy pomocy
dwóch pojazdów Zespołu z najlepszymi
pozycjami w końcowej klasyfikacji generalnej
zespołów w każdym Rajdzie. Dodatkowe
pojazdy zgłoszone przez ten sam Zespół nie
mogą zdobywać punktów ani zmniejszać
punktów innych zgłoszonych pojazdów.

3.8.4 T4 Teams
A registered T4 Team may score points
(as per Art. 3.1.1) with the two best
placed vehicles of its Team in the final
overall Group T4 team classification of
each Rally.
Additional vehicles entered by the same
Team may neither score points nor detract
points from other entered vehicles.

3.8.4 Zespoły T4
Zarejestrowany Zespół T4 może zdobywać
punkty (zgodnie z Art. 3.1.1) przy pomocy
dwóch pojazdów Zespołu z najlepszymi
pozycjami w końcowej klasyfikacji generalnej
zespołów w Grupie T4 w każdym Rajdzie.
Dodatkowe pojazdy zgłoszone przez ten sam
Zespół nie mogą zdobywać punktów ani
zmniejszać punktów innych zgłoszonych
pojazdów.

3.9 FIA T3 WORLD CUP – FIA T4
WORLD CUP

3.9 PUCHAR ŚWIATA FIA T3 – PUCHAR
ŚWIATA FIA T4

At each Rally, a separate classification for
drivers in each category (group) will be
drawn from the general classification, and
points will be awarded according to the
FIA
Cross-Country
Rally
Sporting
Regulations.

Na każdym Rajdzie zostanie sporządzona
klasyfikacja kierowców w każdej kategorii
(grupie) z klasyfikacji generalnej, a punkty
zostaną przyznane zgodnie z Regulaminem
Sportowych Rajdów Terenowych.

ELIGIBLE
VEHICLES,
AND TYRES

DOPUSZCZONE
WYPOSAŻENIE I OPONY

EQUIPMENT

8 VEHICLES ELIGIBLE TO
POINTS IN THE WORLD CUP

SCORE

Drivers or Teams registered in the FIA
Cross-Country World Cup may take part
and score points in the World Cup Rallies
with the following vehicles only:
• Group T1: Prototype Cross-Country Cars
• Group T2: Series Production CrossCountry Cars
• Group T3: Lightweight Prototype CrossCountry Vehicles
• Group T4: Lightweight Series Production
Cross-Country Side-by-Side Vehicles
• Group T5: Cross-Country Trucks

POJAZDY,

8
POJAZDY
DOPUSZCZONE
DO
ZDOBYWANIA PUNKTÓW W PUCHARZE
ŚWIATA
Kierowcy lub Zespoły zarejestrowane w
Pucharze Świata FIA w Rajdach Terenowych
mogą brać udział i zdobywać punkty w
Pucharze Świata w Rajdach Terenowych tylko
przy użyciu następujących pojazdów:
• Grupa T1: Prototypowe Samochody
Terenowe
• Grupa T2: Samochody Terenowe Produkcji
Seryjnej
• Grupa T3: Lekkie Prototypowe Pojazdy
Terenowe
• Grupa T4: Lekkie Pojazdy Terenowe
Produkcji Seryjnej Side-by-Side
• Grupa T5: Ciężarówki Terenowe
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STANDARD DOCUMENTS

STANDARDOWE DOKUMENTY

14 FIA STANDARDISED DOCUMENTS

14 STANDARYZOWANE DOKUMENTY FIA

14.2. ROAD BOOK / ITINERARY

14.2 KSIĄŻKA DROGOWA / TRASA

14.2.1 All crews will receive a Road Book
containing a detailed description of the
compulsory itinerary. The compulsory
itinerary of the Rally is defined in the
Road Book by the road direction diagrams
and between the road direction diagrams,
by the defined road/track if it exists. The
Road Book may be also only or partially in
electronic format and can be part of the
NAV-GPS.

14.2.1 Wszystkie załogi otrzymają Książkę
Drogową zawierającą szczegółowy opis
obowiązkowej trasy. Obowiązkowa trasa
Rajdu jest zdefiniowana w Książce Drogowej
poprzez diagramy kierunków drogi, a między
diagramami
kierunków
drogi
poprzez
zdefiniowaną drogę/tor, jeśli istnieje. Książka
Drogowa może być również tylko lub
częściowo w formacie elektronicznym i może
być częścią NAV-GPS.

14.2.2 Organisers must issue the Road
Book one day at a time. If the notes of
FIA Opening Car are not yet included in
the Road Book, the competitors must be
issued with the Road Book including the
notes for the next day at the latest at
18:00 hrs on the previous day.

14.2.2
Organizatorzy
muszą
wydawać
Książkę Drogową raz dziennie. Jeśli notatki z
Samochodu Otwierającego FIA nie zostały
jeszcze uwzględnione w Książce Drogowej
zawodnicy muszą otrzymać Książkę Drogową
zawierającą notatki na następny dzień
najpóźniej o godzinie 18:00 poprzedniego
dnia.

14.2.3 If the notes are included in the
Road Book or if there are changes of not
more than 10 Road Book lines to be made
by the crews, the Road Book may be
issued 15 minutes before the start of the
Selective Section.

14.2.3 Jeśli notatki są zawarte w Książce
Drogowej lub jeśli zmian nie jest więcej niż
10 wierszy w Książki Drogowej, które musza
być wprowadzone przez załogę, Książki
Drogowe mogą być wydawane 15 minut
przed startem Odcinka Specjalnego.

14.2.4 A Road Book receipt, if not in
electronic format, will be acknowledged
by signature and the Road Book will
remain the property of the competitor.

14.2.4 Otrzymanie Książki Drogowej, jeśli
nie jest w formie elektronicznej, zostanie
potwierdzone podpisem, a Książka Drogowa
pozostanie własnością zawodnika.

14.2.5 It is authorised to carry in the
vehicle only the official Road Book, the
modifications done by the FIA Opening
Car, which may be integrated into the
Road Book, and personal notes resulting
from a previous passage (in whatever
direction) in the current rally.

14.2.5 Upoważnia się do przewożenia w
pojeździe tylko oficjalnej Książki Drogowej,
modyfikacji dokonanych przez Samochód
Otwierający
FIA,
które
mogą
być
zintegrowane z Książką Drogową, oraz
notatek
osobistych
wynikających
z
poprzedniego
przejazdu
(w
dowolnym
kierunku) z bieżącego rajdu.

14.2.6 It is forbidden to carry any map
(paper or digital) in the vehicle except for
those supplied by the Organiser. No notes
may be made on the maps.

14.2.6 Zabrania się przewożenia w pojeździe
jakiejkolwiek
mapy
(papierowej
lub
cyfrowej), z wyjątkiem map dostarczonych
przez Organizatora. Na mapach nie można
robić notatek.

14.2.7 In a Selective Section, it is always
forbidden to use a surfaced (asphalt,
concrete) road other than those indicated
in the Road Book. If a crew follows a
surfaced road and re-joins the route of

14.2.7 Na Odcinku Specjalnym zabrania się
korzystania
z
drogi
o
nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej, betonowej) innej
niż wskazana w Książce Drogowej. Jeżeli
załoga
podąży
drogą
o
nawierzchni
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the Selective Section at a different point,
it is deemed to have retired from the leg.

utwardzonej i ponownie powróci na trasę
Odcinka Specjalnego w innym punkcie,
uznaje się, że wycofała się z Etapu.

14.2.8 If there is a divergence, other
than speed limits, between the Road Book
and the NAV-GPS, the information given
by the Road Book will prevail.

14.2.8 W przypadku rozbieżności innych niż
ograniczenia
prędkości
między
Książką
Drogową a NAV-GPS, informacje podane w
Książce Drogowej są rozstrzygające.

14.2.9 Any infringement will be reported
to the Stewards.

14.2.9
Każde
wykroczenie
zostanie
zgłoszone do Zespołu Sędziów Sportowych.

SERVICE

SERWIS

50. BIVOUAC

50. BIWAK

51.1.1 BIVOUAC ZONE
The bivouac zone will be determined by
an imaginary circle of 500 m maximum
diameter, the centre of which will be the
Rally HQ set up by the Organiser and in
which the following must be installed:
• an Official Notice Board (ONB);
• a Rally HQ which will be operational if a
competitor is still on the Selective Section
or on the road section;
• the finish time control (TC) of a leg,
which may be combined with the stop
control of the last Selective Section of the
day if the latter is not more than 5 km
away from the centre of the bivouac;
• the start time control (TC) of a leg,
which may be combined with the time
control before the start of the first
selective section of the day if the latter is
not more than 10 km away from the
centre of the bivouac.

51.1.1 STREFA BIWAKU
Strefa biwaku zostanie określona przez
wyobrażony okrąg o maksymalnej średnicy
500 m, którego środkiem będzie siedziba
Rajdu ustanowiona przez Organizatora, w
której należy umieścić:
• Oficjalną Tablicę Ogłoszeń (ONB);
• Siedzibę Rajdu, która będzie działał, jeśli
zawodnik
będzie
nadal
na
Odcinku
Specjalnym lub na odcinku drogowym;
• końcowym punkt kontroli czasu (PKC)
etapu, która może być połączony z punktem
kontroli stop ostatniego Odcinka Specjalnego
dnia, jeśli ten ostatni nie znajduje się dalej
niż 5 km od centrum biwaku;
• punkt kontroli na starcie (PKC) etapu, który
może być połączony z punktem kontroli
czasu przed startem pierwszego odcinka
specjalnego dnia, jeśli ten ostatni nie
znajduje się dalej niż 10 km od centrum
biwaku.
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V2
FIA WORLD CUP
FOR CROSS-COUNTRY BAJAS
V2
PUCHAR ŚWIATA FIA
W RAJDACH TERENOWYCH BAJA
The numbering of the following articles Numeracja poniższych artykułów odnosi się
refers to the articles in the general part do artykułów w ogólnej części Regulaminu
of the Cross-Country Rally Sporting Sportowego Rajdów Terenowych
Regulations.
GENERAL PRINCIPLES
ZASADY OGÓLNE
1. GENERAL CONDITIONS
The FIA organises the FIA World Cup for
Cross-Country Bajas which is the property
of the FIA and which includes the
following awards:
• One World Cup for Drivers
• One World Cup for Co-Drivers
• One World Cup for Teams
• One World Cup for T3 Drivers
• One World Cup for T4 Drivers
• One World Cup for T4 Teams

1. WARUNKI OGÓLNE
FIA organizuje Puchar Świata FIA w Rajdach
Terenowych Baja, który jest własnością FIA i
obejmuje następujące wyróżnienia:

The World Cup will be made up of the
Cross-Country Bajas entered on the World
Cup calendar (the Baja).

Puchar Świata będzie się składać z Rajdów
Terenowych Baja wpisanych do kalendarza
Pucharu Świata (Baja).

WORLD CUPS AND POINTS

PUCHARY ŚWIATA I PUNKTY

3. WORLD CUP REQUIREMENTS

3. WYMOGI DOTYCZĄCE PUCHARU
ŚWIATA

3.1 WORLD CUP POINTS
Allocation of points for drivers, co-drivers
and teams will be according to the FIA
Cross-Country Rally Sporting Regulations,
Article 3.1 and Article 3.2.

3.1 PUNKTY PUCHARU ŚWIATA
Przydzielanie punktów dla kierowców, pilotów
i zespołów będzie prowadzone zgodnie z
Regulaminem
Sportowym
Rajdów
Terenowych, Artykuł 3.1 i Artykuł 3.2.

3.3 NUMBER OF RESULTS FOR THE
FINAL WORLD CUP CLASSIFICATION
The maximum number of best results
taken into account in the World Cups will
be equal to the number of Bajas actually
contested during the season less two.

3.3 LICZBA WYNIKÓW DO KOŃCOWEJ
KLASYFIKACJI PUCHARU ŚWIATA
Maksymalna liczba wyników branych pod
uwagę w Pucharach Świata będzie równa
liczbie Baja faktycznie rozegranych w sezonie
minus dwie.

3.4 EVENTS COUNTING
THE WORLD CUP

TOWARDS

3.4 ZAWODY ZALICZANE DO PUCHARU
ŚWIATA

The World Cup will comprise a maximum
of 8 Bajas.

Puchar Świata składa się z maksymalnie 8
Baja.

3.5 ANNOUNCEMENT OF WINNERS
The winners of the various World Cups will
be the driver, co-driver and team having
accumulated the highest number of points
in their respective World Cup.

3.5 OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcami różnych Pucharów Świata będą
kierowca, pilot i zespół, którzy zgromadzili
największą liczbę punktów odpowiednio w
swoich Pucharach Świata.
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3.6. PARTICIPATION
In order to score points, no registration
with the FIA is required.
In order to score points in the FIA World
Cup for Teams, competitors must enter as
a “Team” with the Organiser of each Baja
before the closing date for entries.
A maximum of 3 vehicles may enter for
the purpose of scoring Team points.

3.6 UDZIAŁ
Aby zdobyć punkty, nie jest wymagana
rejestracja w FIA.
Aby zdobyć punkty w Pucharze Świata FIA
dla Zespołów, zawodnicy muszą zgłosić się,
jako „Zespół” u Organizatora każdej z Baja
przed datą zamknięcia zgłoszeń.
W celu zdobycia punktów dla Zespołu, mogą
być zgłoszone maksymalnie 3 pojazdy.

3.7 CLASSIFICATIONS
In each Baja, the following classifications
will be established:
• overall classification (T1, T2, T3, T4);
• general classification of registered
teams;
• one for each group;
• one for each leg.

3.7 KLASYFIKACJE
W
każdej
Baji
ustanowione
zostaną
następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna (T1, T2, T3, T4);
• klasyfikacja generalna zarejestrowanych
zespołów;
• jedna dla każdej grupy;
• jedna dla każdego etapu.

3.8 WORLD CUP FOR DRIVERS, CODRIVERS AND TEAMS

3.8 PUCHAR ŚWIATA DLA KIEROWCÓW,
PILOTÓW I ZESPOŁÓW

3.8.1 Drivers
In each Baja, points will be awarded to
drivers (only the first driver named on the
entry form may score points) according to
their positions in the general classification
and in the leg classification.

3.8.1 Kierowcy
W każdej Baji punkty będą przyznawane
kierowcom
(tylko
pierwszy
kierowca
wymieniony w formularzu zgłoszeniowym
może zdobywać punkty) zgodnie z ich
pozycjami
w
klasyfikacji
generalnej
i
klasyfikacji etapu.

3.8.2 Co-Drivers
In each Baja, points will be awarded to
co-drivers according to their positions in
the general classification and in the leg
classification. The second driver named on
the entry form is considered as the “codriver”. No points scored in the Drivers’
World Cup may be transferred to the CoDrivers’ World Cup, and vice-versa.

3.8.2 Piloci
W każdej Baji punkty będą przyznawane
pilotom zarejestrowanym w FIA zgodnie z ich
pozycjami
w
klasyfikacji
generalnej
i
klasyfikacji
etapów.
Drugi
kierowca
wymieniony w formularzu zgłoszeniowym
jest uważany za „pilota”. Jakiekolwiek punkty
zdobyte w Pucharze Świata Kierowców nie
mogą być przeniesione do Pucharu Świata
Pilotów i odwrotnie.

3.8.3 Teams
A Team may score points (as per Art.
3.1.1) with the two best placed vehicles
of its Team in the final overall team
classification of each Baja.
Additional vehicles entered by the same
Team may neither score points nor detract
points from other entered vehicles.

3.8.3 Zespoły
Zespół może zdobywać punkty (zgodnie z
Art. 3.1.1) przy pomocy dwóch pojazdów
Zespołu z najlepszymi pozycjami w końcowej
klasyfikacji generalnej zespołów w każdej
Baji. Dodatkowe pojazdy zgłoszone przez ten
sam Zespół nie mogą zdobywać punktów ani
zmniejszać punktów innych zgłoszonych
pojazdów.

3.8.4 T4 Teams
A T4 Team may score points (as per Art.
3.1.1) with the two best placed vehicles
of its Team in the final Group T4 team
classification of each Baja.
Additional vehicles entered by the same
Team may neither score points nor detract

3.8.4 Zespoły T4
Zespół T4 może zdobywać punkty (zgodnie z
Art. 3.1.1) przy pomocy dwóch pojazdów
Zespołu z najlepszymi pozycjami w końcowej
klasyfikacji generalnej zespołów w Grupie T4
w każdej Baji. Dodatkowe pojazdy zgłoszone
przez ten sam Zespół nie mogą zdobywać
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points from other entered vehicles.

punktów ani zmniejszać
zgłoszonych pojazdów.

3.9 FIA T3 WORLD CUP – FIA T4
WORLD CUP
At each Baja, a separate classification for
drivers in each group will be drawn from
the general classification, and points will
be awarded according to the FIA CrossCountry Rally Sporting Regulations.

3.9 PUCHAR ŚWIATA FIA T3 – PUCHAR
ŚWIATA FIA T4
Na
każdej
Baji
zostanie
sporządzona
klasyfikacja kierowców w każdej grupie z
klasyfikacji generalnej, a punkty zostaną
przyznane
zgodnie
z
Regulaminem
Sportowych Rajdów Terenowych.

ELIGIBLE
VEHICLES,
AND TYRES

DOPUSZCZONE
WYPOSAŻENIE I OPONY

EQUIPMENT

8 VEHICLES ELIGIBLE TO
POINTS IN THE WORLD CUP

SCORE

punktów

innych

POJAZDY,

• Group T1: Prototype Cross-Country
Cars;
• Group T2: Series Production CrossCountry Cars;
• Group T3: Lightweight Prototype CrossCountry Vehicles
• Group T4: Lightweight Series Production
Cross-Country Side-by-Side Vehicles

8
POJAZDY
DOPUSZCZONE
DO
ZDOBYWANIA PUNKTÓW W PUCHARZE
ŚWIATA
Kierowcy lub Zespoły zarejestrowane w
Pucharze Świata FIA w Rajdach Terenowych
mogą brać udział i zdobywać punkty w
Pucharze Świata Baja tylko przy użyciu
następujących pojazdów:
• Grupa T1: Prototypowe Samochody
Terenowe
• Grupa T2: Samochody Terenowe Produkcji
Seryjnej
• Grupa T3: Lekkie Prototypowe Pojazdy
Terenowe
• Grupa T4: Lekkie Pojazdy Terenowe
Produkcji Seryjnej Side-by-Side

10. TYRES

10. OPONY

10.7 FIA T1 PRIORITY DRIVERS

10.7 KIEROWCY PRIORYTETOWI FIA T1

10.7.1 FIA T1 Priority drivers will be
allowed to use 8/10 or 12 tyres per Baja.
After agreement by the FIA, the
maximum number of tyres allowed by the
Organiser must be mentioned in the
Supplementary Regulations.

10.7.1 Kierowcy Priorytetowi FIA T1 będą
mogli używać 8/10 lub 12 opon na Baję.
Po uzgodnieniu przez FIA, maksymalną liczbę
opon dopuszczonych przez Organizatora musi
być podana w Regulaminie Uzupełniającym.

10.7.2 If a tyre is damaged during the
running of the competition it may be
replaced with the agreement of the FIA
Technical Delegate. Such change will
entail a 90-second time penalty for each
tyre changed.

10.7.2 Jeżeli opona ulegnie uszkodzeniu w
trakcie przebiegu zawodów, można ją
wymienić za zgodą Delegata Technicznego
FIA. Taka zmiana pociąga za sobą 90sekundową karę czasową za każdą zmienioną
oponę.

10.8 BARCODES
Each tyre must have either:
• two identical moulded barcode numbers
(one on each side of the tyre, each
barcode having a different colour as
defined by the FIA) supplied by the FIAapproved barcode supplier for the current
year, or:

10.8 KODY KRESKOWE
Każda opona musi mieć,:
• dwa identyczne uformowane numery
kodów kreskowych (jeden po każdej stronie
opony, każdy kod kreskowy ma inny kolor
określony przez FIA) dostarczone przez
zatwierdzonego przez FIA dostawcę kodu
kreskowego na bieżący rok, lub:

Drivers or Teams registered in the FIA
Cross-Country World Cup may take part
and score points in the World Cup Baja
with the following vehicles only:
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• a single moulded barcode number
supplied by the FIA-approved barcode
supplier for the current year.
These barcodes will be used to check that
the same tyres remain fitted to a
particular vehicle between tyre changes
and that competitors are not exceeding
the maximum quantities allowed.
The tyre barcode must always be visible
from outside the vehicle.

• jeden uformowany numer kodu kreskowego
dostarczony
przez
dostawcę
kodów
kreskowych zatwierdzonego przez FIA na
bieżący rok.
Te kody kreskowe zostaną wykorzystane do
sprawdzenia, czy te same opony pozostają
zamontowane w danym pojeździe pomiędzy
wymianami opon i czy zawodnicy nie
przekraczają maksymalnych dozwolonych
ilości. Kod kreskowy opony musi być zawsze
widoczny z zewnątrz pojazdu.

10.9 TYRE
ZONES

CONTROL

10.9 STREFY ZNAKOWANIA/KONTROLI
OPON

10.9.1 A wheel/tyre marking/barcode
reading zone may be established at the
exit of the authorised service parks or
remote service zones.
For the sole purpose of assisting the tyre
marking procedure, one team member for
each crew may access this zone.

10.9.1 Strefa znakowania/odczytu kodu
kreskowego
koła/opony,
może
zostać
ustanowiona
przy
wyjeździe
z
autoryzowanych parków serwisowych lub
oddalonych stref serwisowych. Wyłącznie w
celu
towarzyszenia
przy
procedurze
znakowania opon jeden członek zespołu z
każdej załogi może uzyskać dostęp do tej
strefy.

10.9.2 The crew must stop its vehicle and
wait for the instructions of the scrutineers
and/or marshals. In the absence of
scrutineers or marshals, the crew may
leave the zone without stopping.

10.9.2 Załoga musi zatrzymać swój pojazd i
poczekać na instrukcje sędziów technicznych
i/lub sędziów. W przypadku braku sędziów
technicznych lub sędziów załoga może
opuścić strefę bez zatrzymywania się.

10.9.3 A tyre mark checking zone may be
established at the entrance of the
authorised service parks and remote
service zones.

10.9.3 Strefa kontroli oznakowania opon
może zostać ustanowiona przy wjeździe do
autoryzowanych
parków
serwisowych
i
oddalonych stref serwisowych.

10.9.4 Only marked tyres may be used
on Selective Sections.

10.9.4 Na Odcinkach Specjalnych można
stosować tylko oznakowane opony.

STANDARD DOCUMENTS

STANDARDOWE DOKUMENTY

14 FIA STANDARDISED DOCUMENTS

14 STANDARYZOWANE DOKUMENTY FIA

14.2. ROAD BOOK / ITINERARY

14.2 KSIĄŻKA DROGOWA / TRASA

14.2.1 All crews will receive a Road Book
containing a detailed description of the
compulsory itinerary. The compulsory
itinerary of the rally is defined in the Road
Book by the road direction diagrams and,
between the road direction diagrams, by
the defined roadway/track if it exists.

14.2.1 Wszystkie załogi otrzymają Książkę
Drogową zawierającą szczegółowy opis
obowiązkowej trasy. Obowiązkowa trasa
Rajdu jest zdefiniowana w Książce Drogowej
poprzez diagramy kierunków drogi, a między
diagramami
kierunków
drogi
poprzez
zdefiniowaną drogę/tor, jeśli istnieje.

14.2.2 Any deviation will be reported to
the Stewards.

14.2.2
Każde
wykroczenie
zostanie
zgłoszone do Zespołu Sędziów Sportowych.

14.2.3 If the Organiser uses a NAV-GPS
and if there is a divergence, other than

14.2.3 Jeżeli Organizator używa NAV-GPS i
w
przypadku
rozbieżności
innych
niż

MARKING

/
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speed limits, between the Road Book and
the NAV-GPS, the information given by
the Road Book will prevail.

ograniczenia
prędkości
między
Książką
Drogową a NAV-GPS, informacje podane w
Książce Drogowej będą rozstrzygające.

STARTS AND RE-STARTS

START I PONOWNY START

33 QUALIFYING STAGE

33 ODCINEK KWALIFIKACYJNY

33.1 RUNNING OF A QUALIFYING
STAGE

33.1
PRZEBIEG
KWALIFIKACYJNEGO

33.1.1 In Bajas, the organisation of a
Qualifying Stage (QS) is optional.

33.1.1 W Bajach organizacja Odcinka
Kwalifikacyjnego (QS) jest opcjonalna.

33.1.2 The starting order will be
according to Art. 31.1 and Art. 31.3 of the
present Cross-Country Rally Sporting
Regulations.

33.1.2 Kolejność startu będzie zgodna z Art.
31.1 i Art. 31.3 niniejszego Regulaminu
Sportowego Rajdów Regionalnych.

33.1.3 If one is scheduled, it will take
place at the beginning of Leg 1/Section 1
as the first stage (SS1) and all
competitors must take part therein. Only
one Qualifying Stage may be organised,
and it will determine the starting order for
the start of the subsequent section.

33.1.3 Jeśli jest zaplanowany, odbędzie się
na początku Etapu 1 / Sekcji, 1 jako
pierwszy odcinek (OS1) i wszyscy zawodnicy
muszą wziąć w nim udział. Zorganizowany
może
zostać
tylko
jeden
Odcinek
Kwalifikacyjny, i określi on kolejność startową
do startu kolejnej sekcji.

33.1.4 Should a Qualifying Stage be
organised, it shall be considered as the
first stage and all subsequent Special
Stages shall be numbered consequently:
SS2, SS3, etc.

33.1.4 Jeżeli Odcinek Kwalifikacyjny zostanie
zorganizowany, będzie on uważany za
pierwszy odcinek, a wszystkie kolejne
Odcinki
Specjalne
będą
odpowiednio
ponumerowane: OS2, SOS3, itp.

33.2
CHARACTERISTICS
QUALIFYING STAGE

33.2
CHARAKTERYSTYKA
KWALIFIKACYJNEGO

OF

A

ODCINKA

ODCINKA

It will be run in the form of a Selective
Section, representative of the event
stages, with a minimum length of 2 km
and a maximum length of 20 km.

Będzie on przeprowadzany w formie Odcinka
Specjalnego,
reprezentatywnego
dla
odcinków zawodów, o minimalnej długości 2
km i maksymalnej długości 20 km.

33.3 TIMING

33.3 POMIAR CZASU

33.3.1 For the Qualifying Stage, timing
will be taken to the tenth of a second to
decide dead heats.

33.3.1.
Dla
Odcinka
Kwalifikacyjnego,
pomiar czasu będzie mierzony do dziesiątej
części sekundy, aby zadecydować o ex
aequo.

33.3.2 Once the Qualifying Stage
classification has been established and
the starting positions for the following
Selective Section have been determined,
the tenths of a second will be deleted and
the times rounded down to the second
immediately below.

33.3.2 Po ustanowieniu klasyfikacji Odcinka
Kwalifikacyjnego
i
ustaleniu
pozycji
startowych
do
następnego
Odcinka
specjalnego,
dziesiąte
części
sekundy
zostaną usunięte, a czasy będą zaokrąglone
w dół do sekundy bezpośrednio poniżej.
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33.4 CLASSIFICATION

33.4 KLASYFIKACJA

33.4.1 It shall count for the classification
of the event.

33.4.1. Jest
zawodów.

33.4.2 In case of a dead heat, priority
will be given to the crew which achieved
the time first.

33.4.2 W przypadku ex aequo, priorytet
będzie przyznany załodze, która jako
pierwsza osiągnęła czas.

33.4.3 Any road or other time penalties
incurred will be taken into account for the
general classification and applied the
same day but will not affect the starting
order for the subsequent section, except
for such penalties involving false starts,
shortcuts, or other matters which
materially
affect
the
competitor’s
performance on the Qualifying Stage
itself.

33.4.3 Wszelkie drogowe lub inne kary
czasowe zostaną zaliczone do klasyfikacji
generalnej i nałożone tego samego dnia, ale
nie wpłyną na kolejność startu do kolejnego
odcinka, z wyjątkiem kar takich jak falstarty,
skróty lub inne kwestie, które w fizycznie
wpływają na osiągi zawodnika na Odcinku
Kwalifikacyjnym.

33.5 STARTING ORDER
QUALIFYING STAGE

33.5
KOLEJNOŚĆ
STARTOWA
ODCINKU KWALIFIKACYJNYM

AFTER

A

33.5.1 Following the Qualifying Stage,
the starts for the subsequent section shall
be given according to the procedure laid
down below:
The
first
ten
competitors
in
the
classification of the Qualifying Stage will
choose their start positions among the
first ten positions as follows:
• the competitor in tenth place will choose
his start position first;
• the competitor in ninth place may
choose to start before, after or on the
position of the previous competitor.
Unless he has chosen a taken position he
will also decide whether the previous
competitor will move up or down by one
position;
• the competitor in eighth place may
choose to start before, after or on the
position of the previous competitors.
Unless he has chosen a taken position he
will also decide whether the previous
competitors will move up or down by one
position;
• and so on.

zaliczany

do

klasyfikacji

PO

33.5.1 Po Odcinku Kwalifikacyjnym start do
następnej sekcji zostanie przyznany zgodnie
z procedurą określoną poniżej:
Pierwszych
dziesięciu
zawodników
w
klasyfikacji
Odcinka
Kwalifikacyjnego
wybierze swoje pozycje startowe spośród
pierwszych dziesięciu pozycji w następujący
sposób:
• zawodnik na dziesiątym miejscu najpierw
wybierze swoją pozycję startową;
• zawodnik na dziewiątym miejscu może
wybrać start przed, po lub na pozycji
poprzedniego zawodnika.
O ile nie wybierze zajętej pozycji, zadecyduje
również, czy poprzedni zawodnik przesunie
się o jedną pozycję w górę, czy w dół;
• zawodnik na ósmym miejscu może wybrać
start przed, po lub na pozycji poprzednich
zawodników.
O ile nie wybierze zajętej pozycji, zadecyduje
również, czy poprzedni zawodnicy przesuną
się w górę lub w dół o jedną pozycję;
• i tak dalej.

The driver will be responsible for choosing
the position and must be present
throughout the procedure.

Kierowca będzie odpowiedzialny za wybór
pozycji i musi być obecny podczas całej
procedury.

33.5.2 Should a competitor fail to attend
the start position selection process, he
will incur a five-minute penalty and his
starting position shall be chosen by the

33.5.2 Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w
procesie wyboru pozycji startowej, poniesie
karę pięciu minut, a jego pozycję startową
wybierze najszybszy zawodnik w Super
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fastest competitor in the Super Special
driving a different make of vehicle.

Specjalnym prowadzący pojazd innej marki.

CONTROLS AND ZONES

KONTROLE I STREFY

36 PASSAGE CONTROLS (PC)

36 KONTROLE PRZEJAZDU (PKP)

36.3 SAFETY ZONES (SZ)

36.3 STREFY BEZPIECZEŃSTWA (SZ)

36.3.2 The entry of a PC control zone is
indicated in the Road Book and by the
control signs.

36.3.2 Wjazd do strefy kontrolnej PKP jest
oznaczony w Książce Drogowej i przy
pomocy znaków kontroli.

37 SPEED CONTROL ZONES

37 STREFY KONTROLI PRĘDKOŚCI

37.2 OPERATION

37.2 DZIAŁANIE

37.2.6 Speed control zones may be
established in Bajas. The means of their
identification must be stipulated in the
Supplementary Regulations.
In the event of an infringement, the
competitor will be penalised by the Clerk
of the Course. The penalties will be as
follows:
• Between 1 and 5 kph:
10 seconds
• Between 6 and 15 kph:
1 minute + a fixed amount of €50
• Between 16 and 40 kph:
2 minutes + a fixed amount of €100;
• Over 40 kph:
1st infringement = 5 minutes + a fixed
amount of €300.
Any further infringement over 40 kph will
result in a penalty at the discretion of the
Stewards.

37.2.6 W Bajach można ustanowić strefy
kontroli prędkości. Sposób ich identyfikacji
musi
być
określony
w
Regulaminie
Uzupełniającym.
W przypadku wykroczenia, zawodnik zostanie
ukarany przez Dyrektora Zawodów.
Kary będą następujące:

PENALTIES

KARY

49 PENALTIES

49 KARY

49.1 LEG / SECTION PENALTIES
The use of the Leg Penalty is optional in
Bajas, where Organisers may instead use
section penalties for each Selective
Section missed:

49.1 KARY ETAPU / ODCINKA
Użycie Kary Etapu jest opcjonalne w Bajach,
gdzie organizatorzy mogą zamiast tego
zastosować kary za każdy ominięty Odcinek
Specjalny.

• any competitor who, having started a
selective section of a Baja, fails to
complete it as required by the regulations
will be given a penalty of 2 hours in
addition to the maximum time for the
Selective Section concerned;
• any competitor not having started a
selective section will be given a penalty of
twice the maximum time for the Selective

• każdy zawodnik, który wystartował do
odcinka Specjalnego w Baja, nie ukończył go
zgodnie z wymogami regulaminów, zostanie
ukarany
2
godzinami
dodatkowo
do
maksymalnego czasu dla danego Odcinka
Specjalnego;
• każdy zawodnik, który nie wystartował do
odcinka
specjalnego,
otrzyma
karę
dwukrotności
maksymalnego czasu
dla

• Od 1 do 5 km/h:
10 sekund
• Od 6 do 15 km/h:
1 minuta + stała kwota 50 EUR
• Od 16 do 40 km/h:
2 minuty + stała kwota 100 EUR;
• Ponad 40 km/h:
Pierwsze naruszenie = 5 minut + stała kwota
300 EUR.
Każde
dalsze
naruszenie
prędkości
przekraczające 40 km/h będzie skutkować
karą według uznania Zespołu Sędziów
Sportowych.
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Section concerned.
The application of Leg Penalties or Section
Penalties must be defined in the
Supplementary Regulations.

danego Odcinka Specjalnego.
Stosowanie Kar Etapu lub Odcinka musi
zostać
określone
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

SERVICE

SERWIS

50.1 PERFORMING OF SERVICE
In addition to the end-of-leg service, no
service will be allowed if the cumulated
distance of stages is less than 100 km.
Under this condition the competitor will
join a regrouping area designated by the
Organiser.

50.1 PRZEPROWADZANIE SERWISU
Oprócz serwisu po zakończeniu etapu, serwis
nie będzie dozwolony, jeśli łączna odległość
odcinków jest mniejsza niż 100 km.
Pod tym warunkiem zawodnik dotrze do
strefy przegrupowania wyznaczonej przez
Organizatora.

50.2.4
TEAM
PERSONNEL
AND
SERVICE RESTRICTIONS
In timed service areas (e.g. flexi-service),
only 3 team personnel may work on a
competing vehicle.
They shall be identified by tabards or
distinctive armbands which must be
specified
in
the
Supplementary
Regulations. The crew may work freely
during such period.

50.2.4 OGRANICZENIA DLA PERSONELU
I SERWISOWANIA
W
strefach
serwisowych
ograniczonych
czasowo (np. flexi-serwis) tylko 3 osoby z
zespołu mogą pracować przy pojeździe
sportowym. Są one identyfikowane za
pomocą kamizelek lub charakterystycznych
naramienników, które muszą być określone w
Regulaminie Uzupełniającym. Załoga może
swobodnie pracować w tym okresie.

FUEL AND REFUELLING

PALIWO I TANKOWANIE

55.1. LOCATION

55.1 LOKALIZACJA

55.1.3 A timed Refuelling Zone is
mandatory in Bajas and the time allocated
shall be 20 minutes minimum.
A time control will be established at the
entry and exit of such refuelling zones.

55.1.3
Strefa
tankowania
ograniczone
czasowo są obowiązkowe w Bajach, a
przydzielony czas musi wynosić, co najmniej
20 minut. Punkt kontrola czasu zostanie
ustanowiony przy wjeździe i wyjeździe z
takich stref tankowania.
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APPENDIX I
ZAŁĄCZNIK I
ZNAKI KONTROLI

CONTROL SIGNS
1 CONTROL ZONES
CONTROL TYPE
TYP KONTROLI

1. STREFY KONTROLI

CONTOL ZONE (diameter of signs: about 70cm)
ZNAKI KONTROLI (rozmiar znaków: około 70 cm)

Direction of travel
Kierunek ruchu

PARC FERME
PARK ZAMKNIĘTY
YELLOW SIGNS – Zone
entry
ŻÓŁTE ZNAKI – Wjazd do
strefy

RED SIGNS – Compulsory stop
CZERWONE ZNAKI – Obowiązkowy postój

BEIGE SIGNS – End of zone
BEŻOWE ZNAKI – Koniec
strefy

PASSEAGE
CONTROL
PUNKT KONTROLI
PRZEJAZDU
TIME CONTOL (TC)
PUNKT
KONTROL
CZAU (PKC)
TC
AT
SERVICE
PARK ENTRANCE
PKC NA WJEŹDZIE
DO
PARKU
SERWISOWEGO
TC
AT
SERVICE
PARK EXIT
PKC
NA
WYJEŹDZIE
Z
PARKU
SERWISOWEGO
TIME
CONTROL
(TC)
AND
SS
START
PUNKT KONTROLI
CZASU
(PKC)
I
START DO OS
SS START NEXT
PART OF AN SS
START
DO
NASTĘPNEJ
CZEŚCI OS
FINISHES OF SS
META OS

FLYING FINISH (NO STOP)
META LOTNA (BEZ ZATRZYMANIA)

TYRE MARKING /
CHECKING
ZNAKOWANIE
/
SPRAWDZANIE
OPON
REFUELLING ZONE
STREFA
TANKOWANIA

SERVICE ZONE
STREFA
SERWISOWA
MEDIA ZONE
STREFA
MEDIÓW

DLA

OTHER FIA STANDARD RALLY SIGNS (diameter of the signs: about 70 cm)
INNE STANDARDOWE RAJDOWE ZNAKI FIA (rozmiar znaków: około 70 cm)
BLACK SYMBOL ON A BLUE BACKGROUND
CZARNY SYMBOL NA NIEBIESKIM TLE
Sign for all tyre operations; only tyre marking and tyre
checking allowed in this zone
Znak dla wszystkich czynności dot. opon; w tej strefie
zezwala się wyłącznie na znakowanie opon i sprawdzanie
opon
Sign for all refuel operations (not on public fuel stations);
only refueling allowed in this zone
Znak dla wszystkich czynności dot. tankowania (nie na
publicznych stacjach paliw); w tej strefie zezwala się
wyłącznie na tankowanie
Sign for service operations outside the service park/bivouac
Znak
dla
czynności
serwisowych
poza
parkiem
serwisowym/biwakiem
Sign for media zones, only actions permitted by the
regulations are allowed in this zone.
Znak dla stref dla mediów, w tej strefie zezwala się
wyłącznie na aktywności dozwolone przez regulaminy

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 101

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

2 CONTROL SIGNS

2 ZNAKI KONTROLI

TIME CONTROL
PUNKT KONTROLI CZASU

SS START
START OS

Color of control area entry: YELLOW
Color of control: RED
Kolor wjazdu do strefy kontroli: ŻÓŁTY
Kolor kontroli: CZERWONY
STOP CONTROL
PUNKT KONTROLI STOP

Color: RED
Kolor: CZERWONY
REMOTE SERVICE ZONE
ODDALONA STREFA SERWISOWA

Color: BLUE
Kolor: NIEBIESKI
RADIO POINT (BAJAS ONLY)
PUNKT RADIOWY (TYLKO W BAJA)

Color of the warning: YELLOW
Color of the point: BLUE
Kolor ostrzeżenia: ŻÓŁTY
Kolor punktu: NIEBIESKI

Color of control area entry: YELLOW
Color of control: RED
Kolor wjazdu do strefy kontroli: ŻÓŁTY
Kolor kontroli: CZERWONY
PASSAGE CONTROL
PUNKT KONTROLI PRZEJAZDU

FLYING FINISH LINE
LINIA METY LOTNEJ

Color of control area entry: YELLOW
Color of control: RED
Kolor wjazdu do strefy kontroli: ŻÓŁTY
Kolor kontroli: CZERWONY

Color of control area entry: YELLOW
Color of control: RED
TYRE MARKING/CHECKING ZONE
STEFA ZANKOWANIA/KONTROLI OPON

Color: BLUE
Kolor: NIEBIESKI
MEDICAL VEHICLE POINT (BAJAS ONLY)
PUNKT POJAZDU MEDYCZNEGO (TYLKO W
BAJA)

Color of the warning: YELLOW
Color of the point: BLUE
Kolor ostrzeżenia: ŻÓŁTY
Kolor punktu: NIEBIESKI
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KONIEC STREFY KONTROLI

Color: BEIG
Kolor: BEŻOWY
REFUEL ZONE
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MEDIA ZONE
STREFA DLA MEDIÓW

Color: BEIGE
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STANDARD DOCUMENTS

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY

SUPPLEMENTARY REGULATIONS

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Each event Organiser must produce
Supplementary Regulations according to
the FIA International Sporting Code.

The technical (Appendix J) and sporting
regulations relating to safety of the
vehicle or crew, and/or the performance
of the vehicle, may in no case be changed
by the Supplementary Regulations.

Każdy Organizator zawodów musi opracować
Regulamin
Uzupełniający
zgodnie
z
Międzynarodowym Kodeksem Sportowym
FIA.
Regulamin Uzupełniający zawodów musi być
zgodny z:
• Międzynarodowym Kodeksem Sportowym
FIA (Kodeks) i jego załącznikami;
•
niniejszym
Regulaminem
Sportowym
Rajdów Terenowych;
• wszelkimi regulacjami opublikowanymi w
Oficjalnym Komunikacie FIA lub na wniosek
FIA.
Regulaminy techniczne (Załącznik J) i
sportowe dotyczące bezpieczeństwa pojazdu
lub załogi i/lub osiągów pojazdu, nie mogą w
żadnym wypadku zostać zmienione przez
Regulamin Uzupełniający.

The average altitude, recorded at least
every 100 metres, of the total distance of
selective sections of the event must be
published
in
the
Supplementary
Regulations.

Średnia
wysokość,
rejestrowana,
co
najmniej, co każde 100 metrów, całkowitej
długości odcinków specjalnych, musi zostać
opublikowana
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

Only information or requirements not
specified in these CC Sporting Regulations
are
necessarily
published
in
the
Supplementary Regulations.

Tylko informacje lub wymagania nieokreślone
w niniejszym Regulaminie Sportowym RT są
obowiązkowo publikowane w Regulaminie
Uzupełniającym.

The Supplementary Regulations must be
published on the official website of the
event at least 2 months prior to the
beginning of the event and be available to
the entered competitors and the officials
in printed form (DIN A 5).

Regulamin
Uzupełniający
musi
zostać
opublikowany
na
oficjalnej
stronie
internetowej zawodów, co najmniej 2
miesiące przed rozpoczęciem zawodów i musi
być dostępny dla zgłoszonych zawodników i
osób oficjalnych w formie drukowanej (DIN
A 5).

CONTENT

SPIS TREŚCI

1.1 INTRODUCTION

1.1 WPROWADZENIE

1.1.1 Text such as:
“This event will be run in compliance with
the FIA International Sporting Code and
its appendices, the FIA Cross-Country
Rally Sporting Regulations and their
appendices,
the
National
Sporting
Regulations, which comply with the FIA
regulations, and these Supplementary
Regulations.
Modifications,
amendments
and/or

1.1.1 Tekst jak poniżej:
„Zawody
te
odbędą
się
zgodnie
z
Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA
i
jego
załącznikami,
Regulaminem
Sportowym Rajdów Terenowych FIA i jego
załącznikami,
Krajowym
Regulaminem
Sportowym,
który
jest
zgodny
z
regulaminami
FIA
oraz
niniejszym
Regulaminem Uzupełniającym.
Modyfikacje, uzupełnienia i/lub zmiany w

The Supplementary Regulations of an
event must conform with:
• the International Sporting Code of the
FIA (the Code) and its appendices;
• these Cross-Country Rally Sporting
Regulations and Appendices;
• any regulations published in the FIA
Official Bulletin or request from the FIA.
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changes
to
these
Supplementary
Regulations will be announced only by
numbered and dated Bulletins (issued by
the Organiser or the Stewards).

niniejszym Regulaminie Uzupełniającym będą
ogłaszane wyłącznie poprzez numerowane i
datowane Komunikaty (wydawane przez
Organizatora lub ZSS).

Additional information will be published in
the Rally Guide, issued on…. [Date of
publication]

Dodatkowe informacje zostaną opublikowane
w Przewodniku Rajdowym wydanym w dniu…
[Data publikacji]

The FIA Cross-Country Rally Sporting
Regulations can be found at… [FIA
website]”

Regulamin Sportowy Rajdów Terenowych FIA
można znaleźć na… [strona internetowa FIA]
”

1.1.2 Overall SS distance and
distance of the itinerary
1.1.3 Number of legs
1.1.4 Number of Selective Sections
1.1.5 Average altitude

1.1.2 Całkowita długość OS i całkowita
długość trasy
1.1.3 Liczba etapów
1.1.4 Liczba Odcinków Specjalnych
1.1.5 Średnia wysokość nad poziomem
morza.

total

1.2 ORGANISATION

1.2 ORGANIZACJA

1.2.1 FIA titles for which the rally counts

1.2.1 Rangi FIA, do których zaliczany jest
rajd
1.2.2 Numery wiz - FIA i ASN
1.2.3 Nazwa, adres i dane kontaktowe
Organizatora (stałe biuro)
1.2.4 Komitet organizacyjny
1.2.5 ZSS
1.2.6 Delegaci i Obserwatorzy FIA
1.2.7 Główne osoby oficjalne
1.2.8 Lokalizacja siedziby głównej i dane
kontaktowe

1.2.2 Visa numbers – FIA and ASN
1.2.3 Organiser’s name, address and
contact details (permanent office)
1.2.4 Organisation committee
1.2.5 Stewards
1.2.6 FIA Delegates and Observers
1.2.7 Senior officials
1.2.8 HQ location and contact details
1.3
PROGRAMME,
IN
CHRONOLOGICAL
ORDER
(DATES
AND TIMES), GIVING LOCATION AS
NECESSARY

1.3
PROGRAM,
W
PORZĄDKU
CHRONOLOGICZNYM
(TERMINY
I
GODZINY), PODAJĄC LOKALIZACJĘ W
RAZIE KONIECZNOŚCI

1.3.1 Publishing of the Supplementary
Regulations
1.3.2 Closing date for entries at reduced
fee (if applicable)
1.3.3 Closing date for entries
1.3.4 Publication date of entry list
1.3.5 Issuing of the Rally Guide
1.3.6 Closing date for ordering fuel
1.3.7 Rally HQ opening/closing

1.3.1
Publikacja
Regulaminu
Uzupełniającego
1.3.2 Data zamknięcia zgłoszeń po obniżonej
opłacie (jeśli dotyczy)
1.3.3 Data zamknięcia zgłoszeń
1.3.4 Data publikacji listy zgłoszeń
1.3.5 Wydanie Przewodnika Rajdowego
1.3.6 Data zamknięcia dla zamówień paliwa
1.3.7 Otwarcie/zamknięcie siedziby głównej
Rajdu
1.3.8 Oficjalna Tablica Ogłoszeń - lokalizacja
1.3.9 Odbiór materiałów i dokumentów

1.3.8 Official Notice Board – location
1.3.9
Collection
of
material
and
documents
1.3.10 Administrative checks
1.3.11 Times of reconnaissance for the
Qualifying Stage (if any)
1.3.12 Opening of media centre and
media accreditation

1.3.10 Odbiór administracyjny
1.3.11 Termin zapoznania się z Odcinkiem
Kwalifikacyjnym (jeśli występuje)
1.3.12
Otwarcie
biura
prasowego
i
akredytacji dla mediów
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1.3.13 Collection of rally safety tracking
systems / NAV-GPS / Alarm-System
1.3.14 Scrutineering – sealing and
marking of components
1.3.15 Re-scrutineering for vehicles
which did not pass scrutineering
1.3.16 Team managers’ and/or Drivers’
briefing (if any)
1.3.17 Publication of starting order and
TC arrival times for the Qualifying Stage
(if any)
1.3.18 Date, time and location of
procedure for the selection of start
positions (if any)
1.3.19 Pre-rally Press Conference
1.3.20 Publication of start list for
Ceremonial start (if any) and Leg 1
1.3.21 Ceremonial start (if any)
1.3.22 Rally start, place and time
1.3.23 Finish of Leg 1, place and
expected time (Bajas only)
1.3.24 Publication of start lists for
subsequent legs, place and time
1.3.25 Podium Ceremony/Prize-giving
1.3.26 Post-rally Press Conference
1.3.27 Final scrutineering
1.3.28 Time of publication of Provisional
Classification
1.3.29 Publication of Final Classification
= “After the Stewards have declared the
Classification final”

1.3.13
Odbiór
systemów
śledzenia
bezpieczeństwa rajdu / NAV-GPS / AlarmSystem
1.3.14 Badanie kontrolne przed Rajdem plombowanie i znakowanie podzespołów
1.3.15
Ponowne
badanie
kontrolne
pojazdów, które nie przeszły badania
kontrolnego przed rajdem
1.3.16 Odprawa kierowników zespołów i/lub
Kierowców (jeżeli dotyczy)
1.3.17 Publikacja kolejności startu i czasów
przybycia
na
PKC
do
Odcinka
Kwalifikacyjnego (jeżeli występuje)
1.3.18 Data, godzina i lokalizacja procedury
wyboru pozycji startowych (jeżeli występuje)
1.3.19 Konferencja Prasowa przed Rajdem
1.3.20
Publikacja
listy
startowej
dla
Ceremonii Startu (jeżeli występuje) i Etapu 1
1.3.21 Ceremonia startu (jeżeli występuje)
1.3.22 Start Rajdu, miejsce i czas
1.3.23 Zakończenie Etapu 1, miejsce i
oczekiwany czas (tylko Baja)
1.3.24 Publikacja list startowych dla
kolejnych etapów, miejsca i czasu
1.3.25 Ceremonia Podium/Wręczenia nagród
1.3.26 Konferencja Prasowa po rajdzie
1.3.27 Badanie kontrolne po rajdzie.
1.3.28
Data
publikacji
Klasyfikacji
Prowizorycznej
1.3.29 Publikacja Klasyfikacji Końcowej =
„Po ogłoszeniu przez ZSS Klasyfikacji
końcowej”

1.4 ENTRIES
1.4.1 Closing date for entries
1.4.2 Entry procedure
1.4.3 Number of competitors accepted
and classes
1.4.4 Entry fees/entry packages for
private competitors

1.4 ZGŁOSZENIA
1.4.1 Data zamknięcia zgłoszeń
1.4.2 Procedura zgłoszeń
1.4.3 Liczba dopuszczonych zawodników i
klas
1.4.4 Opłaty wpisowego/pakiety wpisowe dla
prywatnych zawodników.

1.4.5 Payment details (including details
of any applicable taxes)
1.4.6 Refunds

1.4.5 Szczegóły płatności (w tym szczegóły
wszelkich obowiązujących podatków)
1.4.6 Zwroty środków

1.5 INSURANCE

1.5 UBEZPIECZENIE

1.6
ADVERTISING
IDENTIFICATION

AND

1.6 REKLAMA I IDENTYFIKACJA

1.7 FUEL (IF APPLICABLE)

1.7
PALIWO
ZASTOSOWANIE)

1.7.1 Ordering procedure
1.7.2 Closing date for ordering fuel

1.7.1 Procedura zamówienia
1.7.2 Data zamknięcia zamawiania paliwa
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1.8 TECHNICAL REQUIREMENTS

1.8 WYMAGANIA TECHNICZNE

1.9 ADMINISTRATIVE CHECKS

1.9 ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

1.9.1 Documents to be presented:
• Competitor’s licence (if driver is also
competitor, he must also hold this
licence);
• Driver’s and Co-driver’s competition
licences;
• Driver’s and Co-driver’s valid driving
licences;
• Driver’s and Co-driver’s passports or
identification;
• ASN authorisation, for all foreign
competitors and/or drivers;
• Completion of all details on the entry
form;
• Vehicle insurance cover certificate;
• Vehicle insurance registration papers;
1.9.2 Timetable

1.9.1 Dokumenty, które należy przedstawić:
• Licencja Zawodnika (jeśli kierowca jest
również zawodnikiem, musi również posiadać
stosowną licencję);
• Licencje sportowe Kierowcy i Pilota;

1.10 SCRUTINEERING, SEALING AND
MARKING

1.10
BADANIE
KONTROLNE
RAJDEM,
PLOMBOWANIE
ZNAKOWANIE

1.10.1 Scrutineering venue and timetable

1.10.5 Special national requirements
1.10.6 Installation of Tracking System
and NAV-GPS

1.10.1 Miejsce i harmonogram badania
kontrolnego przed Rajdem
1.10.2 Chlapacze (Załącznik J, Artykuł
252.7.7)
1.10.3 Szyby/siatki (Załącznik J, Artykuł
253.11)
1.10.4
Wyposażenie
bezpieczeństwa
Kierowców
1.10.5 Specjalne wymagania krajowe
1.10.6 Instalacja Systemu Śledzenia i NAVGPS

1.11 OTHER PROCEDURES

1.11 INNE PROCEDURY

1.11.1 Ceremonial start procedure and
order
1.11.2 Finish procedure (only if different
from the Regulations)
1.11.3 Permitted early check-in
1.11.4 QS and/or SSS procedure and
running order (if applicable)
1.11.5 Road books delivery
1.11.6 Any special procedures/activities
including the Organiser’s promotional
activities
1.11.7 Official time used during the rally

1.11.1 Procedura i kolejność podczas
ceremonii startu.
1.11.2 Procedura zakończenia (tylko, jeżeli
różni się od Regulaminu)
1.11.3 Dozwolony wcześniejszy wjazd
1.11.4 Procedura QS i/lub SSS oraz
kolejność przeprowadzania (jeżeli dotyczy)
1.11.5 Dostarczenie Książek Drogowych
1.11.6
Wszelkie
specjalne
procedury/działania,
w
tym
działania
promocyjne Organizatora
1.11.7 Oficjalny czas wykorzystany podczas
rajdu
1.11.8 Procedura na starcie do Odcinka
Specjalnego

1.10.2 Mud flaps (Appendix J, Article
252.7.7)
1.10.3 Windows/Nets (Appendix J, Article
253.11)
1.10.4 Driver’s safety equipment

1.11.8 Procedure
Selective Section

at

the

start

of

a

• Ważne prawo jazdy Kierowcy i Pilota;
• Paszporty lub dowody tożsamości Kierowcy
i Pilota;
•
Autoryzacja
ASN
dla
wszystkich
zagranicznych zawodników i/lub kierowców;
• Uzupełnienie wszystkich danych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym;
• zaświadczenie o ubezpieczeniu pojazdu;
• dokumenty rejestracyjne pojazdu;
1.9.2 Harmonogram
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1.12 IDENTIFICATION OF OFFICIALS

1.12
IDENTYFIKACJA
OFICJALNYCH

1.13 PRIZES

1.13 NAGRODY

1.14 FINAL CHECKS

1.14 BADANIE KONTROLNE PO RAJDZIE

1.14.1 Final checks – who is required to
attend from teams and location
1.14.2 Protest deposit
1.14.3 Appeal deposit

1.14.1 Badanie kontrolne po rajdzie - kto
musi uczestniczyć z zespołu oraz lokalizacja
1.14.2 Kaucja za protest
1.14.3 Kaucja za odwołanie

Appendix 1 Itinerary
Appendix 2 Names and photographs of
CROs and their schedules
Appendix 3 Decals and positioning of
supplementary advertising
Appendix 4 Extracts from FIA Appendix L
relating to overalls, helmets and any
other safety requirements

Załącznik 1 Harmonogram
Załącznik 2 Nazwiska i zdjęcia CRO oraz ich
harmonogramy pracy
Załącznik 3 Naklejki i rozmieszczenie
reklamy dodatkowej
Załącznik 4 Wyciągi z Załącznika L FIA
dotyczące kombinezonu, kasków i wszelkich
innych wymagań bezpieczeństwa

Appendices 5, 6, etc. Items at the
Organiser’s discretion.

Załącznik 5, 6 itd. Elementy według uznania
Organizatora.
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BULLETIN

KOMUNIKAT

2.1 Bulletins are defined in Article 2.3 of
this
Cross-Country
Rally
Sporting
regulations.

2.1 Komunikaty są zdefiniowane w Artykule
2.3 niniejszego Regulaminu Sportowego
Rajdów Terenowych

2.2 They may be issued either:
2.2.1 by the Organiser, up to the
commencement of administrative checks
with
the
approval
of
the
FIA.
Exceptionally,
modifications
to
the
itinerary or to the reconnaissance
programme, as approved at the time of
Visa issue, may be made by the
Organiser.
Nevertheless,
such
modifications must be advised to the FIA;

2.2 Mogą one być wydawane:
2.2.1 przez Organizatora, do rozpoczęcia
odbiorów administracyjnych, za zgodą FIA.

or

lub

2.2.2 by the Stewards throughout the
competition. However, bulletins detailing
modifications to the itinerary may be
issued by the Clerk of the Course.
Nevertheless, such modifications must be
advised to the Stewards.

2.2.2 przez ZSS przez cały czas trwania
zawodów. Jednak komunikaty dotyczące
zmian w trasie mogą być wydawane przez
Dyrektora Zawodów.
Niemniej jednak o takich modyfikacjach
należy powiadomić ZSS.

2.3 Bulletins must be numbered and
dated (date and posting time).
They shall be printed on yellow paper and
posted on the official notice board(s) and
published simultaneously on the event’s
website.
Where possible, notifying competitors
electronically of the publication of a
bulletin is recommended.

2.3 Komunikaty muszą być ponumerowane i
opatrzone
datą
(data
i
godzina
opublikowania). Zostaną one wydrukowane
na żółtym papierze i opublikowane na
oficjalnej(-ych) tablicy(-ach) ogłoszeń oraz
opublikowane
jednocześnie
na
stronie
internetowej zawodów. Tam, gdzie to
możliwe,
zaleca
się
powiadomienie
zawodników
drogą
elektroniczną
o
opublikowaniu komunikatu.

2.4 The competitors (or crew members)
must confirm the receipt thereof by
signature, unless this is materially
impossible during the running of the
event.

2.4 Zawodnicy (lub członkowie załogi) muszą
potwierdzić ich otrzymanie podpisem, chyba,
że jest to fizycznie niemożliwe podczas
przebiegu zawodów.

2.5 A Bulletin may be published only after
the approval of the FIA or after being
issued
by
the
Stewards
(where
applicable).

2.5 Komunikat może zostać opublikowany
dopiero po zatwierdzeniu przez FIA lub
wydaniu przez ZSS (jeżeli ma zastosowanie).

W wyjątkowych przypadkach Organizator
może wprowadzić zmiany w harmonogramie
lub programie zapoznania, zatwierdzone w
momencie wydania Wizy.
Niemniej jednak o takich modyfikacjach
należy powiadomić FIA;
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ART.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HEADINGS AND SUBHEADINGS
NAGŁÓWKI I PODTYTUŁY
Introduction/welcome
Introduction from top officials, chairman, etc.
“This document has no regulatory power – for information only”
Wprowadzenie/przywitanie
Wprowadzenie od głównych osób oficjalnych, przewodniczącego, itp.
„Dokument ten nie ma mocy regulaminowej – wyłącznie informacyjną”
Contact details
Permanent contact details
P.O. Box and Street addresses, phone and fax
E-mail and internet addresses
Key officials
Rally HQ contact details
Address, phone and fax
Rally office opening hours
Media contact details
Dane Kontaktowe
Stałe dane kontaktowe
Kod pocztowy i ulica, telefon i fax
E-mail i adres internetowy
Główne osoby oficjalne
Kontakt do siedziby głównej rajdu
Adres, telefon i fax
Godziny otwarcia biura rajdu
Dane kontaktowe dla mediów
Programme and critical deadlines
Schedule before the rally week
Schedule during the rally week
Program i istotne terminy końcowe
Harmonogram czasowy przed tygodniem rajdu
Harmonogram czasowy tygodnia rajdowego
Entry details
Titles for which the rally counts
List of entry fees
Szczegóły zgłoszenia
Ranga zawodów
Lista opłat wpisowych
Service park(s) and Remote Service Zones (if applicable)
Information about the service park(s), Bivouacs, etc.
Facilities at service park(s), Bivouacs
Service park content – see list at the end of this Appendix

SR*
RU*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Park(-i) serwisowy(-e) i Oddalone Strefy Serwisowe (jeżeli dotyczy)
Informacje o parku(-ach) serwisowym(-ch), Biwakach, itp.
Udogodnienia w parku(-ach) serwisowym(-ych), Biwakach
Zawartość Parku Serwisowego – patrz lista na końcu niniejszego Załącznika
Two-way radio
Contact details of person/authority in charge
Radiotelefon
Dane kontaktowe osób/podmiotu odpowiedzialnego
Fuel/Tyres
Information on requirements/availability
Paliwo/Opony
Informacje dotyczące wymagań/dostępności
Import of vehicles and spare parts
National laws/customs clearance/agents
Import pojazdów i części zamiennych
Prawo krajowe/odprawa celna/agenci
Hospitality arrangements
Contact details for person/company in charge of hospitality arrangements
Przygotowania dotyczące pobytu
Dane kontaktowe osoby/firmy odpowiedzialnej za organizację pobytu
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Hotel/accommodation reservation
List of hotels
Contact details for reservations
Hotel/zakwaterowanie rezerwacja
Lista hoteli
Dane kontaktowe do rezerwacji
Shakedown or possible Test
General info and times (location, stage length, distance to service park, etc.)
Odcinek Testowy lub możliwe Testy
Informacje ogólne i daty (lokalizacja, długość odcinka, odległość do parku
serwisowego, itp.)
Start procedure
Programme and instructions
Procedura startu
Program i instrukcje
Finish Procedure
Programme and instructions
Procedura Mety
Program o instrukcje
PR activities
Rally shows etc.
Aktywności PR
Show rajdowe itp.
Media
Contact before the rally
Accreditation procedure/criteria and deadline
Accreditation desk – location and opening hours
Media room – location and opening hours
Press Conferences – time and location
Teams’ media contacts
Expected media coverage (TV & radio, times, channels and frequencies)
Media
Kontakt przed rajdem
Procedura akredytacji/kryteria i terminy końcowe
Miejsce odbioru akredytacji – lokalizacja i godziny otwarcia
Pomieszczenie dla mediów – lokalizacja i godziny otwarcia
Konferencja prasowa – czas i lokalizacja
Kontakt dla mediów zespołów
Planowany zasięg medialny (TV & radio, czas, kanały i częstotliwości
Passes and plates
Description of the various passes and plates – which pass allows access where
Przepustki i naklejki
Opis rozmaitych przepustek i naklejek – która przepustka uprawnia do dostępu
gdzie
Medical and Safety Service
Emergency number
Telephone numbers for:
Hospitals in the area
Police
Recovery service
Pharmacies
Usługi Medyczne i Bezpieczeństwa
Numer ratunkowy
Numery telefonów do :
Pobliskich szpitali
Policji
Usług holowniczych
Aptek
List of useful facts and services
Climate
Time zone
Currency
Hire car companies
Airline companies and airports
Copy service
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Mobile phone (rental and service)
Security companies
Taxis

X
X
X

Lista pomocnych faktów i usług
Klimat
Strefa czasowa
Kurs wymiany walut
Fiirmy wynajmujące samochody
Linie lotnicze i lotniska
Usługi kopiowania
Telefony komórkowe (wypożyczenie i obsługa)
Firmy ochroniarskie
Taksówki

X
X
X
X
X
X
X
X
X

APPENDICES
Note: Format of Appendices is at the discretion of the Organiser.
ZAŁĄCZNIKI
Uwaga: Format Załączników zależy od Organizatora
HEADINGS
NAGŁÓWKI
Itineraries
All legs
Harmonogramy
Wszystkie etapy
Maps (A4 format)
Overview maps (each leg)
Relevant cities/towns (showing HQ, service park, hospitals, etc.)
Mapy (format A4)
Mapa poglądowa (każdy etap)
Powiązane miasta/miejscowości (ukazujące siedzibę główną, park serwisowy, szpitale, itp.)
Road books or regional maps, town maps, diagrams to explain how to travel
From airport to HQ (or road connections)
Between HQ and service park
From service park to shakedown (if any)
From shakedown (if any) to service park
Between HQ and scrutineering
Between service park and scrutineering
Between service park and remote/additional refuelling zones (if any)
Between service park and remote service zone (if any)
Between HQ and media centre (if applicable)
Książki drogowe i mapy region, mapy miasta, schematy wyjaśniające jak podróżować
Z lotniska do siedziby głównej (lub połączenia drogowe)
Pomiędzy siedzibą główną a parkiem serwisowym
Z parku serwisowego na odcinek testowy (jeżeli przewidziano)
Z odcinka testowego (jeżeli przewidziano) do parku serwisowego
Pomiędzy siedziba główną a badaniem kontrolnym przed rajdem
Pomiędzy parkiem serwisowym a oddaloną/dodatkową strefą tankowania (jeżeli występuje)
Pomiędzy parkiem serwisowym a oddaloną strefą serwisową (jeżeli występuje)
Pomiędzy siedzibą główną a biurem prasowym (jeżeli ma zastosowanie)
Drawings and layouts
Scrutineering area
Remote Service Zone (if applicable)
Rally HQ
Starting area (of the event)
Finish area (of the event)
Service park drawing
Rysunki i plany
Obszaru badania kontrolnego przed rajdem
Oddalonej Strefy Serwisowej (jeżeli występuje)
Siedziby głównej Rajdu
Rejonu Startu (zawodów)
Rejonu Mety *zawodów
Rysunek parku serwisowego
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4 ITINERARY

4 HARMONOGRAM

4.1 NOTES

4.1 UWAGI

4.1.1 Boxes showing visits to service park
and remote service zones should have a
thick black surround and, when printed in
colour, a light blue infill shade.

4.1.1 Pola przedstawiające obecności w
parku serwisowym i oddalonych strefach
serwisowych powinny mieć grubą czarną
obwódkę, a po wydrukowaniu w kolorze
jasnoniebieski odcień wypełnienia.

4.1.2 Boxes showing any refuelling
should have a thin black surround and a
yellow infill shade.

4.1.2 Pola z wszelkimi tankowaniami
powinny mieć cienką czarną obwódkę i żółty
odcień wypełnienia.

4.1.3
All
visits
to
the
service
park/bivouac carry a letter A, B, C, etc.

4.1.3
Wszystkie
obecności
w
parku
serwisowym/biwaku są opatrzone literą A, B,
C itd.

4.1.4 TC0 is always the start of the
competitive element of the event. A
“stand-alone” Ceremonial Start is not
considered as TC0.

4.1.4
PKC0
jest
zawsze
początkiem
elementu
sportowego
zawodów.
„Samodzielna” Ceremonia Startu nie jest
uważana za PKC0.

4.1.5 Note section numbers in right hand
margin.

4.1.5 Numery sekcji muszą być wskazane na
prawym marginesie.

4.1.6 The format below is optional but
recommended.

4.1.6 Poniższy format jest opcjonalny, ale
zalecany.

4.2 EXAMPLE
ONE
SELECTICE
Example for oneFOR
Selective
Stage per
Day:
SECTION PER DAY

4.2 PRZYKŁAD DLA JEDNEGO ODCINKA
SPECJALNEGO NA DZIEŃ

Leg 1

Friday 24 January 2020

Sunrise hh.mm
TC

Sunset hh.mm
Location

SS
0

[Start location]

1

[TC location]

SS

Liaison

Total

Target

km

km

km

Time

9,00

PC 1

[PC location]

86,00

PC 2

[PC location]

210,00

T3RZ

Refuelling Zone (T3 only)

247,00

Distance to next refuel

(73,00)

[PC location]

270,00

[finish location]

320,00

ASS 1
1A

Service IN

(12,94)

9,00

(85,94)

00:27

08:27

(00:05)

09:02

00:15

expected Time of arrival
12,94

332,94

320,00

21,94

341,94

93,58%

6,42%

100%

Section 1

[name of SS]

PC 3

due
08:00

DSS1

1

1st car

00:28

(14:22)
(15:00)

Service A ([location])
FRIDAY TOTALS
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4.3 EXAMPLE FOR ONE SELECTICE 4.3 PRZYKŁAD DLA JEDNEGO ODCINKA
SECTION
SPLIT
DAY
PODZIELONEGO
NA
Example
for oneINTO
SelectivePARTS
Stage split PER
in to parts
per Day:SPECJALNEGO
CZĘŚCI NA DZIEŃ
Leg 2

Saturday 25 January 2020

Sunrise hh.mm
TC

Sunset hh.mm
Location

SS
1B
2

DSS2A

SS

Liaison

Total

Target

km

km

km

Time

Service OUT - [location]
[TC location]

10,00

86,00

PC 2

[PC location]

210,00

T3RZ

Refuelling Zone (T3 only)

00:15

07:15

(00:05)

07:20

247,00

Distance to next refuel

(173,00)

[PC location]

270,00

[finish location]

320,00

(25,50)

(198,50)

00:15

expected Time of arrival

(13:40)

329,80

(14:00)

Section 2

ASS2A

10,00

[name of SS]
[PC location]

PC 3

due
07:00

PC 1

2

1st car

Neutralisation Zone
DSS2B
PC4
ASS2B
2A

[location]

9,80

[PC location]
[finish location]

00:20

50,00
100,00

Service IN

expected Time of arrival
15,70

115,70

420,00

35,50

455,50

92,21%

7,79%

100%

00:22

(15:40)
(16:02)

Service B ([location])
SATURDAY TOTALS
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ROAD BOOK

KSIĄŻKA DROGOWA

5.1 GENERAL REQUIREMENTS

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE

5.1.1 The Road Book must be distributed
according to the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations.

5.1.1
Książka
Drogowa
musi
być
dystrybuowana zgodnie z Regulaminem
Sportowym Rajdów Terenowych FIA.

5.1.2 There must be a different Road
Book for each leg. There should be an
obvious method of distinction.

5.1.2 Dla każdego etapu musi być oddzielna
Książka Drogowa. Musi być jednoznaczna
metoda ich rozróżniania.

5.1.3 The Road Book shall be A5 size and
bound on the upper side with a metal or
other suitably strong binding capable of
360° opening.

5.1.3 Książka Drogowa musi mieć rozmiar
A5 i być oprawiona od góry metalową lub
inną odpowiednio mocną oprawą zdolną do
otwarcia o 360°.

5.1.4 Printing should be single-sided,
with a paper thickness of 90 gsm or
greater.

5.1.4 Drukowanie musi być jednostronne, o
grubości papieru 90 gsm lub większa.

5.1.5 Printing shall be in colour on white
paper.

5.1.5 Druk jest kolorowy na białym papierze.

5.1.6 All symbols, texts and colours
should correspond in size and colour with
the Road Book lexicon, template and this
description.

5.1.6 Wszystkie symbole, teksty i kolory
muszą odpowiadać rozmiarem i kolorem
leksykonowi Książki Drogowej, szablonowi i
niniejszemu opisowi.

5.1.7 All text, phrases and all headings
must be in English only.

5.1.7 Cały tekst, frazy i wszystkie nagłówki
muszą być wyłącznie w języku Angielskim.
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5.1.8 All Road Book pages must be
numbered to make it possible to check
the completeness of the book.

5.1.8 Wszystkie strony Książki Drogowej
muszą być ponumerowane, aby umożliwić
sprawdzenie kompletności książki.

5.1.9 In case of a change in the Road
Book, the changed pages should be
issued in A5 to be inserted into the Road
Book.

5.1.9 W przypadku zmiany w Książce
Drogowej, zmienione strony muszą być
wydane w formacie A5 w celu umieszczenia
w książce drogowej.

5.1.10 In case a new note has been
added in the Road Book (e.g. by the
opening car), not only do the changed
indication boxes have to be shown but
also the last and the first unchanged
indication boxes must be printed.

5.1.10 W przypadku dodania nowej notatki
do Książki Drogowej (np. przez samochód
otwierający), należy pokazać nie tylko
zmienione pola informacji, ale także ostatnie
i pierwsze niezmienione pola informacji.

5.2 INFORMATION PAGES

5.2 STRONY INFORMACYJNE

5.2.1 The1st page shall contain the
accident
procedure
and
telephone
numbers for Rally HQ and emergency
services.

5.2.1. Pierwsza strona musi zawierać
procedurę wypadkową i numery telefonów do
siedziby głównej Rajdu i służb ratowniczych.

5.2.2 The 2nd page should contain the
itinerary in “portrait” format for the entire
leg.

5.2.2 Druga strona musi zawierać trasę w
formacie „pionowym” dla całego etapu.

5.2.3 The following pages should display
the individual stage maps as per the
format below:

5.2.3 Na następnych stronach muszą być
pokazane mapy poszczególnych odcinków
zgodnie z poniższym formatem:

• scale 1:500.000, direction North
• coordinate grid lines
• alternative route (exit routes)
• locations of start/finish and
emergency vehicle points.

• skala 1: 500 000, kierunek Północ
• siatka współrzędnych
• trasa alternatywna (trasy wyjazdu)
• lokalizacje startu/mety i wszystkie punkty
pojazdów ratunkowych.

all

5.2.4 The following page should contain a
description of the nature of the Selective
Section.

5.2.4 Następna strona musi zawierać opis z
charakterystyka Odcinka Specjalnego

5.2.5 The following page should contain
the list of waypoints without the
coordinates and must show the waypoints
and controls in ascending order.

5.2.5 Następna strona musi zawierać listę
punktów drogowych bez współrzędnych i
musi pokazywać punkty drogowe i kontrolne
w porządku rosnącym.

5.2.6 If service/refuelling zones are
arranged a drawing of the zone should be
included.

5.2.6
Jeżeli
zaplanowano
serwisowe/tankowania,
należy
rysunek strefy.

5.2.7 Each Road Book should include the
service park/bivouac plan.
Repeated plans of service park layouts for
each visit are not necessary.
However, plans are important when there
is a change of TC location.

5.2.7 Każda Książka Drogowa musi zawierać
plan
parku
serwisowego/biwaku.
Powtarzające
się
plany
rozmieszczenia
parków serwisowych dla każdej obecności nie
są konieczne. Jednakże, plany są ważne,
kiedy mamy do czynienia ze zmianą
lokalizacji PKC.
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5.2.8 A list of all symbols used, if not
compliant with the FIA standard symbols,
must appear in the Road Book.

5.2.8 Lista wszystkich użytych symboli, jeśli
nie są one zgodne ze standardowymi
symbolami FIA, musi pojawić się w Książce
Drogowej

5.2.9 Other requirements at the end of
the Road Book:
• Retirement form
• Enquiry form.

5.2.9 Inne wymagania na końcu Książki
Drogowej:
• Formularz wycofania
• Formularz zapytania.

5.3 ROAD BOOK LAYOUT TEMPLATE

5.3
SZABLON
DROGOWEJ










UKŁADU

KSIĄŻKI

Diagram 1 / Diagram 1
Road book page number.
Numer strony Książki Drogowej
Road book header with Selective
Section/Leg number (without the
word “Page”), name of the
Selective Section/Leg and the total
kilometres
of
the
Selective
Section/Leg.
Total kilometres from the first box
of each page to the finish of the
Selective Section/Leg
Total kilometres of the Selective
Section
or
leg
at
the
corresponding diagram box.
Partial kilometre from the previous
diagram box to the actual diagram
box.
Placeholder for waypoint icon.

Diagram box: gives information in
graphic form and with symbols to
assess the situation at the
indicated kilometre.
Description box: indication about
the situation after the indicated
kilometre, including speed limits.
There shall be no more than one header
line and five instructions lines per page
for distance, diagram and description
boxes.



5.3.2 All Road Book boxes must have the
same dimensions as shown in Diagram 1.










Nagłówek
Książki
Drogowej
z
numerem
Odcinka
Specjalnego/Etapu
(bez
słowa
„Strona”),
nazwa
Odcinka
Specjalnego/Etapu i całkowita ilość
kilometrów
Odcinka
specjalnego/Etapu.
Całkowita
ilość
kilometrów
od
pierwszego pola każdej strony do
końca Odcinka Specjalnego/Etapu
Całkowita ilość kilometrów Odcinka
Specjalnego lub etapu odpowiednim
polu diagramu.
Częściowa
ilość
kilometrów
od
pierwszego
pola
diagramu
do
aktualnego pola diagramu.
Symbol punktu drogowego

Pole diagramu: podaje informacje w
formie graficznej i za pomocą
symboli w celu oceny sytuacji na
wskazanym kilometrze.
Pole opisu: wskazanie sytuacji po
wskazanym
kilometrze,
w
tym
ograniczenia prędkości.
Na stronie nie może być więcej niż jedna linia
nagłówka i pięć linii instrukcji dla pól
odległości, diagramu i pola opisu.
5.3.2 Wszystkie pola w Książce Drogowej
muszą mieć takie same wymiary, jak
pokazano na Diagramie 1.
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5.3.3 The FIA recommends that all event
Organisers use the same software to
create the Road Book.

5.3.3 FIA zaleca, aby wszyscy organizatorzy
zawodów
używali
tego
samego
oprogramowania
do
tworzenia
Książki
Drogowej.

5.4
GENERAL
INDICATION

BOOK

5.4 WSKAZANIA OGÓLNE W KSIĄŻCE
DROGOWEJ

5.4.1 At complicated crossings, the track
to be followed through should be blue
including the arrow, as shown in Diagram
2.

5.4.1 Na skomplikowanych skrzyżowaniach
tor jazdy, którym należy podążać, powinien
być niebieski wraz ze strzałką, jak pokazano
na Diagramie 2.

5.4.2 Mark of kilometre position in each
box with a pin as shown in Diagram 2.

5.4.2 Znak położenia w kilometrach w
każdym polu za pomocą szpilki, jak pokazano
na Diagramie 2.

Diagram 2
Distances in the description box must be
highlighted in pink, as shown in Diagram
2.

/ Diagram 2
Odległości w polu opisu muszą być
podświetlone na różowo, jak pokazano na
Diagramie 2.

5.4.4 Distance indication in metres in the
diagram box must be highlighted in pink
and the same size as the “350m”, as
shown in Diagram 4.

5.4.4 Wskazanie odległości w metrach w
polu diagramu musi być podświetlone na
różowo i mieć taki sam rozmiar jak „350m”,
jak pokazano na Diagramie 4.

5.4.5 Do not use “+/- visible” in the
diagram box: either visibility is good or it
is not. “+/- visible” is used only in the
description box if the track varies between
visible and invisible after the indicated
kilometre.

5.4.5 Nie używaj „+/- widoczny” w polu
diagramu: widoczność jest dobra lub nie.
„+/- widoczny” jest używany tylko w polu
opisu, jeśli tor jazdy zmienia się między
widocznym i niewidocznym po wskazanym
kilometrze.

5.4.6 Never use track indications (solid
line) in off-road sections.

5.4.6 Nigdy nie używaj oznaczeń torów jazdy
(linia ciągła) na odcinkach off-road.

5.4.7 Drawings such as river beds should
be drawn in proportion, as shown in
Diagram 3.

5.4.7 Rysunki, takie jak koryta rzek, należy
rysować proporcjonalnie, jak pokazano na
Diagramie 3.

ROAD

Diagram 3 / Diagram 3
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Sandy areas are in yellow and water in
blue.

Obszary piaszczyste są w kolorze żółtym, a
woda w kolorze niebieskim.

5.4.9 Important information such as “quit
MP” should be indicated in red.

5.4.9 Ważne informacje, takie jak „wyjdź z
MP”, muszą być zaznaczone na czerwono.

5.4.10 Never duplicate information in the
diagram and the description box.

5.4.10 Nigdy nie powielaj informacji na
diagramie i w polu opisu.

5.4.11 Never use “X” or “Z” or any other
placeholders in the diagram box.

5.4.11 Nigdy nie używaj „X” lub „Z” ani
żadnych innych symboli zastępczych w polu
diagramu.

5.4.12 Distances of not more than 400
metres can be described in one diagram
box; for longer distances a new Road
Book box line should be added.

5.4.12 Odległości nie większe niż 400
metrów można opisać w jednym polu
diagramu; na dłuższych dystansach trzeba
dodać nową linię pól Książki Drogowej.

5.5 ROAD BOOK MODIFICATIONS
Mark Road Book modifications or new
notes from the opening crew with
“MODIF” or “NEW NOTE”. The text should
be highlighted in green, in black fonts, as
shown in Diagram 4.

5.5 MODYFIKACJE KSIĄŻKI DROGOWEJ
Oznacz modyfikacje Książki Drogowej lub
nowe notatki załogi otwierającej za pomocą
„MODIF” lub „NEW NOTE”. Tekst musi być
podświetlony
na
zielono,
czarnymi
czcionkami, jak pokazano na Diagramie 4.

Diagram 4 / Diagram 4
ROAD BOOK SHORT DISTANCES
5.6.1 A kilometre distance from box to
box that is less than 400 metres should
be marked with a vertical purple arrow, as
shown in Diagram 5.
5.6.2 The partial distances box should be
highlighted in pink if the distance is less
than 400 metres, as shown in Diagram 5.

KSIĄŻKA DROGOWA KRÓTKIE
ODLEGŁOŚCI
5.6.1 Odległości kilometrowe od pola do pola
mniejsze niż 400 metrów muszą być
oznaczona pionową fioletową strzałką, jak
pokazano na Diagramie 5.
5.6.2 Pole odległości częściowych musi być
podświetlone na różowo, jeśli odległość jest
mniejsza niż 400 metrów, jak pokazano na
Diagramie 5
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Diagram 5 / Diagram 5
5.7
ROAD
INDICATION

BOOK

DANGER

5.7 WSKAZANIE ZAGROŻEŃ W KSIĄŻCE
DROGOWEJ

Diagram 6 / Diagram 6
Three danger exclamation marks (!!!)
must always be indicated as a WPS
waypoint.

Trzy wykrzykniki niebezpieczeństwa (!!!)
muszą być zawsze oznaczone, jako punkt
drogowy WPS.

5.7.2 Three danger exclamation marks
(!!!) should always be indicated with a red
frame around all three boxes, as shown in
Diagram 6.

5.7.2 Trzy wykrzykniki niebezpieczeństwa
(!!!) muszą być zawsze oznaczone czerwoną
ramką wokół wszystkich trzech pól, jak
pokazano na Diagramie 6.

5.7.3 Danger marks (!, !!, !!!) should
always be in the diagram box and never
in the description box. Only if the danger
follows after the indicated kilometre
should it be marked in the description
box.

5.7.3 Znaki ostrzegawcze (!, !!, !!!) muszą
zawsze znajdować się w polu diagramu, a
nigdy w polu opisu. Tylko w przypadku, gdy
niebezpieczeństwo następuje po wskazanym
kilometrze należy je zaznaczyć w polu opisu.

5.7.4 Danger marks (!, !!, !!!) should
always be in red and the same size, as
shown in Diagram 6.

5.7.4 Znaki ostrzegawcze (!, !!, !!!) muszą
zawsze mieć czerwony kolor i taki sam
rozmiar, jak pokazano na Diagramie 6.

5.7.5 Never use a danger mark with plus
or
minus
(e.g.
!+)
for
further
subdivisions.

5.7.5
Nigdy
nie
używaj
znaku
niebezpieczeństwa z plusem lub minusem
(np. ! +) dla dalszych podpodziałów.

5.7.6 Ditches, holes and steps should be
marked in red, as shown in Diagrams

5.7.6 Rowy, dziury i stopnie muszą być
zaznaczone na czerwono, jak pokazano na

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 118

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

1+5.

Diagramach 1 + 5.

5.7.7 If the danger mark applies to all
symbols in the diagram box, the marks
are framed in red, as shown in Road Book
Example 1 (KM 229.94).

5.7.7 Jeśli znak niebezpieczeństwa dotyczy
wszystkich symboli w polu diagramu, znaki
są obramowane na czerwono, jak pokazano
w 1 Przykładzie Książki Drogowej (KM
229.94).

5.8 ROAD BOOK
INDICATION

ZONES

5.8 WSKAZANIE STREF PRĘDKOŚCI W
KSIĄŻCE DROGOWEJ

5.8.1 All Road Book boxes corresponding
to the speed zone should be framed in
orange, as shown in Diagram 7.

5.8.1 Wszystkie pola Książki Drogowej
odpowiadające strefie prędkości muszą być
obramowane
na
pomarańczowo,
jak
pokazano na Diagramie 7.

5.8.2 The SZ circle filling is orange, the
FZ circle filling is green, as shown in
Diagram 7.

5.8.2
Wypełnienie
okręgu
SZ
jest
pomarańczowe, wypełnienie okręgu FZ jest
zielone, jak pokazano na Diagramie 7.

5.8.3 The SZ, FZ and speed icon sizes
should be as shown in Diagram 7.

5.8.3 Rozmiary ikon SZ, FZ i prędkości
muszą być takie, jak pokazano na Diagramie
7.

5.8.4 SZ, FZ should be marked in the
distance box like all WPs, as shown in
Diagram 7.

5.8.4 SZ, FZ należy oznaczyć w polu
odległości jak wszystkie WP, jak pokazano na
Diagramie 7.

5.8.5 The speed is indicated in the
description box.

5.8.5 Prędkość jest wskazana w polu opisu.

5.8.6 If the end of one speed zone is the
beginning of a new speed zone, the first
FZ indication may be omitted.

5.8.6 Jeśli koniec jednej strefy prędkości jest
początkiem nowej strefy prędkości, pierwsze
wskazanie FZ może zostać pominięte.

SPEED

Diagram 7 / Diagram 7
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5.9
PASSAGE
INDICATION

CONTROL

(PC)

5.9 WSKAZANIE PUNKTÓW KONTROLI
PRZEJAZDU (PKP)

Diagram 8
5.9.1 PCs must be indicated with a pink
frame around the diagram box, as show in
Diagram 8.

/ Diagram 8
5.9.1 PKP muszą być oznaczone różową
ramką wokół pól diagramu, jak pokazano na
Diagramie 8.

5.9.2 PCs should be indicated in the
diagram box in pink, with the same text
size as shown in Diagram 8.

5.9.2 PKP muszą być zaznaczone w polu
diagramu na różowo, z takim samym
rozmiarem
tekstu,
jak
pokazano
na
Diagramie 8.

5.9.3 The stamp icon should be marked
in the distance box like WPs circled in
pink.

5.9.3 Ikona pieczątki musi być zaznaczona w
polu odległości, tak jak WP zakreślonym na
różowo.

5.10 COMPASS HEADING (HEADING)
INDICATION

5.10 WSKAŹNIK KIERUNKU KOMPASU
(KIERUNEK)

5.10.1 Only necessary headings should
be
indicated,
e.g.
at
complicated
crossings, poorly visible tracks or offroad.

5.10.1 Należy wskazać tylko niezbędne
kierunki,
np.
na
skomplikowanych
przejściach, słabo widocznych torach jazdy
lub w off-roadzie.

5.10.2 Standard text size for all heading
indications, as shown in Diagram

5.10.2 Standardowy rozmiar tekstu
wszystkich
oznaczeń
kierunków,
pokazano na Diagramie 9.

dla
jak

Diagram 9 / Diagram 9
5.10.3 Headings to take at the waypoint
are indicated in the diagram box, all
follow up headings in the description box,
as shown in Diagram 9.

5.10.3 Kierunki, które należy podjąć w
punkcie drogowym, są wskazane w polu
diagramu, wszystkie kolejne kierunki w polu
opisu, jak pokazano na Diagramie 9.

5.10.4 Not more than two follow up
headings should be indicated in a
description box, otherwise a new Road
Book box line should be added.

5.10.4 W polu opisu należy wskazać nie
więcej
niż
dwa
kolejne
kierunki,
w
przeciwnym razie należy dodać nową linię
pola Książki Drogowej.

5.10.5 If it is not the same track or wadi,
no follow up headings should be indicated

5.10.5 Jeśli nie jest to ta sama trasa lub
bród, w tym samym polu opisu nie należy
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in the same description box, otherwise a
new Road Book box line should be added.
5.10.6 Heading text colour should be, as
shown in Diagram 9.

umieszczać żadnych kolejnych kierunków, w
przeciwnym razie należy dodać nową linię
pola Książki Drogowej.
5.10.6 Kolor kierunku powinien być taki, jak
pokazano na Diagramie 9.

5.10.7 Only the number should be
indicated, not the degree (e.g. 125
instead of 125°).

5.10.7 Należy podać tylko liczbę, a nie
stopień (np. 125 zamiast 125 °).

5.10.8 Mark the heading as A = Average
or C = Calculated, as shown in Diagram 9.

5.10.8 Zaznaczyć kierunek, jako A = średnia
lub C = obliczona, jak pokazano na
Diagramie 9.

5.11 ROAD BOOK WAYPOINT (WP)
INDICATION

5.11 WSKAŹNIK PUNKTU DROGOWEGO
(WP) W KSIĄŻCE DROGOWEJ

Diagram 10 / Diagram 10
5.11.1 WPs are marked only in the
distance box next to the partial kilometre,
as shown in Diagram 10.

5.11.1 WP-sy są zaznaczone tylko w polu
odległości obok częściowej ilości kilometrów,
jak pokazano na Diagramie 10.

5.11.2 WPs are marked as V, S, E, M, N
in a circle instead of WPV, WPS, WPE,
WPM, WPN. All waypoints except WPH
must be marked in the Road Book.
WPH are not marked in the Road Book
because they are supposed to be hidden.

5.11.2 WP-sy są oznaczone, jako V, S, E, M,
N w okręgu zamiast WPV, WPS, WPE, WPM,
WPN. Wszystkie punkty drogowe z wyjątkiem
WPH muszą być oznaczone w Książce
Drogowej. WPH nie są oznaczone w Książce
Drogowej, ponieważ powinny być ukryte.

5.11.3 WP n° is indicated only if all
changes from the opening crew have been
already integrated into the Road Book
(Road Book distribution in the morning).

5.11.3 Nr WP jest wskazany tylko wtedy,
gdy wszystkie zmiany od załogi otwierającej
zostały już zintegrowane z Książką Drogową
(dystrybucja Książek Drogowych rano).

5.11.4 If the WP numbers are indicated,
they should be framed and filled in the
same colour as the corresponding
distance box, as shown in Diagrams 6, 7,
8 and 10 (bottom right).

5.11.4 Jeśli wskazane są numery WP, należy
je obramować i wypełnić tym samym
kolorem,
co
odpowiadające
im
pole
odległości, jak pokazano na Diagramach 6, 7,
8 i 10 (prawy dolny róg).

5.11.5 WPV, WPE, WPM and WPN are
circled in blue with blue text, as shown in
Diagram 10.

5.11.5 WPV, WPE, WPM i WPN są zakreślone
na niebiesko z niebieskim tekstem, jak
pokazano na Diagramie 10.

5.11.6 For WPS the text and circle frame
are in black, filled in red, as shown in
Diagram 6.

5.11.6 W przypadku WPS tekst i zakreślenie
koła są czarne, wypełnione czerwone, jak
pokazano na Diagramie 6.

5.11.7 The distance box for WPV, WPE,

5.11.7 Pole odległości dla WPV, WPE, WPM i
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WPM and WPN must be filled in light blue,
as shown in Diagram 10.

WPN musi być wypełnione jasnoniebieskim
kolorem, jak pokazano na Diagramie 10.

5.11.8 All waypoints must be assigned to
a Road Book box.

5.11.8 Wszystkie punkty drogowe muszą
być przypisane do pola Książki Drogowej.

5.12 FIA ROAD BOOK LEXICON

5.12 LEKSYKON KSIĄŻKI DROGOWEJ
FIA
Należy stosować tylko następujące symbole.
Nowe lub dodatkowe symbole muszą być
zatwierdzone przez FIA.

Only the following symbols must be used.
New or additional symbols must be
approved by the FIA.
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TRASA

STREFY

SYMBOLE

SYMBOLE
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5.13 ROAD BOOK EXAMPLES

5.13 PRZYKŁADY KSIĄŻKI DROGOWEJ

Example II (not to scale) / Przykład II (nie skalować)
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Example II (not to scale) / Przykład II (nie skalować)
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Example II (not to scale) / Przykład II (nie skalować)
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Example II (not to scale) / Przykład II (nie skalować)

STANDARD DOCUMENTS

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY

6 TIMECARD

6 KARTA DROGOWA

6.1 GENERAL

6.1 INFORMACJE OGÓLNE

6.1.1 The FIA standard timecard (see
below)
is
optional
but
strongly
recommended.

6.1.1 Standardowa karta drogowa FIA (patrz
poniżej) jest opcjonalna, ale zdecydowanie
zalecana.

6.1.2 A separate Timecard must be
issued at least at the start of each leg.

6.1.2 Oddzielna Karta Drogowa musi być
wydana przynajmniej na początku każdego
etapu.

6.1.3 The location where each Timecard
should be handed in must be marked on

6.1.3 Miejsce, w którym należy przekazać
każdą Kartę Drogową, musi być zaznaczone
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the Timecard.

na Karcie Drogowej.

6.1.4 The target time for covering the
distance of a road section must appear on
the Timecard.

6.1.4 Docelowy czas pokonania odcinka
drogowego musi być podany na Karcie
Drogowej.

6.1.5 Hours and minutes must always be
shown as: 00.01 - 24.00, only the
minutes which have elapsed will be
counted.

6.1.5 Godziny i minuty muszą być zawsze
pokazywane, jako: 00.01 - 24.00, liczone
będą tylko minuty, które upłynęły.

6.1.6 Timecards should be collected at
the end of each leg. Used Timecards then
become available for the results teams to
check.

6.1.6 Karty Drogowe należy zbierać na
końcu każdego etapu. Wykorzystane Karty
Drogowe stają się wtedy dostępne dla
zespołów w celu kontroli wyników.

6.1.7 Ideally a separate new card should
be used for end of leg for “Flexi-Service”,
if applicable.

6.1.7 Idealnie, jeśli ma to zastosowanie,
należy użyć oddzielnej nowej karty na końcu
etapu dla „Flexi-Service”.

6.1.8 An Organiser may propose to the
FIA the use of an Electronic Timecard in
place of a written system. The use of such
a system must be approved by the FIA
before use.

6.1.8 Organizator może zaproponować FIA
użycie elektronicznej Karty Drogowej zamiast
pisemnego systemu. Zastosowanie takiego
systemu musi zostać zatwierdzone przez FIA
przed użyciem.

6.2 DESIGN

6.2 PROJEKT

6.1.1 See the following example.

6.1.1 Zobacz następujący przykład.

6.1.2 Size: 21 cm x 14 cm (DIN A 5)

6.1.2 Rozmiar: 21 cm x 14 cm (DIN A 5)

6.1.3 The card should be at least 300gsm
card or 270μm polyester paper (for poor
weather conditions).
Note that polyester paper, although
waterproof, cannot be easily folded.
An alternative is to produce a Timecard
with a cover – i.e. a card of 21 x 29 cm
(DIN A 4) folded, which has a cover to
protect the written area.

6.1.3 Karta powinna być kartą o gramaturze,
co najmniej 300 g/m2 lub 270 μm dla
papieru poliestrowego (w przypadku złych
warunków pogodowych). Należy pamiętać, że
papier poliestrowy, choć wodoodporny, nie
może być łatwo złożony. Alternatywą jest
wyprodukowanie Karty Drogowej z okładką tj. złożonej karty 21 x 29 cm (DIN A 4),
która ma osłonę chroniącą obszar do pisania.

6.1.4 The printing colour is free. For
example, an Organiser may use a
sponsor’s colour, a different colour for
each leg or simply grey and black.
6.3 TIMECARD EXAMPLE

6.1.4 Kolor wydruku jest dowolny. Na
przykład organizator może użyć koloru
sponsora, innego koloru dla każdego etapu
lub po prostu szarości i czerni.
6.3 PRZYKŁAD KARTY DROGOWEJ
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STANDARDOWE DOKUMENTY
7 STANDARD ENTRY FORM
(RECOMENDATION)

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY
7 STANDARDOWY FORMULARZ
ZGŁOSZENIA
(ZALECANIE)
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RALLY / ASN
LOGO
LOGO RAJDU /
ASN

FIA
CHAMPIONSHIP
LOGO
LOGO
MISTRZOSTW
FIA

NAME OF THE RALLY

INDIVIDUAL ENTRY FORM
FORMULARZ ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO
COMPETITOR
ZAWODNIK
Competitor`s name
Nazwa Zawodnika
Surname
Nazwisko
First (given) name
Pierwsze imię
Date of birth
Data urodzenia
Place of birth
Miejsce urodzenia
Nationality (as licence)
Narodowość
(jak
licencja)
Postal address
Adres pocztowy
Passport number
Numer paszportu
Address
for 1.
correspondence
Adres korespondencyjny
Telephone No (business)
Nr telefonu (służbowy)
Telephone No (private)
Nr telefonu (prywatny)
Mobile Tel. No
Nr Tel. komórkowego
Fax No
Nr Fax-u
E-mail address
Adres E-mail
Competition licence No
Nr licencji sportowej
Issuing ASN
Wydający ASN
Driving licence No
Nr prawa jazdy
Country of issue
Kraj wydania
DETAILS OF THE VEHICLE
SZCZEGÓŁY DOT. SAMOCHODU
Make
Marka
Model
Model
Year of manufacture
Rok produkcji
Group/Class
Grupa/Klasa
Homologation No
Nr homologacji
Country of registration
Kraj rejestracji
TYPE OF ENTRY
RODZAJ ZGŁOSZENIA
Trade/Legal etc
Zawodnik osoba prawa itp.
Private/Amateur
Zawodnik osoba fizyczna
Organiser`s proposed advertising accepted:
Przyjęcie reklamy dodatkowej Organizatora:

FIRST DRIVER
PIERWSZY KIEROWCA

CO-DRIVER
PILOT

2.

3.

Registration No
Nr rejestracyjny
cc
cm3
Chassis No
Nr podwozia
Engine No
Nr silnika
Predominant colour
Dominujący kolor
Tech. Passport No
Nr Paszportu Tech.

Yes / No
Tak / Nie
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ENTRY FEES / OPŁATY WPISOWE
(For this entry form to be valid, it must be accompanied by the appropriate entry fees, a banker’s draft or
details of a bank transfer, etc.) / (Aby niniejszy formularz zgłoszenia był ważny, musi być do niego dołączona
płatność odpowiedniego wpisowego, takiego jak czek lub potwierdzenie przelewu bankowego, itp.)
ENTRY FESS
OPŁATY WPISOWE

PRIVATE/AMATEUR
ZAW. OSOBA FIZYCZNA

CLOSING DATE
DATA ZAMKNIĘCIA
10.00 hrs 30 SEPTEMBER
godz. 10.00 WRZESIEŃ

OTHERSINNE

Reducced rate
€000.000
€000.000
Obniżona opłata
10.00 hrs 15 OCTOBER
Normal rate
€000.000
€000.000
Godz. 10.00 PAŹDZIERNIK
Normalna opłata
SEEDING INFORMATION / INFORMACJE DO USTALENIA KOLEJNOŚCI STARTU
(to be completed by competitor / wypełnia zawodnik)
Driver Name
Vehicle
Class
Nazwisko
Pojazd
Klasa
Kierowcy

Current FIA Priority
Aktualny Priorytet FIA

Yes/No
Tak/Nie

Previous FIA Priority
Poprzedni Priorytet FIA

Title of any Championship
won
Nazwa
jakichkolwiek
wygranych Mistrzostw

Year
Rok

Event
Zawody

Vehicle
Pojazd

Group
Grupa

O/A
Position
Pozycja
w GEN.

Year
Rok
Year
Rok
Class
Position
Pozycja
w Klasie

No. of
Finishers
Liczba
ukończo
nych

DECLARATION OF INDEMNITY
DEKLARACJA ZRZECZENIA SIĘ PRAW

(Text variable depending on national laws and regulations in force)
(Tekst różny w zależności od obowiązujących przepisów i regulacji krajowych)
ACKNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT
By my signature, I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I
acknowledge and agree in full to the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the
terms and conditions relating to my participation in this rally.
(Wording variable depending on national laws and regulations in force)
POTWIERDZENIE I ZAWARCIE UMOWY
Moim niniejszym podpisem, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są
poprawne oraz, że w pełni potwierdzam warunki powyższego zrzeczenia się praw oraz, że akceptuję wszystkie
warunki związane z moim udziałem w tym rajdzie.
(Sformułowanie zmienne w zależności od obowiązujących przepisów i regulacji krajowych)
ASN Stamp
Signature of Competitor
Signature of driver
Signature of Co-Driver
Pieczątka ASN
Podpis Zawodnika
Podpis kierowcy
Podpis pilota
*Or letter from the entrant’s ASN authorising and approving the entry / Lub pismo z ASN zgłaszającego uprawniające i zezwalające na zgłoszenie

STANDARD DOCUMENTS
8 ENTRY LIST

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY
8 LISTA ZGŁOSZEŃ
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8.1 DRAFT ENTRY LIST

8.1 PROJEKT LISTY ZGŁOSZEŃ

8.1.1 Upon the close of entries as in the
Supplementary Regulations, the Organiser
shall send a Draft Entry List in numerical
order, prior to publication on the
Organiser’s website, to the FIA for
checking.

8.1.1 Po zakończeniu terminu zgłoszeń
określonego w Regulaminie Uzupełniającym,
Organizator
przesyła
do
FIA
celem
sprawdzenia,
Projektu
Listy
Zgłoszeń
ułożonej numerycznie, przed jej publikacja
na stronie internetowej Organizatora.

This Draft Entry List must include:

Projekt Listy Zgłoszeń musi zawierać:

• The allocated competition numbers;
• The competitor’s full name as it appears
on
the
competitor’s
licence
(not
nationality);
• The names of the driver and co-driver
and their nationalities (according to their
licences);
• The make and model of the vehicle
entered;
• The group and class of the vehicle
entered;
• The driver’s FIA priority status;
• The drivers’ and team’s World Cup
registration with the FIA (if applicable);
• The FIA Technical Passport number (TTXX-XXX);
• The FIA Homologation Form number (T2
and T5 vehicles only).

• Przydzielony numer startowy
• Pełną nazwę zawodnika, taką jaka widnieje
na licencji zawodnika (nie narodowość)

8.1.2 The FIA shall then reply with any
comments and will submit the approved
list to the Organiser within three days.

8.1.2
FIA
odpowie
następnie
z
komentarzami i prześle zatwierdzoną listę do
Organizatora w ciągu trzech dni.

8.1.3 After acceptance by the FIA, the
Entry List may be published.

8.1.3 Po akceptacji przez FIA, Lista Zgłoszeń
może zostać opublikowana.

8.2 ENTRY LIST

8.2 LISTA ZGŁOSZEŃ

8.2.1
The
Entry
List
and
classifications/results must include:

all

• Nazwiska kierowcy i pilota oraz
narodowości (zgodnie z ich licencjami)

ich

• Markę i model zgłoszonego samochodu
• Grupę i klasę, w której samochód jest
zgłoszony;
• Status kierowcy priorytetowego FIA
• Rejestrację w FIA, kierowcy i zespołu w
Pucharze Świata (jeżeli dotyczy)
• Numer Paszportu Technicznego FIA (TT-XXXXX)
• Numer Karty Homologacyjnej FIA (tylko
pojazdy T2 i T5)

8.2.1
Lista
Zgłoszeń
i
wszystkie
klasyfikacje/wyniki muszą zawierać:

• The allocated competition numbers
• The competitor’s full name (not
nationality)
• The names of the driver and co-driver
and their nationalities (according to their
licences)
• The make and model of the vehicle
entered
• The group and class of the vehicle
entered
• The driver’s FIA priority status.
• The driver’s and team’s World Cup
registration with the FIA (if applicable).

• Przydzielone numery startowe
• Pełną nazwę zawodnika (nie narodowość)

8.2.2 It should be noted that competitors’
names must appear on the Entry List

8.2.2 Należy zwrócić uwagę, aby nazwy
zawodników znajdowały się na Liście

• Nazwiska kierowcy i pilota oraz
narodowości (zgodnie z ich licencjami)

ich

• Markę i model zgłoszonego pojazdu
• Grupę i klasę zgłoszonego pojazdu
• Status kierowcy priorytetowego FIA
• Rejestrację w FIA kierowcy i zespołu w
Pucharze Świata (jeśli dotyczy).
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exactly
as
they
competitor’s licence.

appear

STANDARD DOCUMENTS

on

their

Zgłoszeń dokładnie w takiej formie, w jakiej
znajdują się ich licencjach zawodników.

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY

START LISTS AND RESULTS OF THE
EVENT

LISTY STARTOWE I WYNIKI ZAWODÓW
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INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Start lists and results may be posted
earlier than the times mentioned in the
Supplementary Regulations or in a
Bulletin.
However, the times mentioned on the lists
MUST ALWAYS be as mentioned in the
Supplementary Regulations or in a
Bulletin.

Listy
startowe
i
wyniki
mogą
być
publikowane wcześniej niż w terminach
wymienionych
w
Regulaminie
Uzupełniającym
lub
w
Komunikacie.
Jednakże czasy wymienione na listach
MUSZĄ
ZAWSZE
być
zgodne
z
postanowieniami
Regulaminu
Uzupełniającego lub Komunikatu.

If the publication of any “timed” list is
delayed, the Clerk of the Course shall
publish a communication with the new
scheduled time for posting.

Jeżeli
publikacja
jakiejkolwiek
listy
„czasowej”
jest
opóźniona,
Dyrektor
Zawodów opublikuje informację z nowym
zaplanowanym terminem publikacji.

9.1 LIST OF CREWS AUTHORISED TO
START

9.1 LISTA ZAŁÓG DOPUSZCZONYCH DO
STARTU

9.1.1 Produced after
checks and scrutineering

administrative

9.1.1
Przygotowywana po zakończeniu
odbiorów administracyjnych oraz badań
kontrolnych przed rajdem.

9.1.2 Signed by the Clerk of the Course
after approval by the Stewards and
published at the time mentioned in the
Supplementary Regulations

9.1.2 Podpisana przez Dyrektor Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

9.2
QUALIFYING
APPLICABLE)

(WHEN

9.2 ODCINEK KWALIFIKACYJNY (JEŻELI
DOTYCZY)

9.2.1 Start list for Leg 1/Section 1 for the
Qualifying Stage (QS)
• Produced after administrative checks
and scrutineering;

9.2.1 Lista startowa do Etapu 1/Sekcji 1 do
Odcinka Kwalifikacyjnego (QS)
•
Przygotowywane
po
odbiorach
administracyjnych i badaniach kontrolnych
przed rajdem;
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym;
• Podaje czasy startu (PKC0) dla wszystkich
dopuszczonych zawodników;
•
Przypis
oznacza
„Pod
warunkiem
pozytywnego
ponownego
badania
kontrolnego samochodu(-ów) Nr…”.

STAGE

• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations;
• Gives start times (TC0) for all eligible
competitors;
• Footnote denotes “Subject to passing
re-scrutineering for car(s) No…”.
9.2.2 Provisional Classification of the
Qualifying Stage (QS)
• Includes all competitors who have
completed the QS
• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations.

9.2.2 Klasyfikacja Prowizoryczna Odcinka
Kwalifikacyjnego (QS)
• Obejmuje wszystkich zawodników, którzy
ukończyli QS
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

9.2.3 Final Classification of the Qualifying
Stage

9.2.3
Klasyfikacja
Kwalifikacyjnego
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Approved and signed by the Stewards and
published after expiry of the protest time.

Zatwierdzona i podpisana przez ZSS i
opublikowana po upływie czasu na składanie
protestów.

9.3 CEREMONIAL
1/SECTION 1

9.3
CEREMONIA
1/SEKCJA 1

START

AND LEG

9.3.1 Start list for the Ceremonial Start
• Produced after administrative checks
and scrutineering;
• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations;

STARTU

I

ETAP

9.3.1 Lista startowa do Ceremonii Startu
•
Przygotowywana
po
odbiorach
administracyjnych i badaniach kontrolnych
przed rajdem;
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym;

• Gives start times for all competitors.

• Podaje czasy
zawodników.

or
9.3.2 Start list for Leg 1/Section 1
(no QS)

lub
9.3.2 Lista startowa do Etapu 1/Sekcji 1
(bez QS)

• Produced after administrative checks
and scrutineering;
• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations;

•
Przygotowywana
po
odbiorach
administracyjnych i badaniach kontrolnych
przed rajdem;
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym;

• Gives start times for all competitors at
TC0;

• Podaje czasy startu na PKC0 dla wszystkich
zawodników;

• Footnote denotes “Subject to passing
re-scrutineering for car(s) No…”

•
Przypis
oznacza
„Pod
warunkiem
pozytywnego
ponownego
badania
kontrolnego samochodu(-ów) Nr…”.

and / or

i / lub

9.3.3 Start list for Leg 1 / Section 2
(with QS)

9.3.3 Lista startowa do Etapu 1 / Sekcji
2 (z QS)

• Produced after Qualifying Stage and
selection of start position;

•
Przygotowywana
po
Odcinku
kwalifikacyjnym
i
wyborze
pozycji
startowych;
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym;

• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations;

startu

dla

wszystkich

• Gives start times for all competitors;

• Podaje czasy
zawodników

• Footnote denotes “Subject to passing
re-scrutineering for car(s) No…”

•
Przypis
oznacza
„Pod
warunkiem
pozytywnego
ponownego
badania
kontrolnego samochodu(-ów) Nr…”.
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9.4 EACH LEG OF THE EVENT (EXCEPT
THE FINAL LEG)

9.4
KAŻDY
ETAP
ZAWODÓW
WYJĄTKIEM KOŃCOWEGO ETAPU)

9.4.1 Result after the last
Section (not including QS)
Produced
for
examination
Stewards, unsigned.

9.4.1
Wynik
po
ostatnim
Odcinku
Specjalnym (bez QS)
Przygotowana do sprawdzenia przez ZSS,
niepodpisana.

Selective
by

the

(Z

9.4.2 Start list for the following Leg
Proposed by the Clerk of the Course.
Stewards may reposition.
• Signed by the Clerk of the Course and
published at the time mentioned in the
Supplementary Regulations;
• Includes retired crews who have not
declared withdrawal from the event.

9.4.2 Lista startowa do następnego Etapu
Zaproponowane przez Dyrektora Zawodów.
ZSS może zmieniać pozycje.
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów i
opublikowana w terminie określonym w
Regulaminie Uzupełniającym;
• Obejmuje wycofane z trasy załogi, które
nie zadeklarowały wycofania się z zawodów.

9.4.3 Partial Unofficial Classification after
Leg ’x’

9.4.3 Częściowa Nieoficjalna Klasyfikacja po
Etapie „x”

• Signed by the Clerk of the Course and
issued with actual posting time
• Produced when all penalties are known.

• Podpisana przez Dyrektora Zawodów i
wydana z faktycznym czasem publikacji
• Przygotowywana, gdy znane są wszystkie
kary.

9.5 FINAL LEG OF THE EVENT

9.5 KOŃCOWY ETAP ZAWODÓW

9.5.1 Provisional Classification
• Includes all competitors who have
completed the rally
• Signed by the Clerk of the Course after
approval by the Stewards and published
at
the
time
mentioned
in
the
Supplementary Regulations.

9.5.1 Klasyfikacja Prowizoryczna
• Obejmuje wszystkich zawodników, którzy
ukończyli rajd
• Podpisana przez Dyrektora Zawodów po
zatwierdzeniu przez ZSS i opublikowana w
terminie
określonym
w
Regulaminie
Uzupełniającym.

Footnote denotes:
a) “Subject to the results of final
scrutineering”
(for
the
whole
classification);
b) “Subject to the results of routine fuel
analysis for the following vehicles....” (if
fuel results are not available at the rally);

Przypis oznacza:
a) „Z zastrzeżeniem wyników końcowego
badania kontrolnego” (dla całej klasyfikacji);

d) “Subject to Stewards’ decision for
vehicle N°.”;
e) “Subject to the results of a complete
engine inspection for vehicle N°….”.

b) „Z zastrzeżeniem wyników rutynowej
analizy paliwa dla następujących pojazdów…”
(jeżeli wyniki analizy paliwa nie są dostępne
na rajdzie);
c) „Z zastrzeżeniem dalszych kontroli
przeprowadzanych przez FIA dla pojazdu
nr….”;
d) „Z zastrzeżeniem decyzji ZSS dla pojazdu
nr….”;
e) „Z zastrzeżeniem wyników pełnej kontroli
silnika pojazdu nr…”.

The Provisional Classification shall be
published at the time specified in the
Supplementary Regulations (or in a
Bulletin), which shall be as soon as
practical after the last vehicle has checked
in at the final control, even if final

Klasyfikacja
Prowizoryczna
zostanie
opublikowana w terminie określonym w
Regulaminie
Uzupełniającym
(lub
w
Komunikacie), co będzie możliwie jak
najszybciej
po
sprawdzeniu
ostatniego
pojazdu
podczas
końcowego
badania

c) “Subject to further checks to be carried
out by the FIA for vehicle N°….”;
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scrutineering remains in progress.

kontrolnego, nawet jeśli końcowe badanie
kontrolne nadal trwa.

9.5.2 Final Classification
Includes:
• all competitors who have started the
rally;
• all competitors who have completed the
rally;
• all retired competitors – marked with
“DNF”;
• all competitors who have been removed
from classification by the CoC – marked
with “DNC”;
• all disqualified competitors - marked
with “DIS”;
• Approved and signed by the stewards
and published after expiry of the protest
time, if final scrutineering is not
completed:
“Subject
to
the
results
of
final
scrutineering“
• Approved and signed by the Stewards
and published once final scrutineering is
completed (in the event of an appeal, of
subsequent technical checks, etc., a
caveat may be added):

9.5.2 Klasyfikacja Końcowa
Obejmuje:
•
wszystkich
zawodników,
którzy
wystartowali do rajdu;
• wszystkich zawodników, którzy ukończyli
rajd;
• wszystkich zawodników wycofanych z trasy
– oznaczonych jako „DNF”;
• wszystkich zawodników, którzy zostali
usunięci z klasyfikacji przez Dyrektora
Zawodów - oznaczeni jako „DNC”;
•
wszystkich
zdyskwalifikowanych
zawodników – oznaczeni jako „DIS”;
• Zatwierdzona i podpisana przez ZSS i
opublikowana po upływie czasu na składanie
protestu, jeśli końcowe badanie kontrolne nie
zostanie zakończone:
„Z
zastrzeżeniem
wyników
końcowego
badania kontrolnego”
• Zatwierdzona i podpisana przez ZSS i
opublikowana po zakończeniu końcowego
badania
kontrolnego
(w
przypadku
odwołania,
późniejszych
następujących
kontroli technicznych, itp., można dodać
zastrzeżenie):

a) “Subject to the results of routine fuel
analysis for the following vehicles:…” (if
fuel results are not available at the
event);
b) “Subject to further checks to be
carried out by the FIA for vehicle N°….”;

a) „Z zastrzeżeniem wyników rutynowej
analizy
paliwa
dla
następujących
pojazdów:…” (jeżeli wyniki analizy paliwa nie
są dostępne na zawodach);
b) „Z zastrzeżeniem dalszych kontroli
przeprowadzanych przez FIA dla pojazdu
nr….”;
c) „Z zastrzeżeniem wyniku odwołania
wniesionego przez zawodnika pojazdu nr…”;
d) „Z zastrzeżeniem wyników pełnej kontroli
silnika pojazdu nr…”;
e) „Z zastrzeżeniem wyników testów
antydopingowych dla następujących załóg:…”

c) “Subject to the result of the appeal
lodged by the competitor of vehicle N°…”;
d) “Subject to the results of a complete
engine inspection for vehicle N°…”;
e) “Subject to the results of the antidoping tests for the following crews:…”
9.6 ALLOCATION OF WORLD CUP
POINTS
At the end of the event, the Stewards will
allocate
points
according
to
all
classifications of the event, which
document will be signed and sent to the
FIA.

STANDARD DOCUMENT

9.6 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ŚWIATA
Na koniec zawodów, ZSS przydzieli punkty
zgodnie
ze
wszystkimi
klasyfikacjami
zawodów, z których dokument musi być
podpisany i przesłany do FIA.

APPENDIX II
ZAŁĄCZNIK II
STANDARDOWE DOKUMENTY

MEDIA GUIDE (MEDIA ROAD BOOK)

PRZEWODNIK DLA MEDIÓW (KSIĄŻKA
DROGOWA DLA MEDIÓW)
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10.1 In order to best prepare the Media
Guide, the Organiser should:

10.1 W celu jak najlepszego przygotowania
Przewodnika
dla
Mediów,
Organizator
powinien:

10.1.1 Identify within each Selective
Section as many safe photo areas as
possible (minimum of two), as well as one
area close to the stage start and finish,
for use by photographers and TV crews,
that depict the spectacular nature of the
route.

10.1.1 Zidentyfikować na każdym Odcinku
Specjalnym jak najwięcej bezpiecznych stref
fotografowania (minimum dwa), a także
jedną strefę blisko startu i mety odcinka, do
użytku przez fotografów i ekipy TV, które
przedstawiają spektakularny charakter trasy.

10.1.2 These photo areas should be
described on paper and be accompanied
by a photograph depicting the resulting
image. There should be information for
each section and location, indicating in
detail:
• the section number and length;
• the starting time for the first vehicle and
an approximate arrival time at the photo
areas and stage finish;
• the Road Book and GPS references of
the Selective Section start, finish and
photo areas;
• the specific zone of the photo areas, if
applicable;
• the spectator areas, if applicable;
• the access road(s);
• the distance, on the section, of the
photo areas from the start/finish;
• any safety taping;
• any additional information that will
assist the visual media with their work,
such
as
access
instructions,
road
conditions, vehicle access restrictions and
approximate travelling times.
10.1.3 The guide, which should be
produced at least in English, should also
include:
• a detailed overview map of the event
location;
• detailed overview maps of each
individual leg showing intersection roads,
any closure points, start, finish, photo
areas and potential parking;
• details about any other activities which
might have an impact on the running of
the FIA event (e.g. FIM event) and their
location in relation to the FIA event;
• maps and diagrams of the start and

10.1.2 Strefy fotografowania należy opisać
w formacie drukowanym i dołączyć do nich
reprezentatywne zdjęcie przedstawiające tą
strefę. Dla każdego odcinka i lokalizacji
muszą znajdować się informacje wskazujące
szczegółowo:
• numer i długość odcinka;
•
czas
startu
pierwszego pojazdu
i
przybliżony
czas
przybycia
do
strefy
fotografowania i mety odcinka;
• odniesienia do Książki Drogowej i GPS dla
startu, mety i stref fotografowania Odcinka
Specjalnego;
• konkretny rejon stref fotografowania, jeśli
dotyczy;
• strefy dla widzów, jeśli dotyczy;
• drogę(-i) dojazdową(-e);
• odległość, na odcinku, stref foto od od/do
startu/mety;
• wszelkie taśmy bezpieczeństwa;
• wszelkie dodatkowe informacje, które
pomogą mediom wizualnym w ich pracy,
takie jak instrukcje dostępu, warunki
drogowe, ograniczenia dostępu dla pojazdów
i przybliżony czas dojazdu.
10.1.3 Przewodnik, który powinien być
sporządzony
przynajmniej
w
języku
angielskim, powinien również zawierać:
• szczegółową mapę poglądową lokalizacji
zawodów;
•
szczegółowe
mapy
poglądowe
poszczególnych
etapów
pokazujące
skrzyżowania drogowe, wszelkie zamknięcia
punktów,
startu,
mety,
stref
foto
i
potencjalne parkingi;
• szczegółowe informacje na temat wszelkich
innych działań, które mogą mieć wpływ na
przebieg zawodów FIA (np. zawody FIM) i ich
lokalizacje w odniesieniu do zawodów FIA;
• mapy i diagramy lokalizacji
startu i mety;

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

ceremonii

Str. 138

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

finish ceremony locations;
• the bivouac coordinates.

• współrzędne biwaku.

10.2 The FIA Media Delegate is available
to help the Organiser in the production of
the Media Guide.

10.2 Delegat ds. Mediów FIA jest dostępny,
aby pomóc Organizatorowi w opracowaniu
Przewodnika dla Mediów.

APPENDIX III
ZAŁĄCZNIK III
BEZPIECZEŃSTWO ZAŁOGI

CREW SAFETY
1 MEDICAL AND SURVIVAL KIT

1 ZESTAW MEDYCZNY I PRZETRWANIA
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1.1 A sealed and valid Medical kit in
accordance with the Specification for
Cross Country Rallies and Bajas (Technical
List n°83) must be placed inside the
cockpit. The minimum weight must
comply with Technical List n°83.

1.1 Zaplombowany i ważny zestaw Medyczny
zgodny
ze
Specyfikacją
dla
Rajdów
Terenowych i Baja (Lista Techniczna nr 83)
musi być umieszczony w kabinie.
Minimalna waga musi być zgodna z Listą
Techniczną nr 83.

1.2 It must be easy to access for the
driver and the co-driver. Its location shall
be clearly indicated by an orange arrow
on the vehicle.

1.2 Kierowca i pilot muszą mieć łatwy dostęp
do niego. Jego lokalizacja musi być wyraźnie
oznaczona
pomarańczową
strzałką
na
pojeździe.

1.3 The following information must be
visible on each Medical and Survival kit:

1.3 Na każdym zestawie Medycznym i
Przetrwania muszą być widoczne następujące
informacje:
• Producent
• Nazwa modelu
• Numer seryjny
• Data przydatności

•
•
•
•

Manufacturer
Model name
Serial number
Validity date

1.4 Drivers are responsible for their
medication. They have to acquire,
transport and take care of it.

1.4 Kierowcy są odpowiedzialni za swoje leki.
Muszą je nabyć, przetransportować i ich
pilnować.

1.5 The medical kit shall be considered
for the vehicle minimum weight the
survival does not.

1.5 Dla zestawu medycznego powinna być
brana pod uwagę minimalna masa pojazdu,
podczas gdy zestawu ratunkowego nie.

1.6 The competitors must reach the end
of the stage with the reserve of 5 litres if
water, unless they have been stopped in
the special stage for more than 5
minutes.

1.6 Zawodnicy muszą dotrzeć do końca
odcinka z rezerwą 5 litrów wody, chyba, że
zostali zatrzymani na odcinku specjalnym na
dłużej niż 5 minut.

2
EMERGENCY
DEVICE

2 AWARYJNE URZĄDZENIE
KOMUNIKACYJNE

COMMUNICATION

In addition to the Medical and Survival
kit, each competitor must carry the
following:
Emergency communication device: a
tracking system with SOS functions is
mandatory, it is provided by the
Organisation following payment of the
rental to the company providing the
service, and a deposit will be requested;

Oprócz zestawu Medycznego i Przetrwania
każdy zawodnik musi przewozić następujące:

Pushing the SOS button on the
tracking device with no safety
reasons can lead to disqualification
from the competition as well as a
pecuniary penalty imposed upon the
driver
in
case
of
Organisation
intervention.

Naciśnięcie przycisku SOS na urządzeniu
śledzącym
nie
ze
względów
bezpieczeństwa może prowadzić do
dyskwalifikacji z zawodów, a także kary
pieniężnej nałożonej na kierowcę w
przypadku interwencji Organizatora.

3 CHECKS

3 KONTROLE

3.1 The medical and survival equipment

3.1 Sprzęt medyczny i przetrwania może

Awaryjne urządzenie komunikacyjne: system
śledzenia z funkcjami SOS jest obowiązkowy,
jest on zapewniany przez Organizatora po
opłaceniu opłaty za wynajem na rzecz firmy
świadczącej usługę, kaucja jest wymagana;
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may be checked by the Scrutineers at any
time.

zostać
sprawdzony
przez
Sędziów
Technicznych w dowolnym momencie.

3.2 Any team that fails to bring this
complete survival kit to the start (medical
and survival equipment) will be refused to
start by the Clerk of the Course until it is
brought into conformity and will be
subject to a penalty up to that of
disqualification in the event of a repeat
offence, upon decision of the Stewards.

3.2 Każdy zespół, który nie zapewni na
starcie kompletnego zestawu przetrwania
(wyposażenie medyczne i przetrwania), nie
zostanie dopuszczony do startu przez
Dyrektora Zawodów, dopóki nie zostanie
doprowadzony do zgodności i na podstawie
decyzji ZSS będzie podlegać karze do
dyskwalifikacji
włącznie,
w
przypadku
ponownego popełnienia wykroczenia.

APPENDIX IV
ZAŁĄCZNIK IV
SPECIFIC CONDITIONS
PRZEPISY SPECJALNE DLA POJAZDÓW
FOR GROUP T2 AND T5 VEHICLES
GRUP T2 I T5
1 On the vehicles in these categories, the

1 W pojazdach tych kategorii następujące
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following parts:
• gearbox,
• transfer box,
• front axle,
• rear axle,
must not be replaced and/or dismounted,
and the engine block/lower casing
assembly must not be separated.

elementy:
• skrzynia biegów,
• skrzynia rozdzielcza,
• most przedni,
• most tylny
nie mogą być zamieniane i/lub demontowane
oraz zespół blok silnika/skrzynia korbowa nie
może być rozłączany.

2 The competitor must provide holes with
a minimum diameter of 1.5 mm allowing
the passage of the sealing wires (which
must be in place), to prevent:
• the changing of complete parts;
• dismounting for repairing these parts
(piercing the lugs on housings, heads of
screws on the main and subsidiary
housings, etc.).
These holes must be easily accessible for
the Scrutineers so that they can seal the
parts without difficulty.

2 Zawodnik musi przygotować otwory, o
średnicy minimum 1,5 mm umożliwiające
przeciągnięcie drutu do plombowania (który
musi być założony), w celu uniemożliwienia:
• zmiany kompletnych elementów;
• demontażu do naprawy tych elementów
(przewiercanie ucha obudowy, łbów śrub
głównych i pomocniczych obudów, etc.).

3 Should a competitor present his vehicle
for scrutineering without having already
pierced the holes for sealing as specified
in the present regulations, he will not be
allowed to take part in this category.
All underbody protections must be
removed before scrutineering to facilitate
access.

3 Zawodnik przedstawiający pojazd do
badania kontrolnego przed rajdem, w którym
otwory na plomby przewidziane w niniejszym
regulaminie nie zostały wcześniej wykonane
nie zostanie dopuszczony do tej kategorii.
Wszystkie zabezpieczenia podwozia muszą
być usunięte przed badaniem kontrolnym
przed rajdem w celu ułatwienia dostępu.

4 The parts that cannot be changed
and/or repaired are:

4 Częściami, które nie mogą być wymieniane
i/lub naprawiane są:

4.1 Complete front and rear axles
(housings, axle nose, banjo, all internal
mechanical parts, etc.) except for the axle
shafts and cardan joints;

4.1 Kompletne mosty tylny i przedni (pochwy
mostu, główki, obudowa banjo i wszelkie
mechaniczne elementy wewnętrzne, itp.)
prócz półosi i przegubów kardana;

4.2 Complete gearboxes (main and
subsidiary
housings,
all
internal
mechanical parts, etc.);

4.2 Kompletne skrzynie biegów (obudowy
główne i pomocnicze, wszelkie mechaniczne
elementy wewnętrzne, itp.);

4.3 Complete transfer boxes (main and
subsidiary
housings,
all
internal
mechanical parts, etc.);

4.3 Kompletne rozdzielcze skrzynie biegów
(obudowy główne i pomocnicze, wszelkie
mechaniczne elementy wewnętrzne, itp.);

4.4 Engine block complete with rods and
lower engine housing;

4.4 Blok silnika kompletny, z korbowodami i
miską olejową;

4.5 Bare cylinder head;

4.5 Głowica cylindra;

4.6 Turbo(s) if so equipped.

4.6 Turbosprężarka (-i), jeśli jest (-) są.

5 Only the following may be separated
(on condition that this can be done
without removing the seals) in order to
carry out repairs:

5
W
celu
dokonania naprawy
(pod
warunkiem, że można to wykonać bez
zerwania plomb) rozłączone mogą być
wyłącznie poniższe elementy:

Otwory muszą być łatwo dostępne dla
Sędziów Technicznych, aby mogli oni
plombować części bez żadnych trudności.
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5.1 Cylinder head and block [for cylinder
head gasket(s) and valves];

5.1 Głowica(-e) cylindra i blok silnika [w celu
naprawy
uszczelki(-ek)
głowicy(-wic)
i
zaworów];

5.2 Block and
complete clutch).

(for

5.2 Blok silnika i obudowa sprzęgła (w celu
naprawy kompletnego sprzęgła).

6 In order not to be penalised for the
possible loss of seals, the competitor may
request the Scrutineers to add seals in
those spots which he deems vulnerable.

6 Aby nie być karanym za ewentualne
zgubienie plomb, zawodnik może prosić
Sędziów Technicznych o dodanie plomb w
miejscach, które uzna za podatne na
uszkodzenia.

7 The absence, whether notified or not, of
an identification mark concerning the
sealed
parts
will
result
in
the
disqualification of the vehicle from the T2
category; however, if the Stewards so
decide, the competitor may continue to
race in Group T1.

7 Brak, sygnalizowany lub nie, znaku
indentyfikacyjnego
dotyczący
elementów
zaplombowanych, powoduje dyskwalifikację
pojazdu z kategorii T2, jednakże, jeżeli ZSS
tak zdecyduje, zawodnik może kontynuować
udział w Grupie T1.

8 For the T5 category, a fixed penalty of
50 hours will be applied. The new parts
which have been replaced will be sealed
again.

8 W kategorii T5, zostanie nałożona kara
ryczałtowa w wysokości 50 godzin. Nowo
zamontowane
części
będą
ponownie
zaplombowane.

clutch

housing

APPENDIX V
ZAŁĄCZNIK V
FIA CROSS-COUNTRY OPENING CAR
TERENOWY SAMOCHÓD OTWIERAJĄCY
FIA
1 DEFINITION

1 DEFINICJA
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1.1 The primary task of the FIA Delegate
in charge of the FIA Cross-Country
Opening Car (FIA Opening Car) is to
improve safety for all competitors by
travelling over the route of the event in
advance and, where deemed necessary,
amending or adding to the route notes
provided, changing the route, or in certain
circumstances,
recommending
the
cancellation of a Selective Section.

1.1 Głównym zadaniem Delegata FIA
odpowiedzialnego za Terenowy Samochód
Otwierający FIA (Samochód Otwierający FIA)
jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
dla
wszystkich
zawodników,
poprzez
przejechanie odpowiednio wcześniej całej
trasy zawodów i tam gdzie to jest niezbędne,
zmianę lub dodanie do trasy niezbędnych
opisów, zmianę trasy lub w określonych
okolicznościach
zarekomendowanie
odwołania Odcinka Specjalnego.

1.2 The FIA Opening Car Delegate (the
Delegate) will be assisted in his duties by
the driver of the FIA Opening Car, and the
Organiser must provide its own opening
car.

1.2 Delegat z Samochodu Otwierającego FIA
(zwany dalej Delegatem) będzie wspierany w
wykonywaniu swoich obowiązków przez
kierowcę Samochodu Otwierającego FIA oraz
Organizatora, który musi zapewnić swój
własny samochód otwierający.

1.3 Save in exceptional circumstances at
the discretion of the FIA, the FIA Opening
Car will be present on all the events in the
FIA World Cup for Cross-Country Rallies.
The FIA may decide to send an FIA
Opening Car to any Baja.

1.3 Za wyjątkiem szczególnych okoliczności
według uznania FIA, Samochód Otwierający
FIA jest obecny na wszystkich zawodach
zaliczanych do Pucharu Świata FIA w Rajdach
Terenowych. FIA może zadecydować o
wysłaniu Samochodu Otwierającego FIA na
dowolną Baję.

1.4 The Organiser of the event will
provide the vehicle, together with all the
necessary equipment fitted.

1.4 Organizatorzy zawodów zapewniają
pojazd, wraz z niezbędnym wyposażeniem.

1.5 The FIA Opening Car will in no
manner be considered as part of the
organisation of the event.

1.5 Samochód Otwierający FIA nie jest w
żadnym wypadku uznawany za element
organizacyjny zawodów.

2 COMPOSITION
The crew of the FIA Opening Car will be
made up as follows, and one of the two
should speak English.

2 SKŁAD
Załoga Samochodu Otwierającego FIA składa
się z następujących osób, i co najmniej dwie
z nich muszą mówić w języku angielskim:

2.1 THE DELEGATE
He will be appointed by the FIA CrossCountry Commission on an annual basis
and be in charge of the opening team.

2.1 DELEGAT
Zostanie on wyznaczony przez Komisję
Rajdów Terenowych FIA i będzie zarządzał
zespołem otwierającym

2.2 THE FIA OPENING CAR DRIVER
He will be appointed by the FIA CrossCountry Commission on an annual basis
and will have considerable experience of
the discipline. He must have no current
ties or obligations to either the Organiser
or any team entered in the event.

2.2
KIEROWCA
SAMOCHODU
OTWIERAJĄCEGO FIA
Zostanie on corocznie wyznaczony przez
Komisję Rajdów Terenowych FIA i będzie
dysponował odpowiednim doświadczeniem z
tej
dyscyplinie.
Nie
może
on
mieć
jakichkolwiek
aktualnych
powiązań
i
zobowiązań
zarówno
w
stosunku
do
Organizatora jak i zespołów zgłoszonych do
zawodów.

2.3 DEPUTIES

2.3. ZASTĘPCY
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may be appointed to replace either or
both.

mogą być mianowani
jednego lub obu.

3 RESPONSIBILITIES

3 OBOWIĄZKI

3.1 The Delegate will have full authority
to:

3.1 Delegat posiada pełnię uprawnień w
zakresie:

3.1.1 Add notes, drawings, headings or
distances;

3.1.1
Dodawania
kierunków i odległości

3.1.2 Amend notes, drawings, headings
or distances;

3.1.2 Zmiany opisów, rysunków, kierunków i
odległości;

3.1.3 Delete notes, drawings, headings or
distances;

3.1.3
Usuwania
opisów,
kierunków i odległości;

3.1.4 Add or delete GPS points;

3.1.4 Dodania lub usunięcia punktów GPS;

3.1.5 Place warning signs or marks;

3.1.5 Umiejscowienia oznaczeń i znaków
ostrzegawczych;

3.1.6 Recommend the modification of the
itinerary if necessary (e.g. risk to
competitors, weather conditions, etc.);

3.1.6 Rekomendacji zmian w trasie, jeżeli
jest
to
konieczne
(np.
ryzyka
dla
zawodników, warunków pogodowych, itp.);

3.1.7 Recommend the modification of the
time schedule for safety reasons;

3.1.7 Rekomendacji zmiany harmonogramu
czasowego z powodów bezpieczeństwa;

3.1.8 Recommend the cancellation of one
or more Selective Sections.

3.1.8 Rekomendacji odwołania jednego lub
więcej Odcinków Specjalnych.

3.2 The Delegate must check that the
Road Book (road sections and Selective
Sections) is correct and in conformity with
the standard model.

3.2 Delegat musi sprawdzić czy Książka
Drogowa
(odcinki
drogowe
i
Odcinki
Specjalne) jest prawidłowa i zgodna ze
standardowym modelem.

3.3 The Delegate must check the means
of communication and the delivery of the
documents addressed to Rally Control.

3.3 Delegat musi sprawdzić środki łączności
oraz dostarczanie dokumentów do Centrum
Kierowania Rajdem.

3.4 After each rally, the Delegate must
draft a report concerning all the points
relating to the route of the Rally and the
cooperation of the Organiser. This report
will be sent to the FIA Cross-Country
Commission and appended to the FIA
Observer’s Report.

3.4 Po każdym rajdzie, Delegat musi
sporządzić raport dotyczący wszystkich
aspektów związanych z trasą Rajdu oraz
współpracą z Organizatorami. Raport ten
zostanie
wysłany
do
Komisji
Rajdów
Terenowych FIA oraz załączony do Raportu
Obserwatora FIA.

4 OBLIGATIONS OF THE ORGANISER

4 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

4.1 The Organiser must provide its usual
opening car, which should not be branded.

4.1 Organizator musi zapewnić standardowy
samochód otwierający, który nie będzie
oznakowany.
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4.2 The Organiser’s car will cover the
entire route following the FIA Opening
Car, under the control of the Delegate.

4.2 Samochód Organizator 00 pokonuje całą
trasę po Samochodzie Otwierającym FIA, pod
nadzorem Delegata.

4.3 The driver of the Organiser’s car must
be experienced and proficient in dealing
with the terrain to be encountered.
The navigator must be fully conversant
with Road Books, maps, waypoints, GPS,
and all other necessary aspects of
navigation.

4.3 Kierowca samochodu Organizator 00
musi być doświadczony i wykazywać się
biegłością w pokonywaniu spodziewanego
terenu. Nawigator musi być w pełni
zaznajomiony z Książką Drogową, mapami,
punktami drogowymi, GPS oraz wszystkimi
innymi niezbędnymi aspektami związanymi z
nawigacją.

4.4
The
Organiser’s
car
will
be
responsible for providing the following for
the FIA Opening Car and crew:

4.4
Samochód
Organizator
jest
odpowiedzialny
za
podążanie
za
i
zapewnienie dla Samochodu Otwierającego
FIA i załogi:
• paliwa
• zakwaterowania;
• jedzenia i wody;
• wszelkich niezbędnych zgód i przepustek;
• środków łączności określonych poniżej;

• fuel;
• accommodation;
• food and water;
• any official permits and passes required;
• means of communication specified
below;
• red fluorescent paint spray cans for
danger marking (2 per day);
• two rolls of red/white tape to mark
dangerous areas.
4.5 The Organiser will provide the
Delegate with the following documents
upon his arrival:
•
a
copy
of
the
Supplementary
Regulations;
• a copy of the Rally Guide;
• all Bulletins and information sheets;
• a copy of all waivers issued by the FIA;
• a copy of any waiver request
subsequently refused;
• a complete set of Road Books as
provided to competitors, in electronic
format if used in the rally;
• a detailed itinerary and timetable;
• a list of telephone numbers of all senior
Rally and FIA officials;
• details of how to
information to Rally HQ.

communicate

•
pojemników
z
czerwonym
fluorescencyjnym sprayem do oznaczana
niebezpiecznych miejsc (dwa na dzień)
• rolek z czerwona/białą taśmą do oznaczana
niebezpiecznych miejsc.
4.5 Organizator zapewnia Delegatowi po
jego przybyciu następujące dokumenty:
• egzemplarz Regulaminu Uzupełniającego;
• egzemplarz Przewodnika Rajdowego;
• wszystkie komunikaty i informacje
• kopię każdego odstępstwa wydanego przez
FIA
• kopię każdego wniosku o odstępstwo, który
został odrzucony;
• kompletny zestaw Książek Drogowych
dostarczanych zawodnikom, w formacie
elektronicznym, jeżeli jest używany podczas
rajdu
• szczegółowy harmonogram i plan trasy
• listę numerów telefonicznych wszystkich
członków kierownictwa Rajdu oraz osób
oficjalnych FIA
•
szczegóły
dotyczące
przekazywania
informacji do Siedziby Rajdu.

4.6 After the rally the Organiser will
forward to the Delegate a copy of the
opening notes as distributed to the
competitors.

4.6 Po Rajdzie Organizator przekazuje
Delegatowi kopię opisów z samochodu
otwierającego wydanych zawodnikom.

5 CONFIDENTIALITY

5 POUFNOŚĆ
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5.1 All participants in the opening of the
route must, before commencing the task,
undertake not to communicate any aspect
of the route or conditions to any person or
body outside of the opening group.
On no account may they be under
contract or in a professional relationship
with one or more competitors registered
for the event.
Each participant will acknowledge this rule
in writing and with his signature.

5.1 Wszystkie osoby uczestniczące w
otwieraniu trasy muszą przed przystąpieniem
do wykonywania obowiązków, przyjąć do
wiadomości
fakt
nie
przekazywania
jakiegokolwiek aspektu związanego z trasą
lub warunkami na trasie, jakiejkolwiek osobie
poza zespołem otwierającym. Pod żadnym
pozorem nie mogą oni być związani umową
lub pozostawać w profesjonalnych relacjach z
jednym lub więcej zawodnikami zgłoszonymi
do zawodów. Każda osoba potwierdzi
powyższe
na
piśmie
własnoręcznym
podpisem.

5.2 The Organiser must ensure that the
information received from the opening
team remains secure until its diffusion to
the competitors.
The Clerk of the Course is responsible for
distributing the opening notes transmitted
in their entirety by the Delegate.
These notes cannot be modified, except
for reasons of translation or enlargement.

5.2 Organizator musi zagwarantować, że
informacje
przekazywane
przez
zespół
otwierający,
pozostaną
utajnione
do
momentu
ich
upowszechnienia
dla
zawodników.
Za
przekazywanie opisów
otwierających, przekazywanych w całości
przez Delegata, odpowiedzialny jest Dyrektor
Zawodów. Opisy otwierające nie mogą być
modyfikowane, za wyjątkiem przypadków
tłumaczenia i rozszerzania.

6 EQUIPMENT

6 WYPOSAŻENIE

6.1 The FIA Opening Car will be fitted at
least with the following equipment:
• improved suspension;
• tyres of a type used by the competitors;
• a minimum of 2 spare wheels;
• a set of spare parts;
• a tool kit;
• replacement fluids;
• 4 sand ladders;
• 2 sand shovels;
• straps and shackles;
• air pump;
• tyre pressure gauge;
• first-aid medical kit and appropriate
medicines.

6.1 Samochód Otwierający FIA będzie
wyposażony, co najmniej w:
• ulepszone zawieszenie
• opony typu używanego przez zawodników
• minimum 2 koła zapasowe
• zestaw części zapasowych
• zestaw narzędzi
• płyny eksploatacyjne
• 4 trapy piaskowe
• 2 łopaty do piachu
• pasy i szekle
• kompresor
• zawór kontroli powietrza
• zestaw pierwszej pomocy i odpowiednie
leki

6.2 The following navigation equipment
must be fitted:

6.2 Zamontowane musi być następujące
wyposażenie nawigacyjne:

6.2.1 2 NAV-GPS as used in the event,
downloaded with the points given to the
competitors (fixed to the dashboard);

6.2.1 2 NAV-GPS, jakie są używane podczas
zawodów
z
wgranymi
punktami
przekazywanymi zawodnikom (zamontowany
na desce rozdzielczej;

6.2.2 2 repeaters for the driver, one
displaying the heading and one the
distance;

6.2.2 2 wyświetlacze dla kierowcy, jeden
wyświetlający kierunek a drugi dystans;

6.2.3 1 GPS Trip Meter (fixed to the
dashboard).

6.2.3 1 Metromierz GPS (zamontowany na
desce rozdzielczej).
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6.3
The
following
communication
equipment must be fitted:
• 1 VHF set + 1 spare for liaison between
the FIA Opening Car and the Organiser’s
car. A channel, which is not the main Rally
Control frequency, must be available for
such use;
•
1
system
for
sending
route
modifications to Rally Control;
• 1 satellite telephone (e.g. Iridium);
• 1 Tracking System monitored by the
Organiser, the same as that used by the
competitors.

6.3 Zamontowane musi być następujące
wyposażenie łączności:
• 1 zestaw VHF + 1 zapasowy na odcinku
pomiędzy Samochodem Otwierającym FIA a
samochodem Organizatora. Dostępny musi
być kanał radiowy, który nie jest głównym
kanałem Centrum Kierowania Rajdem;
• 1 system do przesyłania modyfikacji trasy
do Centrum Kierowania Rajdem;
• 1 telefon satelitarny (np. Iridium);
• 1 System Śledzenia, monitorowany przez
Organizatora,
analogiczny
do
tego
używanego przez zawodników.

6.4 The Organiser’s car must be equipped
with the following equipment only:
• 1 NAV-GPS downloaded with the points
given to the competitors + 1 identical one
as a spare + 1 spare aerial;
• 1 Trip Meter;
• 1 VHF set (liaison with FIA Opening
Car);
• 1 satellite telephone (e.g. Iridium).

6.4 Samochód Organizatora musi być
wyposażony w następujące elementy:
• 1 NAV-GPS z wgranymi punktami
przekazywanymi zawodnikom + 1 identyczny
zapasowy + 1 zapasowa antena;
• 1 Metromierz;
• 1 zestaw VHF (na odcinku pomiędzy
Samochodem Otwierającym FIA)
• 1 telefon satelitarny (np. Iridium)

7 OPERATION

7 FUNKCJONOWANIE

7.1 The complete opening team must be
ready at the start venue four days before
the start of the 1st Leg of the event. The
opening duties will begin three days
before the start of the 1st Leg of the
event, unless the FIA decides otherwise.

7.1 Kompletny zespół otwierający musi być
gotowy na miejscu startu na cztery dni przed
startem 1 Etapu zawodów. Obowiązki
związane z otwarciem trasy rozpoczną się na
trzy dni przed startem 1 Etapu Rajdu, chyba,
że FIA zadecyduje inaczej.

7.2 At the end of each day, the crew of
the Opening Car and the crew of the
Organiser’s car must meet and confirm all
changes to be made.

7.2 Samochód Organizatora będzie przez
cały czas podążał po trasie za Samochodem
Otwierającym
FIA,
zgodnie
z
harmonogramem zaproponowanym przez
Delegata.

7.3 The Delegate will submit all changes
in A5 format or in digital form to Rally HQ.
If the changes are transmitted in digital
form, the delegate must check again after
the transfer that all the changes have
been sent correctly.

7.3 Delegat będzie przekazywał wszystkie
zmiany w formacie A5 lub elektronicznym do
Siedziby Głównej Rajdu. Jeżeli zmiany są
przekazywane w
formie
elektronicznej,
delegat musi
sprawdzić ponownie po
przesłaniu, czy wszystkie zmiany zostały
przesłane poprawnie.

7.4 If the crew has had to open the
NAV/GPS to see all waypoint, the crew
must report the reason to the Rally HQ.
7.5 The Delegate must attend meetings
of the Stewards at their request.

7.4 Jeżeli załoga musi otworzyć NAV/GPS,
aby zobaczyć wszystkie punkty drogowe, to
musi zameldować powód powyższego do
Siedziby Głównej Rajdu.
7.5
Delegat
musi
uczestniczyć
w
posiedzeniach ZSS, na prośbę ZSS.

7.6 The Delegate must be available via
any means of communication during the
Stewards’ last meeting.

7.6 Delegat musi być dostępny poprzez
środki komunikacji, podczas ostatniego
posiedzenia ZSS.
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7.7 The Delegate must submit a written
report to the FIA Rally Department within
2 weeks after the finish of the rally.

7.7 Delegat musi dostarczyć pisemny raport
do Departamentu Rajdów FIA, w ciągu 2
tygodni od zakończenia rajdu.

8 BAJAS
In Bajas it is the Organiser’s responsibility
to carry out the opening of the route and
the dissemination of information to the
crews.

8 BAJA
W Baja za przeprowadzenie otwarcia trasy i
przekazanie
informacji
do
załóg,
odpowiedzialny jest Organizator.

ELECTRIC
STANDARD
CONNECTORS
1

The

Organiser

must

APPENDIX VI
ZAŁĄCZNIK VI
POWER STANDARDOWE ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
provide

the

1 Organizator musi zapewnić zawodnikowi
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competitor with a NAV-GPS and a tracking
system fitted with a power connector that
complies with the following specifications.

NAV-GPS i system śledzenia wyposażony w
złącze zasilania zgodne z następującymi
specyfikacjami.

2 The competitor must make sure that
the connections are available in his
vehicle.

2 Zawodnik musi upewnić się, że połączenia
są dostępne w jego pojeździe.

3 If the tracking unit has a CAN line, it
must be placed as specified below.

3 Jeśli urządzenie systemu śledzenia ma linię
CAN, należy ją umieścić w sposób określony
poniżej.

Two connectors C1 on car side
Connector Nam e

Tracking Pow er & CAN

Label

Connector Type

DTM06-6S

Label Pos

TRACKING SUPPLY
80mm from Conn

Boot

C1

Extras

Pin

Function

Gauge

1-1

VBATTN

24

1-4

VBATTP

24

1-5

CAN H (optional)

26

1-6

CAN L (optional)

26

Wire Type

Dest1

Dest2

Dest3

Shell

1-2
1-3

Screen

Connector C2 on tracking unit and NAV-GPS side
Connector Nam e

Tracking unit / NAV-GPS

Label

Connector Type

DTM04-6P

Label Pos

TRACKING UNIT
80mm from Conn

Boot

C2

Extras

Pin

Function

Gauge

2-1

VBATTN

24

2-4

VBATTP

24

2-5

CAN H (optional)

26

2-6

CAN L (optional)

26

Wire Type

Dest1

Dest2

Dest3

Shell

2-2
2-3

Screen

IDENTIFICATION PLATES

APPENDIX VII
ZAŁĄCZNIK VII
TABLICE IDENTYFIKACYJNE

The Organiser shall supply a set of
identification plates comprising one rally

Organizator dostarcza każdej załodze zestaw
tablic indentyfikacyjnych zawierający: jedną
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plate and 3 panels bearing the race tablicę rajdową i 3 tablice zawierające numer
numbers as shown below:
startowy, jak wskazano poniżej.
NAZWA RAJDU
Service
Yellow background
Black numbers
Yellow colour to match Pantone Matching System colour No. PMS 107
Serwis
Żółte tło
REKLAMA
Czarne cyfry
Kolor żółty odpowiada kolorowi Systemu Standaryzacji Kolorów Pantone
nr PMS 107
NAZWA RAJDU
VIP, Guest (No official function)
Light blue background
Black numbers
Blue colour to match Pantone Matching System colour No. PMS 264
VIP, Goście (nie pełnią oficjalnych funkcji)
Jasnoniebieskie tło
REKLAMA
Czarne cyfry
Kolor jasnoniebieski odpowiada kolorowi Systemu Standaryzacji
Kolorów Pantone nr PMS 264
NAZWA RAJDU
Media
Mid green background
Black numbers
Green colour to match Pantone Matching System colour No. PMS 375
Media
Zielone tło
REKLAMA
Czarne cyfry
Kolor zielony odpowiada kolorowi Systemu Standaryzacji Kolorów
Pantone nr PMS 375
NAZWA RAJDU
FIA Officials
White background
Black writing
Osoby oficjalne FIA
Białe tło
REKLAMA
Czarne litery
NAZWA RAJDU
Event Organization
Red background
White writing
Red colour to match Pantone Matching System colour No. PMS 166
Organizator zawodów
REKLAMA
Czerwone tło
Białe litery
Kolor czerwony odpowiada kolorowi Systemu Standaryzacji Kolorów
Pantone nr PMS 166

APPENDIX VIII
ZAŁĄCZNIK VIII
T1 SUPERCHARGED PETROL ENGINE LISTA TURBODOŁADOWANYCH
LIST
SILNIKÓW BENZYNOWYCH T1
TO BE PUBLISHED

ZOSTANIE OPUBLIKOWANA
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ORGANISATIONAL
SPECIFICATIONS
The

following

APPENDIX IX
ZAŁĄCZNIK IX
REQUIREMENT SPECYFIKACJA WYMAGAŃ
ORGANIZACYJNYCH

regulations

are

for

Poniższe

przepisy
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Organisers
only
and
have
no
regulatory value for competitors.
However, the Organiser must respect
all provisions of Appendix IX.

Organizatorów
i
nie
mają
żadnej
wartości
regulaminowej
dla
zawodników. Organizator musi jednak
przestrzegać wszystkich postanowień
Załącznika IX.

The numbering of the following articles
refers to the FIA Cross-Country Rally
Sporting Regulations.

Numeracja poniższych artykułów odnosi się
do
Regulaminu
Sportowego
Rajdów
Terenowych

WORLD CUPS AND POINTS

PUCHARY ŚWIATA I PUNKTY

3. THE CUP REQUIREMENTS

3. WYMOGI DOTYCZĄCE PUCHARU

3.3
CANDIDATE
EVENTS
QUALIFICATION OF AN EVENT FOR
THE FIA WORLD CUPS

3.3
ZAWODY
KANDYDACKIE
KWALIFIKOWANIE
ZAWODÓW
PUCHARÓW ŚWIATA

3.3.1 A event may qualify for one of the
World Cups only if it has been organised
at least the year preceding its inclusion in
the World Cup and accepted as a
candidate event.

3.3.1. Zawody mogą się zakwalifikować do
jednego z Pucharów Świata, tylko jeśli
zostały zorganizowane, co najmniej rok
przed ich włączeniem do Pucharu Świata i
zostały
zatwierdzone
jako
zawody
kandydackie.

3.3.2 A comprehensive dossier describing
the candidate event must be sent to the
FIA (itinerary, organisational structure,
safety plan, business plan, etc.). The FIA
will appoint an observer and possibly
other officials, when necessary.
3.3.3 There must be at least ten vehicles
in conformity with Appendix J at the start
of the World Cup event. If this minimum
number is not reached, the FIA will refuse
the entry of that event in the World Cup
the following year.
3.3.4 All candidate events must conform
to the Cross-Country Rally Sporting
Regulations
and
the
FIA
List
of
Requirements.
3.4 CANCELLATION OF A WORLD CUP
EVENT
Any World Cup event which is cancelled
will not be entered in the World Cup in
subsequent years, except in a case of
force majeure recognised as such by the
FIA.

DO

3.3.2 Kompleksowa dokumentacja opisująca
zawody kandydackie musi zostać przesłana
do FIA (trasa, struktura organizacyjna, plan
bezpieczeństwa, biznesplan, itp.). W razie
potrzeby FIA wyznaczy obserwatora i
ewentualnie inne osoby oficjalne.
3.3.3 Na starcie do zawodów Pucharu Świata
musi być, co najmniej dziesięć pojazdów
zgodnych z Załącznikiem J. Jeśli ta
minimalna liczba nie zostanie osiągnięta, FIA
odmówi wpisania tych zawodów do Pucharu
Świata w następnym roku.
3.3.4 Wszystkie zawody kandydackie muszą
być zgodne z Regulaminem Sportowym
Rajdów Terenowych i Listą Wymagań FIA.
3.4 ANULOWANIE ZAWODÓW PUCHARU
ŚWIATA
Każde zawody Pucharu Świata, które zostaną
odwołane, nie zostaną wpisane do Pucharu
Świata w kolejnych latach, z wyjątkiem
przypadku siły wyższej, uznanej za taką
przez.

3.5 REPORTS
3.5 RAPORTY
3.5.1 The FIA observer will draw up a
report which will be studied by the CrossCountry Rally Commission, who will
decide if the event should be included on

3.5.1 Obserwator FIA sporządzi raport, który
zostanie przeanalizowany przez Komisję
Rajdu Terenowych, która zadecyduje, czy
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the calendar of the following year,
proposed to the World Motor Sport
Council.
3.5.2 Any event for which the observer’s
report is not satisfactory, or that has not
complied with the regulations and the
commitments undertaken at the time of
its inclusion in the FIA World Cup, will not
be accepted in the World Cup the
following year. Any event shown by the
report to have failed to comply with the
regulations or to ensure a sufficient level
of safety for the public and the crews may
not be accepted in the World Cup the
following year.
3.6 WORLD CUP LOGOS
In all World Cup Rallies or Bajas, the
relevant logo indicated below must be
shown on the start and finish podium, on
flags and on all official documents.

zawody powinny być wpisane do kalendarza
następnego
roku,
zaproponowanym
Światowej Radzie Sportów Motorowych.
3.5.2 Każde zwody, dla których raport
obserwatora nie jest zadowalający lub które
nie są zgodne z przepisami i zobowiązaniami
podjętymi w momencie włączenia ich do
Pucharu
Świata
FIA,
nie
zostaną
zaakceptowane w Pucharze Świata w
następnym roku. Wszelkie zawody wykazane
w raporcie, jako niezgodne z przepisami lub
niezapewniające wystarczającego poziomu
bezpieczeństwa dla publiczności i załóg,
mogą nie zostać zaakceptowane w Pucharze
Świata w następnym roku.
3.6 LOGO PUCHARU ŚWIATA
We wszystkich Rajdach lub Bajach Pucharu
Świata, odpowiednie logo wskazane poniżej
musi być umieszczone na starcie i podium
mety, na flagach i na wszystkich oficjalnych
dokumentach.

6 EVENT CHARACTERISTICS

6 CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

6.4 TOTAL LENGTH OF A LEG
The Organiser must consider the limited
capacity of the fuel tanks in the
competition vehicles. The maximum
length of a leg must not exceed 600 km
of Selective Sections plus a maximum of
100 km of road sections.
The ratio between SS and road sections
should be 1:2 (e.g. 100 km of SS equals
200 km of road sections).

6.4 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ ETAPU
Organizator
musi
wziąć
pod
uwagę
ograniczoną pojemność zbiorników paliwa w
pojazdach sportowych. Maksymalna długość
etapu nie może przekraczać 600 km długości
Odcinków Specjalnych plus maksymalnie 100
km odcinków drogowych.
Stosunek OS do odcinka drogowego powinien
wynosić 1: 2 (np. 100 km OS odpowiada 200
km odcinków drogowych).

6.7 PROGRAMME FOR THE EVENT
Other than respecting the following
criteria, Organisers are encouraged to
evolve their own rally characteristics and
may
devise
their
own
rally
programme/itinerary.

6.7 PROGRAM ZAWODÓW
Oprócz przestrzegania poniższych kryteriów,
Organizatorzy są zachęcani do rozwijania
własnych charakterystycznych cech ich rajdu
i
mogą
opracować
własny
program/harmonogram rajdu.

The timetable of an event shall be in the
following order:

Harmonogram zawodów będzie ułożony w
następującej kolejności:

• Administration
• Scrutineering

• Odbiór administracyjny
• Badanie kontrolne przed rajdem
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•
•
•
•
•

Qualifying stage (if any)
Ceremonial Start (if any)
Event
Podium Ceremony
Prize-giving.

•
•
•
•
•

Odcinek kwalifikacyjny (jeśli przewidziano)
Ceremonia Startu (jeśli przewidziano)
Zawody
Ceremonia podium
Rozdanie nagród.

An Organiser wishing to implement an
optional shakedown stage must ensure
that this is held after the completion of
technical and administrative checks and
publication of the start list.
Only vehicles and crews that have
successfully completed such checks may
take part in the shakedown.

Organizator
pragnący
przeprowadzić
opcjonalny odcinek testowy, musi upewnić
się, że zostanie on przeprowadzony po
zakończeniu
kontroli
technicznych
i
administracyjnych oraz opublikowaniu listy
startowej. Tylko pojazdy i załogi, które
pomyślnie przeszły takie kontrole, mogą
wziąć udział w odcinku testowym.

Instead of a shakedown the Organiser
may implement a test day, which is not
part of the World Cup event.

Zamiast odcinka testowego Organizator
może wdrożyć dzień testów, który nie jest
częścią zawodów Pucharu Świata.

6.8 FIM MOTORCYCLE

6.8 FIM MOTOCYKLE

6.8.1 When a event is twinned with a
motorcycle event and motorcycles and
vehicles are using the same itinerary, the
motorcycles must start before the FIA
vehicles; however, no car will start a leg
less than 30 minutes after the start of the
last motorcycle.

6.8.1 Gdy zawody są połączone z zawodami
motocyklowymi, a motocykle i pojazdy
korzystają z tej samej trasy, motocykle
muszą wystartować przed pojazdami FIA;
jednakże żaden samochód nie wystartuje do
etapu wcześniej niż 30 minut po starcie
ostatniego motocykla.

6.8.2 When a rally is twinned with an
FIM-sanctioned motorcycle event, any
incident occurring between competitors of
different disciplines shall be reported to
both sets of Stewards, who may take joint
action.

6.8.2 Jeżeli rajd jest połączony z zawodami
motocyklowymi nadzorowanymi przez FIM,
wszelkie zdarzenia pomiędzy zawodnikami
różnych dyscyplin należy zgłaszać do obu
paneli Sędziowskich, które mogą podjąć
wspólne działania.

6.9 NATIONAL EVENT
If an event is coupled with a national
event, the start of a leg of the latter must
be given at least 30 minutes after the last
car in the international event has started.

6.9 WYDARZENIE NARODOWE
Jeżeli zawody są połączona z zawodami
krajowymi, rozpoczęcie etapu dla zawodów
krajowych musi być dane, co najmniej 30
minut po starcie ostatniego samochodu w
zawodach międzynarodowych

6.10 ASN AGREEMENTS
The Organiser must obtain the agreement
of the ASNs of the countries crossed, and
of the FIA for those countries which are
not represented at the FIA.

6.10 ZEWOLOENIE ASN
Organizator musi uzyskać zgody ASN z
krajów, które przekraczają zawody, oraz FIA
dla tych krajów, które nie są reprezentowane
w FIA.

6.11 YELLOW CARD
A yellow card may be given by the CrossCountry Rally Commission to an event
Organiser/ASN if a serious lack of safety
in that Rally / Baja is observed and upon
a proposal from the Closed Road
Commission.

6.11 ŻÓŁTA KARTKA
Na wniosek Komisji Zawodów Drogowych,
żółta kartka może być nałożona przez
Komisję
Rajdów
Terenowych
na
Organizatora/ASN
zawodów,
jeżeli
zauważone zostaną
poważne braki w
bezpieczeństwie podczas Rajdu/Baja.

The Cross-Country Rally Commission may

Komisja Rajdów Terenowych może podjąć
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decide not to include an event that has
been given a yellow card on the following
year’s calendar.

decyzję o niewpisaniu zawodów, które
otrzymały żółtą kartkę, do kalendarza na
następny rok.

6.12 BLUE CARD
A blue card may be given by the CrossCountry Rally Commission to an event
Organiser/ASN if a serious lack of
compliance with the regulations and the
commitments
undertaken
(itinerary,
organisational structure, Road Book, etc.)
is observed. To be included on the
following
year’s
calendar,
the
Organiser/ASN
must
accept
and
implement the action list decided by the
Cross-Country Rally Commission.

6.12 NIEBIESKA KARTKA
Niebieska kartka może być nałożona przez
Komisję Rajdów Terenowych na Organizatora
zawodów/ASN, jeśli zauważone zostaną
poważne braki zgodności z przepisami i
podjętymi zobowiązaniami (trasa, struktura
organizacyjna, Książka Drogowa, itp.).
Aby zostać wpisanym do kalendarza na
następny
rok,
Organizator/ASN
musi
zaakceptować i wdrożyć listę działań ustaloną
przez Komisję Rajdów Terenowych.

OFFICIALS

OSOBY OFICJALNE

7. OFFICIALS AND DELEGATES

7. OSOBY OFICJALNE I DELEGACI

7.2 FIA DELEGATES
The following additional delegates may be
appointed by the FIA.

7.2 DELEGACI FIA
FIA
może
wyznaczyć
dodatkowych delegatów.

7.2.3 FIA Safety Delegate
The FIA Safety Delegate is specifically
responsible for monitoring the safety of
the public and media.

7.2.3 Delegat Bezpieczeństwa FIA
Delegat
Bezpieczeństwa
FIA
jest
odpowiedzialny szczególnie za monitorowanie
bezpieczeństwa publiczności i mediów.

7.2.4 FIA Media Delegate
The FIA Media Delegate will liaise and
work with the national press officer
regarding all media aspects of the event.

7.2.4 Delegat FIA ds. Mediów
Delegat
FIA
ds.
Mediów
będzie
współpracować z krajowym rzecznikiem
prasowym w zakresie wszystkich aspektów
medialnych zawodów

7.2.5 FIA Medical Delegate
The FIA Medical Delegate will liaise with
the chief medical officer regarding all
medical aspects, including any pre-event
briefings.

7.2.5 Delegat Medyczny FIA
Delegat Medyczny FIA będzie współpracował
z głównym lekarzem zawodów w zakresie
wszystkich aspektów medycznych, w tym
wszelkich odpraw przed zawodami.

7.2.6 FIA Observer(s)
The FIA Observer(s) will review all
aspects of the event and complete the
appropriate FIA report form.

7.2.6 Obserwator (y) FIA
Obserwatorzy
FIA
sprawdzą
wszystkie
aspekty imprezy i wypełnią odpowiedni
formularz raportu FIA.

7.2.7 FIA Opening Car Delegate

7.2.7 Delegat Samochodu Otwierającego
FIA
Podstawowym zadaniem załogi Samochodu
Otwierającego
FIA
jest
poprawa
bezpieczeństwa dla wszystkich zawodników
poprzez
wcześniejsze
pokonanie
trasy
zawodów i, w razie potrzeby, zmianę lub
uzupełnienie dostarczonych notatek o trasie
(patrz Załącznik V). Notatki ze zmianami
dotyczące trasy należy przekazać załogom.

The primary task of the FIA Opening Car
crew is to improve safety for all
competitors by travelling over the route of
the event in advance and, where deemed
necessary, amending or adding to the
route notes provided (see Appendix V).
The amended route notes must be
provided to the crews.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

następujących

Str. 156

REGULAMIN SPORTOWY RAJDÓW TERENOWYCH

7.2.8 FIA Route Controller
Before the event, the task of the FIA
Route Controller is to improve the
positioning of waypoints determined by
the Organiser. He may add missing
waypoints where short cuts (timewise or
distance) are possible, but he may also
remove waypoints if they make navigation
too easy. In order to fulfil its tasks, the
Organiser must, at least 4 weeks before
the start of the event, send the entire
route with all planned waypoints and the
Road Book in digital form to the FIA.

7.2.8 Kontroler Trasy FIA
Zadaniem kontrolera trasy FIA jest poprawa
przed zawodami pozycjonowania punktów
drogowych określonych przez Organizatora.
Może dodać brakujące punkty drogowe, w
których możliwe są skróty (czasowe lub
dystansowe), ale może również usunąć
punkty, jeśli zbytnio ułatwiają nawigację.
Aby wypełnić swoje zadania, Organizator
musi, co najmniej 4 tygodnie przed
rozpoczęciem zawodów przesłać do FIA całą
trasę ze wszystkimi zaplanowanymi punktami
drogowymi i Książkę Drogową w formacie
cyfrowym.

7.3
COMPETITOR
OFFICERS (CRO)

RELATIONS

7.3
OFICERZY
RELACJI
Z
OSOBY
OFICJALNE
ZA
KONTAKT
Z
ZAWODNIKAMI

Competitor relations officers, at least one
of whom should be fluent in English, must
be easily identifiable by means of
distinctive clothing.
As a minimum they must be present at
scrutineering and administrative checks
and at the start and finish of legs.

Osoby
odpowiedzialne
za
kontakty
z
zawodnikami, z których przynajmniej jedna
powinna biegle posługiwać się językiem
angielskim, muszą być łatwo rozpoznawalne
dzięki charakterystycznemu ubiorowi. Jako
minimum muszą być obecne podczas
badania kontrolnego przed rajdem i odbiorów
administracyjnych oraz na starcie i mecie
etapów.

The mission of the competitor relations
officers is:

Misją osób odpowiedzialnych za kontakty z
zawodnikami jest:

• to keep crews informed of any Bulletins
or communications issued;
• to give accurate answers to all questions
asked;
• to provide information or clarification in
connection with the regulations and the
running of the rally;
• where possible, to avoid forwarding
questions to the Stewards that could be
solved
satisfactorily
by
a
clear
explanation.

• informowanie załóg o wszelkich wydanych
Komunikatach lub informacjach;
• udzielać dokładnych odpowiedzi
na
wszystkie zadawane pytania;
• udzielanie informacji lub wyjaśnień w
związku z regulaminami i przebiegiem rajdu;

There should be at least one CRO for
every 50 crews entered.

Na każde 50 załóg powinien być, co najmniej
jeden CRO.

7.4 PHONE
OFFICIALS

OF

7.4
TELEFONICZNYCH
DANE
KONTAKTOWE OSÓB OFICJALNYCH

The phone contact details of the FIA
officials nominated for the event, as well
as any changes to the programme of the
event, must be sent to the FIA Medical
Department (medical@fia.com ) after the
Stewards’ first meeting.

Telefoniczne
dane
kontaktowe
osób
oficjalnych FIA wyznaczonych na zawody, a
także
wszelkie
zmiany
w
programie
zawodów,
muszą
być
przesłane
do
Departamentu
Medycznego
FIA
(medical@fia.com
)
po
pierwszym
posiedzeniu ZSS.

CONTACT

DETAILS

• unikać tam gdzie to możliwe, przesyłania
pytań do ZSS, które można rozwiązać w
zadowalający
sposób
poprzez
jasne
wyjaśnienia.
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7.5 JUDGES OF FACTS (IF ANY)
Any person nominated by the Organiser in
accordance with Article 11.16 of the Code.
The list of the judges of fact and their
duty must be published in a Bulletin after
the Stewards’ first meeting.

7.5
SEDZIOWIE
FAKTU
(JEŻELI
PRZEWIDZIANO)
Każda osoba wyznaczona przez Organizatora
zgodnie z Artykułem 11.16 MKS.
Lista sędziów faktu i ich obowiązków musi
zostać
opublikowana
Komunikatem
po
pierwszym posiedzeniu ZSS.

7.6 OFFICIALS AND MARSHALS
Organisers
should
ensure
that,
in
performing their duties, officials and
marshals are not required to place
themselves in danger. It is the Organiser’s
responsibility to ensure that officials and
marshals are adequately trained in this
regard.

7.6 OSOBY OFICJALNE I SĘDZIOWIE
Organizatorzy
muszą
dopilnować,
aby
podczas wykonywania swoich obowiązków
osoby oficjalne i sędziowie nie byli narażeni
na
niebezpieczeństwo.
Obowiązkiem
Organizatora
jest
zapewnienie
odpowiedniego
przeszkolenia
osób
oficjalnych i sędziów w tym zakresie.

The personnel should wear identifying
tabards. The recommended colours are:
• Safety Marshals:
Yellow
• Post Chief:
Blue with white stripe and text “Post
Chief”
• SS Commander:
Red with white stripe and text “Stage
Commander”
• Competitor Relations Officer:
Red with text “CRO”
• Medical Personnel:
White with text “Medical”
• Timekeeper:
Orange with white stripe and text
“Timekeeping”
• Scrutineer:
Black with white stripe and text
“Scrutineer”
• Media:
Green with white stripe and text “Media”.

Personel
musi
nosić
kamizelki
identyfikacyjne. Zalecane kolory to:
• Sędziowie Zabezpieczenia:
Żółty
• Kierownik Punktu:
Niebieski z białym paskiem i napisem „Post
Chief”
• Kierownik OS:
Czerwony z białym paskiem i napisem „Stage
Commander”
•
Odpowiedzialny
za
kontakty
z
Zawodnikami:
Czerwony z napisem „CRO”
• Personel Medyczny:
Biały z napisem „Medical”
• Chronometrażysta:
Pomarańczowy z białym paskiem i napisem
„Timekeeping”
• Sędzia Techniczny:
Czarny z białym paskiem i napisem
„Scrutineer”
• Media:
Zielony z białym paskiem i napisem „Media”.

7.7 OPENING OF THE ROUTE

7.7 OTWARCIE TRASY

7.7.1 FIA Opening Car
The opening of the route will be carried
out by the FIA Opening Car crew (not for
Bajas) and a team from the Organiser.
They will ensure that the route is
passable, that the navigation instructions
are correct, that the Road Book is
accurate and that the necessary safety
measures are in place.

7.7.1 Samochód Otwierający FIA
Otwarcie trasy zostanie przeprowadzone
przez załogę Samochodu Otwierającego FIA
(nie w Bajach) i zespół Organizatora.
Zapewnią oni, że trasa jest przejezdna, że
instrukcje nawigacyjne są prawidłowe, że
Książka Drogowa jest dokładna i że
niezbędne środki bezpieczeństwa są na
miejscu.

7.7.2 Requirements for
Opening Car
Please refer to Appendix V.

7.7.2 Wymagania dotyczące samochodu
otwierającego FIA
Patrz Załącznik V.

7.7.3 Bajas

the

FIA

7.7.3 Baje
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For Bajas, except when the event is
twinned with a motorcycle event and the
first vehicle starts no longer than 45
minutes after the last motorcycle has
started, at least two zero vehicles must
pass through each Selective Section
before the first competitor.

W przypadku Baji, z wyjątkiem sytuacji, gdy
zawody
są
połączone
z
zawodami
motocyklowymi i pierwszy pojazd startuje nie
później niż 45 minut po starcie ostatniego
motocykla, co najmniej dwa pojazdy zero
muszą przejechać trasę każdego Odcinka
Specjalnego przed pierwszym zawodnikiem.

ELIGIBLE VEHICLES,
AND TYRES

DOPUSZCZONE POJAZDY,
WYPOSAŻENIE I OPONY

EQUIPMENT

8 VEHICLES ELIGIBLE TO ENTER FIA
CROSS-COUNTRY EVENTS
T5 vehicles are not admitted in Bajas
unless a waiver has been granted by the
FIA.

8 POJAZDÓW DOPUSZCZONE DO
UDZIAŁU W ZAWODACH TERENOWYCH
FIA
Pojazdy T5 nie są dopuszczone w Bajach,
chyba, że zostało wydanie odstępstwo przez
FIA.

STANDARD
VISA

STANDARDOWE DOKUMENTY I WIZA
FIA

DOCUMENTS

AND

FIA

14. FIA STANDARDISED DOCUMENTS

14. STANDARDOWANE DOKUMENTY FIA

14.1 WORLD CUP LOGO

14.1 LOGO PUCHARU ŚWIATA

14.1.1 The title and logo of the event and
the official logo attributed by the FIA to
the World Cup concerned must appear on
the top of any official documents. The
event logo should be positioned to the left
side and the FIA World Cup logo to right
side.

14.1.1 Tytuł i logo zawodów oraz oficjalne
logo przypisane przez FIA do danego Pucharu
Świata, muszą znajdować się w nagłówku
wszelkich oficjalnych dokumentów. Logo
zawodów powinno być umieszczone po lewej
stronie, a logo Pucharu Świata FIA po prawej
stronie.

14.1.2 Depending on the case, the
sponsor(s) of the World Cup must be
included as well.

14.1.2 W zależności od sytuacji, należy
również uwzględnić sponsora(-ów) Pucharu
Świata.

14.2 ITINERARY
When calculating the time allowed on a
road section, the Organiser should take
the following times into consideration:
• for refuelling at a public filling station on
the route: 20 min
• for tyre checking by the scrutineers: 5
min

14.2 TRASA
Przy obliczaniu dozwolonego czasu na
odcinku drogowym, Organizator musi wziąć
pod uwagę następujące czasy:
• w przypadku tankowania na publicznej
stacji paliw na trasie: 20 min
•
do
kontroli
opon
przez
sędziów
technicznych: 5 min

• for weight control by the scrutineers: 5
min

• w celu kontroli
technicznych: 5 min

• for interviews at a media zone: 10 min

• w przypadku wywiadów w strefie dla
mediów: 10 min

14.4 SUPPLEMENTARY REGULATIONS

14.4 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

14.4.1 An electronic version of the draft
Supplementary Regulations must reach
the FIA at least 3 months before the final
closing date for entries.

14.4.1
Wersja
elektroniczna
projektu
Regulaminu Uzupełniającego musi dotrzeć do
FIA, co najmniej 3 miesiące przed ostateczną
datą zamknięcia zgłoszeń.
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14.4.2 Within the four weeks following
the receipt of the draft Supplementary
Regulations, the FIA will inform the
Organiser of any modifications to be
made and will issue a visa authorising
their publication.

14.4.2 W ciągu czterech tygodni od
otrzymania
projektu
Regulaminu
Uzupełniającego,
FIA
poinformuje
Organizatora o wszelkich zmianach, które
należy
wprowadzić,
i
wyda
wizę
upoważniającą do jego publikacji.

14.4.3 The Supplementary Regulations
must be in the format detailed in
Appendix II–1 and appear on the official
event website at least 2 months before
the final closing date for entries.

14.4.3 Regulamin Uzupełniający musi mieć
format wyszczególniony w Załączniku II – 1 i
znajdować
się
na
oficjalnej
stronie
internetowej zawodów, co najmniej 2
miesiące przed ostateczną datą zamknięcia
zgłoszeń.

14.4.4 An electronic copy of the final
Supplementary Regulations must be sent
to the FIA upon publication.

14.4.4 Elektroniczna kopia ostatecznej
wersji Regulaminu Uzupełniającego musi
zostać przesłana do FIA po opublikowaniu.

14.5. ISSUING OF AN FIA VISA
Before issuing a visa, the FIA will evaluate
the following documents:
• Supplementary Regulations
• Draft Safety Plan.

14.5 WYDAWANIE WIZY FIA
Przed wydaniem wizy, FIA oceni następujące
dokumenty:
• Regulamin Uzupełniający
• Projekt Planu Bezpieczeństwa.

14.6 EVENT WEBSITE
The Organiser must make available a
website dedicated to its event.
All the information posted on the website
must be dated.
The Organiser must have live timing and
live tracking on its websites.

14.6 STRONA INTERNETOWA ZAWODÓW
Organizator
musi
udostępnić
stronę
internetową
dedykowaną
zawodom.
Wszystkie
informacje
zamieszczone
na
stronie muszą być datowane.
Organizator musi mieć wyniki on-line oraz
śledzenie pojazdów na żywo na swoich
stronach internetowych.

INSURANCE

UBEZPIECZENIE

15. INSURANCE COVER

15. ZAKRES UBEZPIECZENIA

15.2 PUBLIC LIABILITY COVER

15.2.
OCHRONA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

15.2.1 The insurance premium, which
must be included in the entry fee, must
guarantee adequate cover for civil liability
towards third parties (public liability).

15.2.1 Składka ubezpieczeniowa, która musi
być uwzględniona w opłacie wpisowej, musi
gwarantować
odpowiednie
pokrycie
odpowiedzialności cywilnej wobec osób
trzecich (odpowiedzialność publiczna).

ENTRIES

ZGŁOSZENIA

16. ENTRY PROCEDURE

16. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

16.1 SUBMISSION OF ENTRY LIST
The draft entry list (see Appendix II-7),

16.1 PRZEDŁOŻENIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Projekt listy zgłoszeń (patrz Załącznik II-7),
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indicating priority drivers, must be sent to
the FIA, for approval, at the latest 10
business days before the start of the
administrative checks.

wskazujący kierowców priorytetowych, musi
być przesłany do FIA w celu zatwierdzenia,
najpóźniej
10
dni
roboczych
przed
rozpoczęciem odbiorów administracyjnych.

SCRUTINEERING CHECKS

BADANIA KONTROLNE

26. FINAL CHECKS

26. KOŃCOWE BADANIE KONTROLNE

26.1
FINAL
PARC
CLASSIFICATIONS

FERMÉ

–

26.1 KOŃCOWY
KLASYFIKACJE

PARK

ZAMKNIĘTY

–

After publication of the final classification
(once the protest time limit has expired),
the Stewards may open the parc fermé,
even if final scrutineering remains in
progress.

Po opublikowaniu klasyfikacji końcowej (po
upływie terminu na składanie protestów),
ZSS może otworzyć park zamknięty, nawet
jeśli końcowe badanie kontrolne jest w toku.

26.2 TIME AVAILABLE FOR FINAL
CHECKS
The time available for checking vehicles
which have been identified for post-rally
scrutineering must be at least two hours
from the arrival of the vehicles at the
scrutineering venue.

26.2 CZAS DOSTĘPNY DO KONTROLI
KOŃCOWYCH
Czas dostępny na sprawdzenie pojazdów,
które zostały wyznaczone na końcowe
badanie
kontrolne,
musi
wynosić,
co
najmniej
dwie
godziny
od
przybycia
pojazdów do miejsca kontroli.

CONTROLS

KONTROLE

35.6 MEDIA ZONES - MEDIA GUIDE

35.6
STREFY
DLA
MEDIÓW
PRZEWODNIK DLA MEDIÓW
Przewodnik dla Mediów musi być opracowany
dla fotografów i ekip TV na wszystkich
zawodach
i
musi
być
dostępny
dla
akredytowanych przedstawicieli mediów w
tym samym czasie, gdy Książka Drogowa
staje się dostępna dla zawodników.

A Media Guide must be produced for
photographers and TV crews on all events
and be available to accredited media
representatives at the same time as the
Road
Book
becomes
available
to
competitors.
A daily briefing for media, with the event
organiser, is also recommended after the
Competitors’ Briefing in order for media to
better understand the opportunities and
to receive any important messages from
the Organiser for the following day. The
minimum content of the Media Guide is
listed in Appendix II-10.

Po odprawie dal zawodników zalecane są
także codzienne odprawy dla mediów z
organizatorem zawodów, aby media lepiej
zrozumiały możliwości i otrzymywały ważne
wiadomości od Organizatora na następny
dzień. Minimalna treść Przewodnika dla
Mediów jest wymieniona w Załączniku II-10.

35.7 BARRIER TAPE
An area of at least 5 m both before and
after a control shall be protected by
barrier tape on both sides of the road, to
enable control duties to be carried out.

35.7 TAŚMA WYGRODZENIOWA
Obszar, co najmniej 5 m zarówno przed, jak i
po kontroli powinien być chroniony taśmą
wygrodzeniową po obu stronach drogi, aby
umożliwić
wykonywanie
czynności
kontrolnych.
36.1
LOKALIZACJA
PUNKTÓW
KONTROLI PRZEJAZDU
Lokalizacja punktów kontroli przejazdu musi
być tak usytuowana, aby pojazdy mogły
łatwo się zatrzymać i następnie odjechać.

36.1
LOCATION
OF
PASSAGE
CONTROLS
The location of passage controls must be
situated such that vehicles can easily stop
and re-start from them.
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SERVICE

SERWIS

51. SERVICE PARKS

51. PARKI SERWISOWE

51.2 GENERAL CONDITIONS

51.2 WARUNKI OGÓLNE

51.2.6
Organisers
should
provide
good/fast Internet (WiFi) access in
Service Parks and Bivouacs for the
competitors, media and officials. There
should be also access to the internet at
the locations for scrutineering.

51.2.6 Organizatorzy powinni zapewnić
dobry/szybki dostęp do Internetu (WiFi) w
Parkach
Serwisowych
i
Biwakach
dla
zawodników, mediów i osób oficjalnych.
Dostęp do Internetu powinien być również
możliwy w miejscach badania kontrolnego
przed rajdem.

RESULTS
AND
ADMINISTRATIVE
REQUIREMENTS AFTER THE RALLY

WYNIKI I WYMAGANIA
ADMINISTRACYJNE PO RAJDZIE

59 RESULTS AND CLASSIFICATIONS

59 WYNIKI I KLASYFIKACJE

59.6 NUMBER OF PARTICIPANTS
In order to check the minimum number of
participations
of
competitors/drivers
during
the
year,
not
only
competitors/drivers
who
have
been
classified will be shown in the Final
Classification of the event, but also those
who have retired or been disqualified
during
the
event.
These
competitors/drivers will be published
below
the
list
of
the
classified
competitors/drivers (see also Appendix II8).

59.6 LICZBA UCZESTNIKÓW
Aby sprawdzić minimalną liczbę uczestników
zawodników/kierowców w ciągu roku, w
klasyfikacji końcowej zawodów zostaną
pokazani nie tylko zawodnicy/kierowcy,
którzy zostali sklasyfikowani, ale także ci,
którzy
wycofali
się
lub
zostali
zdyskwalifikowani podczas zawodów.
Ci zawodnicy/kierowcy zostaną umieszczeni
poniżej listy sklasyfikowanych zawodników /
kierowców (patrz także Załącznik II-8).

59.7 MINUTES AND CLOSING REPORT
During the running of the rally, the
proceedings of the Stewards’ work will be
recorded. These minutes/Stewards’ Logs
and the Final Classification must be sent
electronically to the FIA.

59.7 PROTOKÓŁ I RAPORT ZAMKNIĘCIA
Podczas trwania rajdu rejestrowany będzie
przebieg pracy ZSS.
Protokoły/Logi ZSS i Klasyfikacja Końcowa
muszą zostać przesłane drogą elektroniczną
do FIA.

62 RALLY PRIZE-GIVING
It is recommended that the final day of an
event should comprise no more than 150
km of Selective Sections, to be followed
by a regroup of between 60 and 90
minutes. The finish podium ceremony
should be directly after the regroup, and
the prizes distributed thereon. The finish
podium ceremony should commence no
later than 15.00.

62 ROZDANIE NAGRÓD RAJDU
Zaleca się, aby ostatni dzień zawodów
składał się z nie więcej niż 150 km Odcinków
Specjalnych, i następnie przegrupowani od
60 do 90 minut.
Ceremonia podium podczas mety rajdu musi
odbyć się bezpośrednio po przegrupowaniu, a
nagrody muszą zostać rozdane. Ceremonia
podium podczas mety rajdu powinna
rozpocząć się nie później niż o godzinie
15.00.

APPENDIX X
ZAŁĄCZNIK X
REQUIREMENTS FOR TRACKING AND WYMOGI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW
NAVIGATION SYSTEMS
ŚLEDZENIA I NAWIGACJI
1 TRACKING SYSTEM REQUIREMENTS

1 WYMAGANIA DLA SYSTEMU
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ŚLEDZENIA
1.1 GSM/GPRS Tracking.

1.1 Śledzenie GSM/GPRS.

1.2 SAT Tracking if GSM/GPRS Tracking
does not cover the area.

1.2 Śledzenie SAT, jeśli śledzenie GSM/GPRS
nie obejmuje tego obszaru.

1.3 Manual and automatic
vehicle alert to Rally HQ.

1.3
Ręczny
i
automatyczny
alarm
zatrzymania pojazdu w Siedzibie Rajdu.

stopped

1.4 SOS/OK safety alerts to Rally HQ.

1.4 Alarmy bezpieczeństwa
Siedziby Rajdu.

1.5 Two-way voice and/or
communication to Rally HQ.

1.5 Dwukierunkowa komunikacja głosowa
i/lub wiadomości do Siedziby Rally.

1.6 Live tracking
website/mobile app.

data

messages

interface

for

SOS/OK

do

1.6 Interfejs śledzenia na żywo dla strony
internetowej/aplikacji mobilnej.

2 NAV/GPS SYSTEM REQUIREMENTS

2 WYMAGANIA SYSTEMOWE NAV/GPS

2.1 Function to allow the validation by
waypoints of the start and end of speed
control zones.

2.1 Funkcja umożliwiająca potwierdzenie
według punktów drogowych na początku i
końcu stref kontroli prędkości.

2.2 Maximum speed control (T3, T4 and
T5 on Selective Sections and all vehicles
on road sections)

2.2 Kontrola maksymalnej prędkości (T3, T4
i T5 na Odcinkach Specjalnych i wszystkich
pojazdów na odcinkach drogowych)

2.3 Danger warning when approaching a
WPS.

2.3
Ostrzeżenie
o
niebezpieczeństwie
podczas zbliżania się do WPS.

2.4 Virtual CP control.

2.4 Kontrola wirtualnego CP.

2.5 GPS Trip Meter function.

2.5 Funkcja licznika podróży GPS.

2.6 Trip Meter auto setting at WPs.

2.6 Automatyczne ustawianie Metromierza w
WP.

2.7 Enable the setting of different type of
waypoints and validation radius (Rallies
only).

2.7 Umożliwia ustawienie różnych rodzajów
punktów
drogowych
i
promienia
potwierdzenia (tylko Rajdy).

2.8 Waypoint in chronological order
validation control function (Rallies only).

2.8 Punkt drogowy w funkcji kontroli
potwierdzenia w kolejności chronologicznej
(tylko rajdy).

2.9
Automatic
neutralisation
timing
function for refuelling and road sections
(Rallies only).

2.9
Funkcja
automatycznego
czasu
neutralizacji dla tankowania i odcinków
drogowych (tylko Rajdy).

2.10 GOTO waypoint function (Rallies
only).

2.10 Funkcja punktu drogowego GOTO (tylko
Rajdy).

2.11 Warning function for Back Track
driving (Rallies only).

2.11 Funkcja ostrzegania podczas jazdy pod
Prąd Trasy (tylko Rajdy).
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2.12 In case of an emergency the system
must make all waypoints visible if the
code “5555” is entered.

2.12 W przypadku awarii system musi
pokazać wszystkie punkty drogowe, jeśli
wprowadzony zostanie kod „5555”.

3 REQUIREMENTS FOR VEHICLE-TOVEHICLE COMMUNICATION SYSTEM

3 WYMOGI DOTYCZĄCE SYSTEMU
KOMUNIKACJI POJAZD-DO-POJAZDU

3.1 Must be integrated either in tracking
or in the NAV/GPS device.

3.1 Musi być zintegrowany z funkcją
śledzenia lub z urządzeniem NAV/GPS.

3.2 Overtaking requests by vehicle-tovehicle communication and detection if
requesting vehicle is on the same track.

3.2 Żądania wyprzedzania poprzez system
komunikacji pojazd-do-pojazdu i wykrywanie
czy pojazd jest na tej samej trasie.

3.3 Stopped vehicle in front alarm.

3.3 Alarm o zatrzymanym pojeździe na
trasie.

3.4 Vehicle-to-vehicle collision alarm.

3.4 Alarm kolizji pojazd-do-pojazdu.

3.5 Sound
speeding.

emission

for

alarms

and

4 The tracking and NAV/GPS devices must
be compatible with the standard power
connection described in Appendix VI.

3.5
Emisja
dźwięku
przekroczenia prędkości.

dla

alarmów

i

4 Urządzenia śledzące i NAV/GPS muszą być
zgodne ze standardowym złączem zasilania
opisanym w Załączniku VI.
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