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INTRODUCTION 
“2019 BAJA EUROPE RALLY” will be run in compliance with: 

 
- 2019 Motorcycle Sport Regulations (here and after the RSM); 
- 2019 Rules of Baja Rallies (along with appendices) (here and 
after the PPRB Regulations); 
- the Polish Road Traffic Law; 
- Environmental Code in Motorsport; 
- PZM Medical Regulations; 
- these Supplementary Regulations. 

Any modifications, amendments and / or changes to these 
Supplementary Regulations will be announced to all Competitors 
only by numbered and dated bulletins, issued by the Organiser and 
approved by PZM Motorcycle Sport Commission (here and after 
the GKSM PZM) or by Chairman of the Jury. 

 
At the same time there will be run the Polish Cross-Country 
Championship (here and after RMPST), Polish Cross-Country Cup 
(here and after RPPST) and Polish Cross-Country Dacia Duster Elf 
Cup (here and after DDEC). 
 
The conditions of the aforementioned competitions are set out in 
separate Supplementary Regulations. 
Unless specifically covered within these Supplementary 
Regulations, the text of the RSM Regulations and PPRB 
Regulations applies and should be referred to. 

In case of differences in the interpretation of regulations, the 
Polish text will be binding. 

WPROWADZENIE 
„BAJA EUROPE 2019” zostanie przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami: 
- Regulaminu Sportu Motocyklowego 2019 (zwanego dalej RSM); 
- Zasad Rozgrywek w Rajdach Baja 2019 (wraz z załącznikami) 
(zwanych dalej Regulaminem PPRB); 
- Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”; 
- Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych; 
- Regulaminu Medycznego PZM; 
- niniejszego Regulaminu Uzupełniającego 

Każde modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia niniejszego 
Regulaminu będą przekazywane wszystkim zgłoszonym 
zawodnikom wyłącznie w numerowanych i datowanych 
komunikatach, ogłaszanych przez organizatora i zatwierdzonych 
przez Główną Komisję Sportu Motocyklowego PZM (zwaną dalej 
GKSM PZM) lub przez Sędziego Głównego zawodów. 
Równolegle przeprowadzone zostaną zawody zaliczane do 
Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 
(zwanych dalej RMPST), Rajdowego Pucharu Polski 
Samochodów Terenowych (zwanego dalej RPPST), oraz 
Rajdowego Pucharu Polski Dacia Duster Elf Cup (zwanego dalej 
DDEC). Warunki rozgrywania tych zawodów określone są w 
oddzielnych regulaminach uzupełniających. 
W przypadku kwestii nieujętych niniejszym Regulaminem, 
zastosowanie mają odpowiednio Regulamin RSM oraz Regulamin 
PPRB. 
W przypadku różnic w interpretacji przepisów tekst polski 
regulaminów uznawany będzie za obowiązujący. 
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RALLY PROGRAME PROGRAM RAJDU 
27-09-2019 FRIDAY   / 

PIĄTEK 
 
 
- Publication of Supplementary Regulations / 
Publikacja Regulaminu Uzupełniającego 
- Opening date for entries / Otwarcie 
zgłoszeń 
 

 
 
Official organizer website / Oficjalna strona 
internetowa organizatora 

10-10-2019 THURSDAY   / 
CZWARTEK 

 
 
- Closing date for entries – 1st term / 
Zamknięcie 1 terminu zgłoszeń 
 

 
 
Organiser office / Biuro organizatora 

13-10-2019 SUNDAY   / 
NIEDZIELA 

 
 
- Closing date for entries / Zamknięcie 
zgłoszeń 
 

 
 
Organiser office / Biuro organizatora 

15-10-2019 TUESDAY   / 
WTOREK 

 
 
- Publication of entry list / Publikacja listy 
zgłoszeń 
- Publication of administrative checks 
schedule / Publikacja harmonogramu odbioru 
administracyjnego 
- Publication of scrutineering schedule / 
Publikacja harmonogramu badania 
kontrolnego przed rajdem 

 
 
Official organizer website / Oficjalna strona 
internetowa organizatora 

18-10-2019 
 
13:00–20:30 
 
13:00–20:30 
 
14:00–19:00 
 
15:00–20:00 
 
 
 
 
15.00 
 
18.00 
 
20:00 
 
20:30 
 
 
 
21:00 
 
21:00 
 

FRIDAY   / 
PIĄTEK 

 
 
- Working hours of Rally Office / Godziny 
pracy Biura Zawodów 
- Working hours of Press Office / Godziny 
pracy Biura Prasowego 
- Administrative checks / Odbiór 
administracyjny 
- Scrutineering- BK-1, sealing and marking, 
Tracking system installation assembly / 
Badanie kontrolne przed rajdem - BK-1, 
plombowanie, znakowanie, montaż system 
śledzenia pojazdów 
Exam for motorcycle license / Egzamin na 
licencję motocyklową 
GKSM meeting with Competitors / Spotkanie 
GKSM z Zawodnikami  PPRB 
- 1st Meeting of Jury / 1 posiedzenie Jury 
 
- Publication of list of Competitors / Riders 
authorised to start / Publikacja listy 
Zawodników / Kierowców dopuszczonych do 
startu 
- Publication of starting list to Leg 1/ 
Publikacja listy startowej do Etapu 1 
- Obligatory briefing for Competitors / 
Obozwiązkowa odprawa dla Zawodników 
 

 
 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
Service Park P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich 
 
 
 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu 
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
 

19-10-2019 
 
08:00–20:30 
 
08:00–20:30 
 
08:00 
 
19:50 

SATURDAY   / 
SOBOTA 
 

 
 
- Working hours of Rally Office / Godziny 
pracy Biura Zawodów 
- Working hours of Press Office / Godziny 
pracy Biura Prasowego 
- TC 0 - Rally Start / PKC 0 - Startu Rajdu 
 
Leg 1 Finish / Meta Etapu 1 

 
 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
Service Park P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich  
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
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18:00 
 

 
 
- Publication of Starting List to Leg 2 / 
Publikacja Listy Startowej do Etapu 2 

Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu 

20-10-2019 
 
8:00–16:30 
 
8:00–16:30 
 
8:00 
 
12:40 
 
13:00 
 
 
15:30 
 
16:00 
 
16.00 

SUNDAY   / 
NIEDZIELA 
 
 

 
 
- Working hours of Rally Office / Godziny 
pracy Biura Zawodów 
- Working hours of Press Office / Godziny 
pracy Biura Prasowego 
- Leg 2 Start / Start Etapu 2 
 
- Rally Finish / Meta Rajdu 
 
- Final checks, GPS Tracking system removal 
/ Badanie kontrolne po rajdzie–BK-2, 
demontaż systemu śledzenia GPS 
- Provisional Rally Classification publication /  
Publikacjia klasyfikacji prowizorycznej 
- Final Rally Classification publication /  
Publikacja klasyfikacji końcowej 
- Prize Griving Ceremony / Ceremonia 
Rozdania Nagród 

 
 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
 
Official results board / Oficjalna tablica 
wyników 
Official results board / Oficjalna tablica 
wyników 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 
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1. RALLY DESCRIPTION 
 

1.1. LOCATION AND NAME OF THE EVENT 
“2019 BAJA EUROPE” will be run in Żagań, Lubuska province, 
Poland, from 18th to 20th of October, 2019. 
1.2. TITLES WHICH THE RALLY COUNTS 
2019 Polish Cup for Baja Rallies – round 6. 
1.3. VISAS 
PZM visa: PPRB/6/BSTPZM/191008 
1.4. LOCATIONS OF OFFICIAL NOTICE BOARD / OFFICIAL 
RESULTS BOARD 
RALLY OFFICE, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 
1.5. DIGITAL NOTICE BOARD: www.baja-europe.com  
 
 

2. ORGANISATION 
 

2.1. ORGANISERS 
Automobilklub Wielkopolski 
35/37 Towarowa street, 60-101 Poznań, Poland 
Tel. +48 61 853 61 03, Fax +48 61 859 42 00 
Mob. +48 665 799 895 
E-mail: sekretariat@aw.poznan.pl  
Website: www.baja-europe.com  
2.2. CO-ORGANIZER 
Rallye Breslau International Association 
St. Peterburg Blvd. 75, 4006 Plovdiv, Bulgaria 
Tel.+359 32 277 993 
E-mail: info@baja-europe.com  
Websie: www.baja-europe.com 
2.3. ORGANISING COMMITTEE 
Bartosz Bieliński, Alexander Kovatchev, Marcin Fiejdasz, Wojciech 
Legutko, Zbyszko Gaik, Konstantin Panayotov. 
2.4. STEWARDS OF THE MEETING 
Jury President:  Wojciech Rencz   /POL/ 
Secretary 
of the Jury: Iwona Windak   /POL/ 
2.5. OBSERVERS AND DELEGATES 
PZM Observer: Damian Dąbrowski  /POL/ 
2.6. OFFICIALS 
Clerk of the 
Course:  Jacek Bujański   /POL/ 
Deputy 
CoC:  Marcin Fiejdasz   /POL/ 
Assistant 
CoC – Sport: Konstantin Panayotov  /BGR/ 
Deputy 
CoC – Safety: Zbyszko Gaik   /BGR/ 
Assistant 
CoC – Organisation: Wojciech Legutko  /POL/ 
Assiatant 
CoC – Marshals: Sławomir Pytlak   /POL/ 
Assisatnt CoC Media / 
Press Officer:  Jacek Pałuba   /POL/ 
Rally Office 
Manager: Paulina Bielińska  /POL/ 
Rally Control 
Manager: TBA                                   /POL/ 
Scrutineering 
Manager: Tomasz Łysoniewski  /POL 
Competitors Relations 
Officer:  Marek Kisiel   /POL/ 
Results 
Processing: Tomasz Lisicki   /POL/ 
Chief Medical: Artur Gawłowski  /POL/ 

1. OPIS RAJDU 
 

1.1. MIEJSCE I NAZWA ZAWODÓW 
Rajd „BAJA EUROPE 2019” odbędzie się w Żaganiu  
w województwie Lubuskim, w dniach 18-20 Października 2019. 
1.2. RANGA ZAWODÓW 
6. runda Pucharu Polski w Rajdach Baja 2019; 
1.3. WIZY 
Wiza PZM: PPRB/6/BSTPZM/191008 
1.4. LOKALIZACJA OFICJALNEJ TABLICY OGŁOSZEŃ / 
OFICJALNEJ TABLICY WYNIKÓW 
BIURO ZAWODÓW, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 
1.5. ELEKTRONICZNA TABLICA OGŁOSZEŃ: www.baja-
europe.com 
 

2. ORGANIZACJA 
 

2.1. ORGANIZATORZY 
Automobilklub Wielkopolski 
Ul. Towarowa 35/37, 60-101 Poznań, Polska 
Tel. +48 61 853 61 03, Fax +48 61 859 42 00 
Kom. +48 665 799 895 
E-mail: sekretariat@aw.poznan.pl  
Strona internetowa: www.baja-europe.com  
2.2. WSPÓŁORGANIZATOR 
Rallye Breslau International Association 
St. Peterburg Blvd. 75, 4006 Plovdiv, Bulgaria 
Tel.+359 32 277 993 
E-mail: info@baja-europe.com 
Strona Internetowa: www.baja-europe.com  
2.3. KOMITET ORGANIZACYJNY 
Bartosz Bieliński, Alexander Kovatchev, Marcin Fiejdasz, 
Wojciech Legutko, Zbyszko Gaik, Konstantin Panayotov. 
2.4. ZESPÓŁ SĘDZIÓW SPORTOWYCH 
Sędzia Główny: Wojciech Rencz   /POL/ 
 
Sekretarz Jury: Iwona Windak   /POL 
2.5. OBSERWATORZY I DELEGACI 
Obserwator PZM: Damian Dąbrowski  /POL/ 
2.6. OSOBY OFICJALNE 
 
Dyrektor Rajdu: Jacek Bujański   /POL/ 
Wicedyrektor 
Rajdu:   Marcin Fiejdasz   /POL/ 
Asystent Dyrektora 
ds. Sportowych: Konstantin Panayotov  /BGR/ 
Asystent Dyrektor ds.  
Zabezpieczenia: Zbyszko Gaik   /BGR/ 
Asystent Dyrektora ds.  
Organizacyjnych: Wojciech Legutko  /POL/ 
Asystent Dyrektora ds. 
Sędziów: Sławomir Pytlak   /POL/ 
Asystent Dyrektora ds. Mediów / 
Rzecznik Prasowy: Jacek Pałuba   /POL/ 
Kierownik  
Biura Rajdu: Paulina Bielińska  /POL/ 
Kierownik Centrum 
Kierowania Rajdem: TBA                      /POL/ 
Kierownik Badania 
Kontrolnego: Tomasz Łysoniewski  /POL/ 
Odpowiedzialny za Kontakt 
z Zawodnikami: Marek Kisiel   /POL/ 
Kierownik 
Komisji Obliczeń: Tomasz Lisicki   /POL/ 
Lekarz Zawodów: Artur Gawłowski  /POL/ 
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Service Park 
Manager: TBA    /POL/ 
Timekeepers and GPS Tracking 
Manager: Bartłomiej Korzeń  /POL/ 
Communication 
Manager:  Andrzej Buziewicz  /POL/ 
Environmental 
Steward: Justyna Wybieralska  /POL/ 
 

3. ENTRIES 
 

3.1. OPENING AND CLOSING DATES FOR ENTRIES 
• opening:      
 27.09.2019 – 00:01 /Friday/ 
• closing date – 1st term:   
 10.10.2019 – 23:59 /Thursday/ 
• closing date for entries:   
 13.10.2019 – 23:59 /Sunday/ 
3.2. Delivery of the correctly filled in entry form and required 
attachments is the responsibility of the Competitors. Any 
Competitor willing to enter into the Rally is obliged to correctly fill in 
the official entry form till the end of the closing dates for entries. 
3.3. ENTRY PROCEDURE  
3.3.1. The entry form shall be filled by Competitor only by means 
the official rally website www.baja-europe.com or official PZM on-
line entries system http://inside.pzm.pl/. Correctly filled, with 
attached confirmation of payment of the entry fee and approved, 
the entry form shall be automatically sent by electronic mail to the 
Rally Organiser and to the Competitor on his e-mail address, 
mentioned in his entry form. 
3.3.2. An entry will be accepted only when it will be accompanied 
by receipt of payment of the full required entry fee. 
3.3.3. When completing by website the on-line entry form and 
attachments, also the following files are automatically generated: 
- Personal Safety Equipment Card (generated with entry form, filled 
and printed by competitor); 
- Administrative Checks Card (OA card) (printed by organizer and 
filled by competitor during the Administrative Checks); 
- Scrutineering Card (BK 1 card) (printer by organizer, issued to 
competitor during the Administrative Checks and filled by 
competitor before Scrutineering). 
 
 
 
 
 
3.3.4. Together with the on-line entry form are also sharing on-line 
forms: 
- Additional Service Park Space Order Form (optional); 
 
- The Same / Neighboring Service Park Space Order Form 
(optional). 
3.3.5. The Entry to the Rally is the conclusion of a civil law contract 
with the organizer. It also means the consent of the Competitor / 
Crew members for the processing of his personal data for purposes 
related to the organization of the above Rally, and the whole series 
of competitions in which the Rally is organized. This application 
also means consent to the publication of photographs containing 
Competitor / Crew members image and his/her results on the PZM 
website as well as other websites of the organizers of the rounds of 
each competition series under which the Rally is organized. A 
Competitor / Crew members has the right to access his / her 
personal data, correct them and request to cease processing of 
these data. A request to cease processing of his / her personal 
data means resignation from participation in the competition. 
 

Kierownik Parku 
Serwisowego: TBA    /POL/ 
Kierownik Pomiaru Czasu / 
Sytemu GPS: Bartłomiej Korzeń /POL/ 
Kierownik 
Łączności: Andrzej Buziewicz  /POL/ 
Komisarz Ochrony 
Środowiska: Justyna Wybieralska  /POL/ 
 

3. ZGŁOSZENIA 
 

3.1. TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA LISTY ZGŁOSZEŃ 
• otwarcie listy zgłoszeń:     
  27.09.2019 – 00:01 /Friday/ 
• zakończenie 1 terminu zgłoszeń   
  10.10.2019– 23:59 /Czwartek/ 
• zamknięcie listy zgłoszeń    
  13.10.2019 – 23:59 /Niedziela/ 
3.2. Na zawodniku spoczywa obowiązek przesłania prawidłowo 
wypełnionego zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami. Każdy zawodnik zamierzający wziąć udział w 
rajdzie do dnia zamknięcia listy zgłoszeń, ma obowiązek 
prawidłowego wypełnienia oficjalnego formularza zgłoszenia. 
3.3. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ 
3.3.1. Formularz zgłoszenia wypełnia zawodnik wyłącznie 
poprzez oficjalną stronę internetową zawodów www.baja-
europe.com lub oficjalna stronę internetową systemu zgłoszeń 
PZM http://inside.pzm.pl/. Po prawidłowym wypełnieniu, 
dołączeniu potwierdzenia wpłaty wpisowego i zatwierdzeniu, 
zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane pocztą elektroniczną 
do organizatora rajdu i do zawodnika na wskazany przez niego w 
formularzu adres e-mail. 
3.3.2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy 
towarzyszyć mu będzie potwierdzenie wpłaty pełnej kwoty 
wymaganego wpisowego. 
3.3.3. W trakcie wypełniania elektronicznego formularza 
zgłoszenia automatycznie generowane są następujące załączniki: 
- karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego (generowana 
wraz z drukiem zgłoszenia, wypełniana i drukowana przez 
zawodnika); 
- karta odbioru administracyjnego (karta OA) (drukowana przez 
organizatora i uzupełniana przez zawodnika podczas OA); 
- karta badania kontrolnego przed rajdem (karta BK 1) 
(drukowana przez organizatora, wydawana zawodnikowi podczas 
OA i wypełniana przez zawodnika przed badaniem kontrolnym 
przed rajdem). 
3.3.4. Wraz z oficjalnym elektronicznym formularzem zgłoszenia 
udostępnianie są także oficjalne elektroniczne formularze: 
- druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym 
(opcjonalnie); 
- wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w parku 
serwisowym (opcjonalnie). 
3.3.5. Zgłoszenie do rajdu jest jednocześnie zawarciem umowy 
cywilnoprawnej z organizatorem a także, jest jednoznaczne z 
wyrażeniem przez zawodnika/członków załogi zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z 
organizacją w/w rajdu, oraz cyklu rozgrywek, w ramach których 
dany rajd jest organizowany. Zgłoszenie to oznacza również 
zgodę na publikację zdjęć zawierających jego wizerunek oraz 
wyników jego startów na stronach internetowych PZM oraz 
organizatorów rund poszczególnych cykli rozgrywek w ramach, 
których dane zawody są organizowane. Zawodnik/członek załogi 
ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania 
oraz żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Żądanie 
zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest 
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach. 
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The entry fee will be returned in full only in case of cancellation of 
the Rally or refusal of entry of a Competitor. Organiser may return 
50% of the entry fee in case of Competitors who will present a 
written explanation from their parent ASN or Club, confirming a 
force majeure Event. The notice of withdrawal from the Competition 
must be sent to the Rally Office at the latest before the 
Administrative Checks start. 
 
 
 

4. INSURANCE 
 

4.1. Each Competitor must be in possession of a valid (throughout 
the whole duration of the rally) civil liability insurance policy (road 
traffic insurance) for owner of a vehicle registered in country or 
abroad, according to appropriate law regulations. 
Casco insurance with sport extension is also recommended for all 
vehicles entered to Rally. 
 
The organizer is not responsible for any damages and/or losses 
and/or harms of Competitors and/or Riders members and/or 
members of Competitor / rider personnel and/or Competitor / rider 
accompanying persons, occurred during the Rally. 
 
 
4.2. Each Competitor / Rider takes part in the Rally at their own 
risk. By signing of the Entry Form the Competitor / Rider members, 
renounces all rights to enforce any compensation for any damages 
and/or losses and/or harms, which might be result of accidents 
occurred during the Rally to them and/or their personnel members 
and/or their accompanying persons. This renouncement refers to 
FIM, PZM, the organizer, the rally officials and other Competitors 
and Riders (also from accompanying events run in the same time 
and on the same route). 
 
4.3. The entry fee not includes the insurance premium to insure 
civil liability (OC) of Competitor / Rider, Competitor / Rider 
personnel and Competitor / Rider accompanying persons against 
all third parties and accident insurance (NNW) of Competitor / 
Rider, Competitor / Rider personnel and Competitor / rider 
accompanying persons. 
 
 
4.4. The organizer is not responsible for Competitor / Rider 
personnel and Competitor / Rider accompanying persons and 
caused by them damages and / or losses and / or harms. 
4.5. In accordance with legal regulations, the Organiser has taken 
out an civil liability insurance policy (OC) of the Rally and accident 
insurance policy (NNW) of the members of Organiser personnel not 
covered by other insurance policy. The indemnity provided under 
the civil liability insurance policy (OC) of the Rally is: TBA PLN. 
 
 

5. ADVERTISING / IDENTIFICATION 
 

5.1. IDENTIFICATION 
In accordance with Art. 14 of the PPRB Regulations. 
5.2. ORGANISER`S ADVERTISING STICKERS 
The Competitors who accept the organizer’s optional advertising 
must reserve the area in accordance with Appendix 2 to these 
Regulations. The organizer’s advertising stickers placed on the 
“Rally plate” and “Competition numbers” are obligatory. Names of 
companies and institutions will be published in a separate bulletin 
on the official Rally website www.baja-europe.com  
 
5.3. LOCATION 
See Appendix 2 to these Regulations and Art. 13-14 of the PPRB 

Wpisowe zostanie zwrócone w całości wyłącznie w przypadku 
odwołania rajdu lub odmowy przyjęcia zgłoszenia od zawodnika. 
Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym 
zawodnikom, którzy złożą na piśmie usprawiedliwienie, 
potwierdzone przez władze macierzystego ASN-u lub 
automobilklubu, że na skutek działania siły wyższej nie będą 
mogli wystartować w rajdzie. Informacja o wycofaniu się z 
zawodów musi być przesłana do biura zawodów najpóźniej przed 
rozpoczęciem odbioru administracyjnego. 
 

4. UBEZPIECZENIE 
 

4.1. Każdy zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający 
zawarcie (posiadanie) umowy ubezpieczenia w zakresie ochrony 
od odpowiedzialności cywilnej (OC) właściciela pojazdu 
zgłoszonego do rajdu, zarejestrowanego w kraju lub za granicą, 
zawartej i ważnej (przez cały czas udziału w rundzie) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Zaleca się zawodnikom 
posiadanie ubezpieczenia pojazdu zgłoszonego do rajdu w 
zakresie ubezpieczenia Autocasco (AC) z rozszerzeniem o ryzyko 
udziału w imprezach sportowych. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty i/lub 
krzywdy zawodników i/lub kierowców i/lub personelu 
zawodnika/kierowcy i/lub osób towarzyszących 
zawodnika/kierowcy, powstałe podczas udziału w rajdzie. 
4.2. Każdy zawodnik / kierowca bierze udział w rajdzie na własną 
odpowiedzialność. Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik / 
kierowca zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia wszelkich 
odszkodowań za jakiekolwiek straty i/lub szkody i/lub krzywdy, 
mogące być wynikiem wypadków, które mogą się zdarzyć 
podczas rajdu im, członkom ich personelu oraz ich osobom 
towarzyszącym. Zrzeczenie to dotyczy FIM, PZM, organizatora, 
osób oficjalnych oraz innych zgłoszonych zawodników i 
kierowców (także z zawodów towarzyszących rozgrywanych w 
tym samym czasie i na tej samej trasie). 
4.3. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej 
zapewniającej ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
(OC) zawodnika / kierowcy, personelu zawodnika / kierowcy i 
osób towarzyszących zawodnika / kierowcy wobec osób trzecich 
oraz zapewniającej ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawodnika / 
kierowcy, personelu zawodnika / kierowcy oraz osób 
towarzyszących zawodnika / kierowcy. 
4.4. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za personel 
zawodnika / kierowcy oraz osoby towarzyszące zawodnika / 
kierowcy i spowodowane przez nich szkody i/lub straty i/lub 
krzywdy. 
4.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator wykupił 
polisę ubezpieczeniową OC rajdu i NNW członków personelu 
organizatora nieobjętych innym ubezpieczeniem. Suma 
gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej OC rajdu wynosi: TBA 
PLN. 
 

5. REKLAMA / NUMERY STARTOWE 
 

5.1. NUMERY STARTOWE 
Zgodnie z Art. 14 Regulaminu PPRB. 
5.2. REKLAMA DODATKOWA ORGANIZATORA 
Zawodnicy, którzy zaakceptują reklamę dodatkową organizatora, 
muszą zarezerwować powierzchnię zgodnie z załącznikiem nr 2 
do niniejszego Regulaminu. Reklama organizatora umieszczona 
na „Tablicy Rajdowej” oraz na „Numerach Startowych” jest 
obowiązkowa. Nazwy firm i instytucji zostaną podane w 
oddzielnym komunikacie, opublikowanym na oficjalnej stronie 
internetowej rajdu www.baja-europe.com 
5.3. LOKALIZACJA 
Patrz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz Art. 13-14 
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Regulations. Competition numbers, Rally plate and organizer’s 
advertising stickers supplied by the Organizer must be properly 
affixed on the competing vehicle for the entire duration of the Rally. 
If it is ascertained at any time during the Rally that any competition 
number, Rally plate or organizer’s optional advertising sticker is 
missing, this will be reported to the chairman of the Jury, who will 
impose a fine in accordance to Art. 14.3 of PPRB Regulations. 
 
5.4. LIMITATIONS 
5.4.1. Any advertising of cigarettes, tobacco products, betting and 
alcohol beverages is prohibited in Poland. 
 
5.4.2. All rights are reserved for the Organizer to place 
advertisement in Rally Office, at Ceremonial Start and Prize Giving 
Ceremony of the Rally, in Service Park and along the itinerary of 
the competition. Within the entry fee the Competitor/Crew may 
display its advertising on their competing vehicles, service vehicles, 
auxiliary vehicles, service tents, umbrellas, fences surrounding 
their service space, etc. located on service position allocated to 
him. Other marketing and advertising activity must be agreed with 
the Organizer. 
 
 

6. TYRES 
 

In accordance with Art. 12 of the PPRB Regulations. 
 

7. FUEL 
 

7.1. Technical requirements 
In accordance with Art. 30 of the PPRB Regulations. 
7.2. Each Competitor / Rider is responsible for calculating the 
appropriate amount of fuel for his vehicle. In any case, the 
Competitor / Rider can’t make claims against the organizer of the 
Rally if his vehicle does not cover the minimum distance of 85 km, 
regardless of the nature of the road sections and the SS route. For 
safety, a 10% margin is recommended, i.e. a range of about 95-
100 km. 
 
 

8. ADMINISTRATIVE CHECKS 
 

8.1. LOCATION AND DATE 
RALLY OFFICE, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 
 18.10.2019 /Friday/ between 14:00 – 19:00 
8.2. ADMINISTRATIVE CHECKS SCHEDULE 
The Administrative Checks schedule will be published in separate 
bulletin on the official Rally website www.baja-europe.com on 
15.10.2019 /Tuesday/. Presence in scheduled time of Competitor 
or his authorized representative is obligatory. Each Competitor that 
reports to the Administrative Checks on any other time than that 
scheduled will be penalized with a fine of 100 PLN or 25 EUR. 
 
 
8.3. DOCUMENTS TO BE DELIVERED/PRESENTED 
8.3.1. LICENSED RIDERS 
- original entry form, signed by Competitor and Rider; 
 
- valid Competitor / Entrant license; 
- valid required license of Rider; 
- valid driving license (document confirming appropriate permission 
to drive the vehicle) of Rider; 
- valid required medical checks confirmation; 
- Rider start permission issued by his FMNR (not applicable to 
PZM). 
8.3.2. NON-LICENSE RIDERS 
- signed original entry form; 

Regulaminu PPRB. Dostarczone przez organizatora numery 
startowe, tablice rajdowe i naklejki z reklamą organizatora, muszą 
być przez cały czas trwania rajdu właściwie przymocowane na 
pojazdach rajdowych. Jeżeli w jakimkolwiek momencie trwania 
rajdu, stwierdzone zostanie, że brakuje jakiegokolwiek numeru 
startowego, tablicy rajdowej lub naklejek z reklamą organizatora, 
powyższe zostanie zasygnalizowane do Sędziego Głównego, 
który może nałożyć karę zgodnie z Art. 14.3 Regulaminu PPRB. 
5.4. OGRANICZENIA 
5.4.1. Na terenie Polski zabronione jest reklamowanie 
papierosów, wyrobów tytoniowych, zakładów bukmacherskich 
oraz napojów alkoholowych. 
5.4.2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na 
umieszczanie wszelkich reklam w biurze zawodów, na ceremonii 
startu honorowego i ceremonii rozdania nagród, na terenie parku 
serwisowego oraz na całej trasie rajdu. W ramach wpisowego 
zawodnik/załoga może umieszczać własną reklamę na pojeździe 
rajdowym, samochodach serwisowych, namiotach serwisowych, 
parasolach, płotkach okalających jego powierzchnię serwisową, 
itp. zlokalizowanych na przydzielonej mu powierzchni serwisowej. 
Inne formy działalności marketingowej i reklamowej muszą być 
uzgodnione z organizatorem. 
 

6. OPONY 
 

Zgodnie z Art. 12 Regulaminu PPRB. 
 

7. PALIWO 
 

7.1. Warunki techniczne 
Zgodnie z Art. 33 Regulaminu PPRB. 
7.2. Każdy zawodnik/kierowca jest odpowiedzialny/-a za 
obliczenie odpowiedniej ilości paliwa dla swojego pojazdu. W 
żadnym przypadku zawodnik/kierowca nie może wysuwać 
roszczeń przeciwko organizatorowi rajdu, jeśli jego pojazd nie 
pokona minimalnej odległości 85 km, niezależnie od charakteru 
trasy odcinków drogowych jak i trasy OS. Dla bezpieczeństwa 
rekomendowany jest 10-procentowy margines, tj. zasięg 
wynoszący około 95-100 km. 
 

8. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 
 

8.1. LOKALIZACJA I TERMIN 
BIURO ZAWODÓW, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 
 18.10.2019 /Piątek/ pomiędzy 14:00 a 19:00 
8.2. HARMONOGRAM ODBIORU ADMINISTRACYJNEGO 
Harmonogram odbioru administracyjnego zostanie opublikowany 
w oddzielnym komunikacie na oficjalnej stronie internetowej rajdu 
www.baja-europe.com w dniu 15.10.2019 /Tuesday/. 
Obowiązkowa jest obecność zawodnika lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, w terminie wyznaczonym w harmonogramie. 
Każdy zawodnik, który zgłosi się na odbiór administracyjny poza 
wyznaczonym w harmonogramie terminem, będzie ukarany karą 
w wysokości 100 PLN lub 25 EUR. 
8.3. DOKUMENTY DO DOSTARCZENIA/OKAZANIA 
8.3.1. KIEROWCY LICENCJONOWANI 
- oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami 
zawodnika i kierowcy; 
- ważna licencja zawodnika / zgłaszającego; 
- ważna wymagana licencja kierowcy; 
- ważne prawa jazdy (dokumenty potwierdzające ważne 
odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem) kierowcy; 
- ważne potwierdzenie wymaganych badań lekarskich; 
- zgoda na start kierowcy z macierzystego FMNR-u (nie dotyczy 
PZM). 
8.3.1. KIEROWCY NIE LICENCJONOWANI 
- podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego  
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- identity document confirming the age of majority 
- valid driving license (document confirming appropriate permission 
to drive the vehicle) of Rider; 
 
- valid required medical checks confirmation; or a health 
declaration allowing you to participate in a motorcycle sport 
competition 
- certificate of entered competing vehicle ownership or the vehicle 
owner's consent to its participation in the competition. 
- recommendation from RBI; 
 

9. SCRUTINEERING - BK1, SEALING, MARKING, GPS 
TRACKING SYSTEM INSTALATION 

 
9.1. LOCATION AND DATE 
SERVICE PARK, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 

18.10.2019 /Friday/ between 15:00 – 20:00 
9.2. SCRUTINEERING SCHEDULE 
The Scrutineering schedule will be published in separate bulletin on 
the official Rally website www.baja-europe.com on 15.10.2019 
/Tuesday/. 
Presence in scheduled time of Competitor or his authorized 
representative is obligatory. Each Competitor that reports to the 
Scrutineering on any other time than that scheduled will be 
penalized with a fine of 100 PLN or 25 EUR. 
Only Competitors/Crew who have completed the Administrative 
Checks may present their vehicle at Scrutineering in accordance 
with the published time schedule. 
 
 
9.3. DOCUMENTS TO BE DELIVERED/PRESENTED 
- BK 1 card (received during OA); 
- filled in Personal Safety Equipment Card (automatically generated 
with the entry form); 
- valid vehicle registration (document confirming the admission to 
road traffic) of entered competing vehicle; 
 
- valid document of required civil liability insurance policy of entered 
competing vehicle; 
- certificate of entered competing vehicle ownership or the vehicle 
owner's consent to its participation in the competition. 
9.4. REQUIREMENTS 
Before a vehicle enters the Scrutineering, all the required labels 
fixed (starting numbers, advertisement) according to the Appendix 
2 to these Regulations. 
 
9.5. The act of presenting a vehicle for Scrutineering is considered 
an implicit statement of conformity (Art. 15.5 of PPRB Regulations). 
Scrutineering carried out before the start of the Rally will be of a 
general nature to ensure general conformity with the Group and 
Class entered, essential safety items are carried and conformity 
with the national Traffic Law.  
 
The positive passing Scrutineering does not in any way infer that 
the vehicle in concern complies with the technical regulations (Art. 
15.4 of FIA General Prescriptions). 
 
 

10. BRIEFING 
 

10.1. LOCATION AND DATE 
RALLY OFFICE, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 

18.10.2019 / Friday / at 21:00. 
10.2. The briefing is compulsory for at least one Crew member, 

- dokument tożsamości potwierdzający pełnoletność 
- ważne prawa jazdy (dokumenty potwierdzające ważne 
odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem) kierowcy; 
- ważne potwierdzenie wymaganych badań lekarskich, lub 
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającycm na udziała w 
zawodach sportu motocyklowego 
- potwierdzenie własności zgłoszonego pojazdu rajdowego lub 
zgoda właściciela do jego udziału w Zawodach. 
- rekomendacja od RBI. 

9. BADANIE KONTROLNE PRZED RAJDEM - BK 1, 
PLOMBOWANIE, INSTALACJA SYTEMU ŚLEDZENIA 

GPS 
9.1. LOKALIZACJA I TERMIN 
PARK SERWISOWY, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 

18.10.2019 /Piątek/ pomiędzy 15:00 a 20:00 
9.2. HARMONOGRAM BADANIA KONTROLNEGO – BK 1 
Harmonogram badania kontrolnego przed rajdem - BK-1 zostanie 
opublikowany w oddzielnym komunikacie na oficjalnej stronie 
internetowej rajdu www.baja-europe.com w dniu 15.10.2019 
/Wtorek/. Obowiązkowa jest obecność zawodnika lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, w terminie wyznaczonym w 
harmonogramie. Każdy zawodnik, który zgłosi się na badanie 
kontrolne przed rajdem – BK 1 poza wyznaczonym w 
harmonogramie terminem, będzie ukarany karą w wysokości 100 
PLN lub 25 EUR. Wyłącznie zawodnicy/załogi, którzy/-e przeszli/-
ły odbiór administracyjny mogą przedstawić swoje pojazdy na 
badanie kontrolnym przed rajdem - BK-1, zgodnie z 
opublikowanym harmonogramem. 
9.3. DOKUMENTY DO DOSTARCZENIA/OKAZANIA 
- Karta BK 1, otrzymana podczas OA; 
- wypełniona karta wyposażenia bezpieczeństwa osobistego 
(automatycznie generowana wraz z drukiem zgłoszenia); 
- ważny dowód rejestracyjny (dokument stwierdzający 
dopuszczenie do ruchu drogowego) pojazdu zgłoszonego do 
rundy; 
- ważny dowód wymaganej aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC 
pojazdu zgłoszonego do rundy; 
- potwierdzenie własności zgłoszonego pojazdu rajdowego lub 
zgoda właściciela do jego udziału w Zawodach. 
9.4. WYMAGANIA 
Przed przybyciem na badanie kontrolne przed rajdem – BK 1  
wszystkie wymagane naklejki (numery startowe, naklejki z 
reklamą) muszą być przytwierdzone do pojazdu zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu; 
9.5. Fakt przedstawienia pojazdu na badaniu kontrolnym przed 
rajdem – BK 1, uważany jest za domniemane oświadczenie 
zgodności pojazdu (Art. 15.5 Regulaminu PPRB). Badanie 
kontrolne przed rajdem - BK 1, będzie miało charakter ogólny w 
celu sprawdzenia zgodności pojazdu z grupą i klasą, w której 
został zgłoszony, czy zasadnicze elementy bezpieczeństwa są 
zachowane oraz czy pojazd spełnia warunki Przepisów Ruchu 
Drogowego. Pozytywny wynik badania kontrolnego przed rajdem 
– BK 1 nie oznacza w jakimkolwiek przypadku, że dany pojazd 
jest zgodny z regulaminami technicznymi (Art. 15.4 Przepisów 
Ogólnych FIA). 
 

10. BRIEFING / ODPRAWA Z ZAWODNIKAMI 
 

10.1. LOKALIZACJA I TERMIN 
BIURO ZAWODÓW, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 

18.10.2019 /Piątek/ godz. 21:00 
10.2. Briefing jest obowiązkowy, dla co najmniej jednego członka 
załogi, który musi potwierdzić swój udział podpisem. Zawodnik, 
którego przynajmniej jeden członek z danej załogi nie będzie 
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who must confirm his presence by signature. Competitor, whose at 
least one member from the Crew will not be present on the briefing, 
will be penalized with a fine of 100 PLN or 25 EUR. 
Competitors allowed to Additionally the non-licensed Riders, who 
will not participate in Briefing, will be not start. 
 

11. OFFICIAL RALLY START 
 

11.1. PUBLICATIONS OF THE LIST OF THE 
COMPETITORS/CREWS AUTHORISED TO START AND 
STARTING ORDER 
List of Competitors/Crews authorized to start will be published on 
the Official Notice on 18.10.2019/ Friday / at 20:30. The Starting 
list for Leg 1 will be published on the Official Notice and Results 
Board on 18.10.2019/ Friday / at 21:00 Next starting lists will be 
established in accordance with Art. 17 of the PPRB Regulations 
and will be published according to the Rally Programme. 
 
11.2. RALLY START 
TC-0 – SERVICE PARK, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 

19.10.2019 – Saturday, from 8:00 
 

12. SUPER SPECIAL STAGE 
 

Not run. 
 

13. RUNNING OF THE RALLY 
 

13.1. ROAD SECTIONS AND SPECIAL STAGES 
The route of the Rally is composed of Road Sections with a 
scheduled driving time, open for road traffic, and on Special Stages 
on roads/areas closed for the traffic. 
 
13.2. WITHDRAWAL 
Competitors/Crew who withdraw from the Rally before the end of 
the Rally or who leave the official route must notify the Clerk of the 
Course of their withdrawal within one hour and return their time 
card and signed withdrawal form at the closest control point. 
Competitors/Crew failing to abide to this prescription will be 
penalized of 100 PLN fine. 
 
13.3. OFFICIAL RALLY TIME 
The official Rally time will be communicated via GPS. Polish time = 
UTC/GMT+2 – (summer time) - CEST. 
The time measurement accuracy of the Special Stages is 1 second 
 
13.4. SAFETY TRACKING EQUIPMENT 
13.4.1. It is compulsory for the Competitors/Crews to equip their 
vehicles with Geotraq GPS Tracking system, for active monitoring 
and communication with all competing vehicles. 
The Geotraq GPS Tracking system includes live tracking, route & 
velocity recording. 
 
13.4.2. Geotraq GPS Tracking safety system units will be delivered 
and mounted by organizer personnel, during the Scrutineering. The 
Competitor/Crew is obliged to submit to Scrutineering vehicle with 
prepared power supply according to the instructions. 
 
 
Competitor/Crew, who during Scrutineering presents damaged / 
non properly mounted / non-operating wires, is obliged to remove 
the damage and / or failure before the end of Scrutineering. 
 
 
13.4.3. Any Crew with a vehicle without properly mounted and fully 
operational the GPS Tracking safety system unit, will not be 
authorized to start. 

obecny na briefingu, zostanie ukarany karą pieniężną w 
wysokości 100 PLN lub 25 EUR. 
Jednocześnie Kierowcy nie licencjonowani, którzy nie będą 
uczestniczyć w Odprawie dla Zawodników, nie zostaną 
dopuszczeni do startu. 
 

11. OFICJALNY START RAJDU 
 

11.1. PUBLIKACJA LISTY ZAWODNIKÓW/ZAŁÓG 
DOPUSZCZONYCH DO STARTU I KOLEJNOŚCI STARTU 
 
Lista zawodników/załóg dopuszczonych do startu w rajdzie, 
zostanie opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu 
18.10.2019 / Piątek / o godz. 20:30. Lista startowa do Etapu 1, 
zostanie opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń w dniu 
18.10.2019 / Piątek / o godz. 21:00.. Kolejne listy startowe 
zostaną sporządzone zgodnie z postanowieniami Art. 17 
Regulaminu PPRB i zostaną opublikowane zgodnie z programem 
rajdu. 
11.2. START RAJDU 
PKC 0 – PARK SERWISOWY, MUZEUM OBOZÓW 
JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 

19.10.2019 – Sobota, from 8:00 
 

12. ODCINEK SUPER SPECJALNY 
 

Nie będzie rozgrywany. 
 

13. PRZEBIEG RAJDU 
 

13.1. ODCINKI DROGOWE I ODCINKI SPECJALNE 
Trasa rajdu składa się z odcinków drogowych o zaplanowanym 
czasie przejazdu, otwartych dla ruchu drogowego oraz z 
odcinków specjalnych rozgrywanych na drogach/terenach 
zamkniętych dla ruchu drogowego. 
13.2. WYCOFANIE SIĘ 
Zawodnicy/załogi, którzy/-e wycofają się z rajdu przed jego 
zakończeniem lub opuszczą oficjalną trasę, muszą w przeciągu 
jednej godziny powiadomić o tym fakcie dyrektora rajdu i oddać 
kartę drogową z podpisanym formularzem wycofania na 
najbliższym punkcie kontrolnym. Na zawodników/załogi 
nieprzestrzegających/-e powyższych zapisów nałożona będzie 
kara dyscyplinarna w wysokości 100 PLN. 
13.3. OFICJALNY CZAS RAJDU 
Oficjalny czas rajdu podawany będzie przez GPS. Czas w Polsce 
= UTC/GMT +2 (czas letni) - CEST. 
Pomiar czasu na odcinkach specjalnych prowadzony będzie z 
dokładnością do 1 sekundy.  
13.4. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 
13.4.1. Zawodnicy / Załogi są zobowiązani/-e do wyposażenia 
swoich pojazdów w system bezpieczeństwa Geotraq GPS 
Tracking w celu aktywnego monitorowania i komunikacji ze 
wszystkimi konkurującymi pojazdami. System bezpieczeństwa 
Geotraq GPS Tracking obejmuje śledzenie na żywo, 
rejestrowanie trasy i prędkości. 
13.4.2. Urządzenia systemu bezpieczeństwa Geotraq GPS 
Tracking zostaną dostarczone i zamontowane przez personel 
organizatora podczas badania kontrolnego przed rajdem. 
Zawodnik / Załoga jest zobowiązany/-a do poddania się badaniu 
kontrolnemu pojazdu z przygotowanym zasilaniem zgodnie z 
instrukcją 
Zawodnik / Załoga, który podczas badania kontrolnego 
przedstawi uszkodzone / nieprawidłowo zamontowane / nie 
działające przewody, jest zobowiązany do usunięcia uszkodzenia 
i / lub awarii przed końcem badania kontrolnego. 
13.4.3 Załoga z pojazdem bez prawidłowo zamontowanego i w 
pełni sprawnego systemu bezpieczeństwa Geotraq GPS Tracking 
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13.4.4. Recording route & velocity 
The Clerk of the Course will use the data recorded by the unit for 
verification of the Rally regulations obedience (route, speed limits). 
All deviations and especially short cuts will be reported to the 
Stewards who may apply penalties. 
 
13.4.5. Any attempt to tamper with, to manipulate or to interfere 
with the tracking device fitted to the competing vehicle or any 
device that blocks recording a trace due to external interference, 
will be reported to the Stewards who may impose a penalties up to 
disqualification. 
 
 
13.4.6. Rental & installation conditions 
The rent fee of the Geotraq GPS Tracking unit is included in the 
entry fee. 
Manual and installation method see Appendix 4 of these 
Regulations. 
13.5. TIME CONTROL POINTS (TC) – LATENESS-MISSING-
PENALTIES 
13.5.1. The maximum lateness at a Time Control Point (TC) is 
thirty (30) minutes. A penalty of 1 minute will be applied for each 
minute or fraction of minute of differences to target time, in 
accordance with Art. 34.7 of the PPRB Regulations. 
13.5.2. Any lateness exceeding thirty (30) minutes on the target 
time in a Road Section between two Control Points will entail the 
application of a Fixed Penalty indicated in Art. 13.8.2 of these 
Regulations. 
13.6. STARTING SYSTEM FOR THE SPECIAL STAGES 
At each Start, there will be 2-digit electronic starting device with 2 
green lights, coupled with a photocell responsible for detection of 
false starts. 
 
The photocell will be placed about 40 cm beyond the start line. The 
display will be placed so to be well visible to a Crew sitting in a 
vehicle on the starting line. 
The vehicle with the Crew is placed at the start line. The starting 
device continuously counts down to the moment of the green light. 
Numbers are shown in the sequence: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 and 
the green light. The green light will stay on for 20 seconds. Within 
this time, the Crew must start. 
 
 
 
 
 
13.7. MAXIMUM TIMES TO PERFORM / FINISH THE SPECIAL 
STAGES 

nie będzie upoważniona do startu. 
13.4.4. Rejestrowanie trasy i prędkości 
Dyrektor rajdu będzie wykorzystywał dane rejestrowane przez 
urządzenia w celu weryfikacji przestrzegania zapisów 
regulaminów rajdu (trasy, ograniczeń prędkości). Wszelkie 
uchybienia a w szczególności skrócenia trasy, przekazane 
zostaną do ZSS, który może za powyższe nakładać kary. 
13.4.5. Każda próba manipulacji, zagłuszenia lub ingerencji w 
urządzenie systemu śledzenia pojazdów zamontowane w 
pojeździe wyczynowym oraz stosowanie jakiegokolwiek 
urządzenia, które uniemożliwiać będzie rejestrowanie trasy, 
przedstawiona będzie do ZSS, który może nakładać kary do 
dyskwalifikacji włącznie. 
13.4.6. Wypożyczenie i zasady montażu 
Koszt wypożyczenia urządzania bezpieczeństwa Geotraq GPS 
Tracking jest ujęty we wpisowym. 
Instrukcja użytkowania jest dostępna w załączniku nr 4 do 
niniejszego Regulaminu. 
13.5. PUNKTY KONTROLI CZASU (PKC) – SPÓŹNIENIE – 
OMINIĘCIE - KARY 
13.5.1. Maksymalne spóźnienie na Punkt Kontroli Czasu (PKC) 
wynosi trzydzieści (30) minut. Za każdą minutę lub część minuty 
różnicy względem wyznaczonego czasu, nałożona zostanie kara 
1 minuty zgodnie z Art. 34.7 Regulaminu PPRB. 
13.5.2. Każde spóźnienie na odcinku drogowym pomiędzy 
dwoma punktami kontrolnymi, przekraczające trzydzieści (30) 
minut względem wyznaczonego czasu, skutkować będzie 
nałożeniem kary ryczałtowej wskazanej w Art. 13.8.2 niniejszego 
Regulaminu. 
13.6. PROCEDURA STARTU DO ODCINKA SPECJALNEGO 
Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie 
elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w 2 – cyfrowy 
wyświetlacz oraz 2 zielone światła. Będzie ono połączone z 
fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych 
falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości około 40 cm za 
linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie 
usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w pojeździe 
stojącym na linii startu. Pojazd z załogą ustawia się na linii startu, 
a urządzenie startowe, w trybie ciągłym odlicza i wskazuje 
sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. 
Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone 
światło. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. 
W tym czasie załoga musi wystartować. 
 
 
 
 
13.7. CZASY MAKSYMALNE NA PRZEJECHANIE / 
UKOŃCZENIE ODCINKÓW SPECJALNYCH 

No SS / Nr OS Special Stage name / Nazwa Odcinka Specjalnego Maximum time / Czas maksymalny 
SS/OS – 1 / 2 ŻAGAŃ 

 
maximum time / czas maksymalny: 2 h 

SS/OS– 3 / 4 34th ARMORED CAVALRY BRIGADE / 34. 
BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ 

maximum time / czas maksymalny: 1 h 

The maximum driving times at the Special Stages may be modified 
at the request of the Clerk of the Course by the Stewards of the 
Meeting. The Competitors/Crews will be notified of any such 
modification as soon as possible. Crew that exceed the maximum 
time to perform / finish the Special Stage are obliged to leave the 
Special Stages route through the first available evacuation route. 
About the above fact the Crew will be informed at the first SOS 
point encountered along the Special Stage route. Failure to comply 
with this provision will result in disqualification the Crew from the 
Rally. 
 

Maksymalny czas przejazdu odcinka specjalnego może być na 
wniosek dyrektora rajdu, modyfikowany przez ZSS. 
Zawodnicy/załogi zostaną poinformowani o tym fakcie najszybciej 
jak to będzie możliwe. Załoga, która przekroczy czas maksymalny 
na przejechanie/ukończenie odcinka specjalnego ma obowiązek 
opuścić trasę odcinka specjalnego poprzez pierwszą dostępną 
drogę ewakuacyjną. O powyższym fakcie załoga zostanie 
poinformowana na najbliższym napotkanym na trasie odcinka 
specjalnego punkcie SOS. Nie stosowanie się do powyższego 
wymogu skutkować będzie nałożeniem kary do dyskwalifikacji 
załogi z rajdu włącznie. 
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13.8. FIXED PENALTIES 
13.8.1 Fixed penalties for the failure to complete (finish) / 
exceed the maximum time of the Special Stages 

13.8. KARY RYCZAŁTOWE 
13.8.1. Kary ryczałtowe za nieprzejechanie (nieukończenie) / 
przekroczenie czasu maksymalnego odcinków specjalnych 

No. SS 
Nr. OS 

Special Stage name /  
Nazwa odcinka 
specjalnego 

Start and not completing / finish of 
Special Stage / Wystartowanie i 
nieprzejechanie / nieukończenie 
odcinka specjalnego 

Not Start to Special Stage /  
Nie wystartowanie do odcinka 
specjalnego 

SS/OS – 1/2 ŻAGAŃ 
 

4 h 12 h 

SS/OS – 3 34th ARMORED CAVALRY 
BRIGADE / 34. BRYGADA 
KAWALERII PANCERNEJ 

2 h 6 h 

SS/OS – 4 34th ARMORED CAVALRY 
BRIGADE / 34. BRYGADA 
KAWALERII PANCERNEJ 

not classified / brak klasyfikacji not classified / brak klasyfikacji 

Crews who for any reason have not completed (finished) a one of 
Special Stages during the Rally, may return to the Rally route only 
under the following conditions: 
 
 
• give back their Time Card on TC 2C during its working hours and 
put their vehicle into Parc Fermé on 20.10.2019 before 7:00; 
 
• put the vehicle to the Regrouping (TC-1D / TC-3D) before the 
Check-out time of the first crew form the Regrouping /during the 
Leg/; 
• get the Rally continuation permission from the PZM Technical 
Delegate after explaining the reason of the Special Stage 
completion failure. 
13.8.2. Fixed penalties for not transiting or transiting after the 
maximum time allowed on Time Control Point 

Załogi, które z jakiejkolwiek przyczyny nie przejechały (nie 
ukończyły) lub przekroczyły czas maksymalny na przejechanie 
któregoś z odcinków specjalnych podczas rajdu, mają prawo do 
powrotu na trasę rajdu wyłącznie po spełnieniu poniższych 
warunków: 
• oddadzą kartę drogową na PKC 2C w godzinach jego pracy 
oraz wstawią samochód do parku zamkniętego przed godziną 
7:00 w dniu 20.10.2019; 
• wstawią samochód do parku przegrupowania (PKC-1D / PKC-
3C) do czasu wyjazdu 1 załogi z przegrupowania /w trakcie 
etapu/; 
 
• uzyskają zgodę na kontynuowanie jazdy w rajdzie od delegata 
technicznego PZM, po wcześniejszym zgłoszeniu przyczyny nie 
ukończenia odcinka specjalnego. 
13.8.2. Kary ryczałtowe za ominięcie lub przekroczenie czasu 
maksymalnego spóźnienia na punkcie kontroli czasu 

Missed of one TC in one Section 
Ominięcie jednego PKC w jednej sekcji 

1h of fixed penalty 
Kara ryczałtowa 1 godzina 

The above does not apply for fixed penalties for the failure to complete (finish) / exceed the maximum time of the Special Stages. 
Powyższe nie dotyczy kar ryczałtowych za nieprzejechanie (nieukończenie) / przekroczenie czasu maksymalnego odcinków 
specjalnych. 
Missed TC 2C – Parc Fermé In at the end of Leg 1 / 
/ Ominięcie PKC 2C Wjazd do Parku Zamkniętego na koniec 
Etapu 1 

4h of fixed penalty 
Kara ryczałtowa 4 godziny 

13.9. CLASSIFICATION CONDITIONS 
For being classified with all the applied penalties and avoid the 
disqualification from the Competition, Crews has to follow: 
 
- to have started to the Leg 1; 
- to have started to the Leg 2; 
- to have regularly carried out (in shorter time then the maximum 
time) SS 4; 
- put the vehicle into the Parc Fermé in working hours of 
TC-4B. 
13.10. EARLY CHECK IN TO PARC FERMÉ 
An early check in is allowed for the following control points: 
 
TC 2C – Parc Fermé – In; 
TC 4B– Rally Finish / Parc Fermé – In. 
13.11. HANDING IN, EXCHANGE AND COLLECTION OF TIME 
CARDS 
Time cards will be handed in, exchanged and collected at: 
SECTION 1/2 /SATURDAY/ 
TC 0 Start /handing in/ 
TC 1C Regrouping In / exchange/ 
TC 2C Parc Fermé In /collection/ 
SECTION 3/4 /SUNDAY/ 
TC 2D Parc Fermé Out /handing in/ 
TC 3C Regrouping In /exchange/ 

13.9. WARUNKI KLASYFIKACJI 
Aby być klasyfikowanym wraz ze wszystkimi nałożonymi karami 
i uniknąć dyskwalifikacji z zawodów, załogi muszą spełnić 
poniższe warunki: 
- wystartować do Etapu 1; 
- wystartować do Etapu 2; 
- ukończyć (w czasie krótszym jak czas maksymalny) OS 4; 
 
- wstawić pojazd do parku zamkniętego w godzinach pracy 
PKC-4B. 
13.10. WCZEŚNIEJSZY WJAZD DO PARKU ZAMKNIĘTEGO 
Dopuszcza się wcześniejszy wjazd na następujące punkty 
kontrolne: 
PKC 2C – Park zamknięty – wjazd; 
PKC 4B – Meta rajdu/park zamknięty – wjazd. 
13.11. WRĘCZANIE, WYMIANA I ODBIÓR KART 
DROGOWYCH 
Wręczanie, wymiana i odbiór kart drogowych odbywać się będzie 
w następujących punktach: 
SEKCJA 1/2 /SOBOTA/ 
PKC 0   Start rajdu /wręczanie/; 
PKC 1C  Przegrupowanie-wjazd /wymiana/; 
PKC 2C  Park zamknięty-wjazd /odbiór/; 
SEKCJA 3/4 /NIEDZIELA/ 
PKC 2D  Park zamknięty wyjazd /wręczanie/; 
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TC 4B Parc Fermé In /collection/ 
13.12. RECONNAISSANCE OF THE ROUTE 
Reconnaissance is not allowed. Any Competitor/Crew member 
taking part or wishing to take part in the Rally, who will be found 
present on the route of SS 1/2 before 19.10.2019 (hour 8:00), on 
route of SS 3/4 before 20.10.2019 (hour 08.00) will be considered 
as a violating this rule. Map of prohibited areas, see App. No 5 to 
these Regulations. 
 
13.13. COLLECTION OF VEHICLES FROM THE FINAL PARC 
FERMÉ 
Vehicles must be collected from the Final Parc Fermé immediately 
after publication of the decision of the Stewards of the Meeting 
authorize its opening. The Organiser will ensure supervision for 
one hour from the opening of Parc Fermé. 
 
 

14. SERVICE PARK, REFUELLING 
 

14.1. SERVICE PARK 
The Service Park will be located next to the Rally Office in P.O.W. 
Camps Museum in Żagań. Service Park surface – concrete. 
 
14.2. During the Rally, service vehicles must bear “SERVICE” Rally 
plates. Vehicles without such stickers are not allowed to enter the 
Service Park. 
14.3. Displaying advertisement in Service Park out of designated 
surface for each Competitor/Crew is permitted only after receiving 
a written permission from the Organiser. 
Should the Service Park Manager detect any insubordination in this 
field, the Competitor/Crew will be penalized with a fine in the 
amount of 500% of required entry fee. 
 
14.4. REFUELING 
Any refueling activity is prohibited in the Service Park. Refueling is 
allowed at petrol stations located on the Rally route and indicated 
in the Road Book. 
 
Only the Crew members are authorised to do the refuelling. 
 
 

15. PROTESTS AND APPEALS 
 

15.1. All protests and appeals must be made according to the 
procedures of RSM and PPRB Regulations. 
15.2. All protests must be made in a written form and accompanied 
by a payment the deposit of 100% of the required entry fee. The 
deposit will be returned if the protest is proven right. 
 
15.3. If the protest requires a partial or total vehicle or part 
disassembly and concerns control of used fuel, the deposit value 
will be determined by the Stewards at the Technical Delegate 
request. 
 
 
15.4. If the protest is not proven right and the protest consideration 
costs exceed the deposit paid, the difference will be covered by the 
protestor. 
In case the protest consideration costs are lower than the deposit, 
the difference will be returned to the protestor. 
 
15.5. In case the protest is proven right, all costs will be covered by 
the competitor who the protest is against. 
 
15.6. Deposit fee for a declaration of appeal to GKSS PZM, against 
Stewards decision is 2500 PLN. 
 

PKC 3C  Przegrupowanie-wjazd /wymiana/; 
PKC 4B  Park zamknięty-wjazd /odbiór/; 
13.12. ZAPOZNANIE Z TRASĄ 
Zapoznanie z trasą Rajdu jest zabronione. Każdy Zawodnik / 
Załoga biorący udział lub zamierzający wziąć udział w rajdzie, 
którego obecność zostanie stwierdzona na trasie OS 1/2, przed 
19.10.2019 (godz.8:00), na trasie OS 3/4 przed 20.10.2019 
(godz.08:00), będzie uważany za przeprowadzającego 
niedozwolone zapoznanie się z trasą. Mapa stref ograniczonego 
dostępu patrz Zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu. 
13.13. ODBIÓR POJAZDÓW Z KOŃCOWEGO PARKU 
ZAMKNIĘTEGO 
Pojazdy muszą być odebrane z końcowego parku zamkniętego 
niezwłocznie po opublikowaniu decyzji ZSS o rozwiązaniu parku. 
Organizator zapewnia nadzór na godzinę od momentu otwarcia 
parku zamkniętego. 
 

 
14. PARK SERWISOWY, TANKOWANIE 

 

14.1. PARK SERWISOWY 
Park Serwisowy zlokalizowany będzie przy Biurze Zawodów na 
terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Nawierzchnia 
parku serwisowego – trawa.. 
14.2. Podczas rajdu, na pojazdach serwisowych muszą być 
naklejone tablice rajdowe „SERVICE”. Pojazdy bez tych naklejek 
nie mają prawa wjazdu na teren parku serwisowego. 
14.3. Umieszczanie reklamy w parku serwisowym, poza 
granicami przyznanej powierzchni serwisowej dla danego 
zawodnika/załogi, może nastąpić tylko po wyrażeniu pisemnej 
zgody przez organizatora. Stwierdzone przez kierownika parku 
serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogów, 
skutkować będą nałożeniem na zawodnika/załogę kary 
pieniężnej, w wysokości do 500% wymaganego wpisowego. 
14.4. TANKOWANIE 
Na terenie parku serwisowego zabronione są jakiekolwiek 
czynności związane z tankowaniem pojazdów. Podczas rajdu 
dopuszcza się przeprowadzenie tankowania na stacjach 
benzynowych zlokalizowanych przy trasie rajdu i zaznaczonych w 
książce drogowej. Wyłącznie członkowie załogi są uprawnieni do 
tankowania pojazdu. 
 

15. PROTESTY I ODWOŁANIA 
 

15.1. Wszystkie protesty i odwołania muszą być składane zgodnie 
z postanowieniami RSM and Regulaminu PPRB. 
15.2. Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie wraz z 
kaucją w wysokości 100 % wymaganego wpisowego, która nie 
będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany. 
 
15.3. Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu 
części lub zespołów pojazdu oraz dotyczy kontroli rodzaju 
stosowanego paliwa, składający protest musi wnieść depozyt, 
którego wysokość zostanie określona przez ZSS na wniosek 
delegata technicznego PZM. 
15.4. Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w 
związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego 
depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. 
Natomiast, gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty 
związane z rozpatrzeniem protestu, różnica zostanie zwrócona 
protestującemu. 
15.5. W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim 
związane zostaną przeniesione na zawodnika, przeciwko któremu 
został on złożony. 
15.6. Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od 
decyzji ZSS do GKSS PZM wynosi 2 500 PLN. 
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16. FINAL CHECKS 

 

16.1. LOCATION AND DATE 
PARC FERME, P.O.W. CAMPS MUSEUM 
6 LOTNIKÓW ALIANCKICH STREET, 68-100 ŻAGAŃ, POLAND 

20.10.2019 / Sunday / about an 13:00 
16.2. The Final Checks will be conducted directly after Rally Finish 
(TC 4B). Competitor/crew appointed by the Stewards to the Final 
Checks must follow the organizer’s directions. Competitor/Driver 
are obliged to provide at least one its representative and an 
appropriate number of service staff (mechanics), together with 
proper equipment. 
 
 

17. CLASSIFICATIONS 
 

17.1. Provisional Classification will be published on the Official 
Results Board on Sunday, 20.10.2019 at 15.30. 
 
17.2. CLASSIFICATIONS DURING RALLY: 
- Partial unofficial classification of Special Stages and classification 
after SS; 
- Partial unofficial classification of Leg 1; 
- Partial unofficial classification of Leg 2; 
- Final Classification. 
17.3. Non-license Riders are not allowed to score points in season 
classification of PPRB. 
 

18. PRIZES 
 

18.1. PRIZE GIVING CEREMONY 
Prize giving ceremony will be held on 20.10.2019 / Sunday / at 
16.00, P.O.W. CAMPS MUSEUM 6 LOTNIKÓW ALIANCKICH 
STREET, 68-100 ŻAGAŃ. 
18.2. Each Competitor/Rider is obliged to behave in a proper 
manner during the Event, personally participate in the award 
ceremony and if receiving an award in case of Crew members, be 
clothed in sporting suit, i.e. overalls buttoned up and shoes 
complying with the provisions of automobile sport. 
 
18.3. PRIZES 
- 1,2,3 position in the Group M Classification - 1 cup per rider; 
- 1,2,3 position in the Group Q2 Classification - 1 cup per rider; 
 
- 1,2,3 position in the Group Q4 Classification - 1 cup per rider; 
 
- 1,2,3 position in Sponsors Classification – 1 cup per team; 
 
- 1,2,3 position in Manufacturers Classification – 1 cup per team. 
 

19. FINAL PROVISIONS 
 

19.1. The organizer reserves the right to interpret, change and 
supplement these Regulations and to cancel the Rally. The 
organizer does not take any liability for damages and/or losses 
and/or harms both occurred to Competitors/Crews and/or their 
personnel and/or their accompanying persons and/or their 
equipment and caused by them damages and/or losses and/or 
harms towards third parties, through the whole duration of the 
Rally. By signing the entry form the Competitor/Crews, his 
personnel and his accompanying persons declare obey to these 
regulations as well as to traffic rules, fire safety and other 
applicable regulations at the Rally route and the place of 
accommodation. 
 
 

 

16. KOŃCOWE BADANIE KONTROLNE – BK 2 
 

16.1. LOKALIZACJA I TERMIN 
PARK ZAMKNIĘTY, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ, POLSKA 

20.10.2019 / Niedziela / około 13:00 
16.2. Końcowe badanie kontrolne będzie miało miejsce 
bezzwłocznie po Mecie Rajdu (PKC-4B). Zawodnik/załoga 
wyznaczony/-a przez ZSS na końcowe badanie kontrolne 
zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek organizatora. 
Zawodnik/załoga obowiązany/-a jest zapewnić, co najmniej 
jednego uprawnionego przedstawiciela oraz odpowiednią liczbę 
mechaników, wraz z adekwatnym wyposażeniem. 
 

17. KLASYFIKACJE 
 

17.1. Prowizoryczna Klasyfikacja zostanie opublikowana na 
Oficjalnej Tablicy Wyników w Niedzielę, 20.10.2019 o godz. 
15:30. 
17.2. KLASYFIKACJE W TRAKCIE RAJDU: 
- Częściowa nieoficjalna klasyfikacja odcinków specjalnych oraz 
klasyfikacja po OS; 
- Częściowa nieoficjalna klasyfikacja Etapu 1; 
- Częściowa nieoficjalna klasyfikacja Etapu 2; 
- Klasyfikacja Końcowa. 
17.3. Kierowcy bez licencji nie są uprawnieni do zdobywania 
punktów w klasyfikacji rocznej PPRB. 
 

18. NAGRODY 
 

18.1. CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD 
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu 20.10.2019 / 
Niedziela / o godz. 16.00, MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH 
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 6, 68-100 ŻAGAŃ. 
18.2. Każdy zawodnik / członek załogi zobowiązany jest 
zachowywać się w odpowiedni sposób w trakcie trwania 
zawodów, osobiście uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród, a 
jeżeli jest nagradzany w przypadku członka załogi, być ubranym 
w strój sportowy, tj. zapięty kombinezon i buty zgodne z 
przepisami sportu samochodowego. 
18.3. NAGRODY 
- za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy M - 1 puchar dla kierowcy; 
- za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy Q2 - 1 puchar dla 
kierowcy; 
- za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji Grupy Q4 - 1 puchar dla 
kierowcy; 
- za 1,2,3 miejsce w Klasyfikacji Zespołów Sponsorskich - po 1 
pucharze dla zespołu; 
- za 1,2,3 miejsce w Klasyfikacji Producentów - po 1 pucharze dla 
zespołu. 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

19.1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz 
zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu, jak również 
całkowitego odwołania rajdu. Organizator nie przyjmuje na siebie 
żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub straty i/lub krzywdy tak 
w stosunku do zawodników / załóg i/lub ich personelu i/lub ich 
osób towarzyszących i/lub ich sprzętu, jak też za spowodowane 
przez nich straty i/lub szkody i/lub krzywdy w stosunku do osób 
trzecich i ich mienia, przez cały czas trwania rajdu. Przez fakt 
podpisania zgłoszenia, zawodnik / załoga, jego personel oraz 
jego osoby towarzyszące, zobowiązują się do bezwzględnego 
przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów Prawa o 
Ruchu Drogowym, przepisów ppoż. i porządkowych oraz innych 
przepisów obowiązujących na trasie rajdu jak i w miejscu 
zakwaterowania. 
19.2. OCHRONA ŚRODOWISKA 
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19.2. ENVIRONMENTAL PROTECTION 
All the Competitors/Crews, members of their personnel and their 
accompanying persons are required to obedience the rules of PZM 
Environmental Code an especially use protective sheets against 
the destruction and pollution of the ground surface with petroleum 
materials. 
Any maintenance work without the required protective sheet under 
the vehicle found by Organiser, would entail the imposition of a fine 
up to 100 % of required entry fee or other penalties by decision of 
the Stewards. 
Each case of behavior which is not in compliance with the PZM 
Environmental Code will be signalized to the Stewards, who may 
impose for it a fine up to 100% of required entry fee or other at their 
discretion. 
 
 
Clerk of the Course 
Jacek Bujański 

Wszyscy zawodnicy / załogi, członkowie ich personelu oraz ich 
osoby towarzyszące, mają obowiązek przestrzegania zapisów 
Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych, a w 
szczególności stosowania ochronnych płacht serwisowych, 
zapobiegających zniszczeniu i zanieczyszczeniu podłoża 
materiałami ropopochodnymi. Każdy stwierdzony przypadek 
pracy przy pojeździe bez zastosowania ochronnej płachty, 
skutkować będzie nałożeniem kary finansowej w wysokości do 
100% wymaganego wpisowego lub innych kar do uznania ZSS. 
Każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania zapisów 
Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych 
zasygnalizowany zostanie do ZSS, który może za powyższe 
nakładać kary do 100% wymaganego wpisowego lub inne kary do 
uznania ZSS 
 
 
 
 
Dyrektor rajdu 
Jacek Bujański 
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APPENDIX NO 1 ITINERARY ZAŁ.1 HARMONOGRAM RAJDU 
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APP. NO 2 LOCATION OF COMPETITION NUMBERS 
AND ORGANISER’S ADVERTISEMENT STICKERS 

ZAŁ. 2 ROZMIESZCZENIE NR STARTOWYCH ORAZ 
REKLAM ORGANIZATORA 
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APP. NO 3 COMPETITORS RELATIONS OFFICER ZAŁ. 3 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY Z 
ZAWODNIKAMI 

 

MAREK KISIEL 
Tel. +48 723 302 302 

E-mail: marek.kisiel@pzm.pl 
(before 18th of October please contact via e-mail) 

(przed 18 października proszę o kontakt za pośrednictwem e-mail) 
18-10-2019 
 
15:00 – 20:00 
 
20:30 
 
 
21:00 
 
 
21:00 
 

FRIDAY / 
PIĄTEK 

 
 
- Scrutineering - BK-1 / Badanie kontrolne 
przed rajdem – BK-1 
- Publication of list of Competitors / Crews 
authorised to start / Publikacja listy 
Zawodników / Załóg dopuszczonych do startu 
- Publication of starting list to Leg 1 / 
Publication listy startowej do Etapu 1 
 
- Obligatory briefing for competitors / 
Obowiązkowa odprawa dla zawodników 

 
 
Service Park P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich 
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu  
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu 
P.O.W. Camps Museum / Muzeum Obozów 
Jenieckich 

19-10-2019 
 
8.00 
 
9.55 
 
ca. 15:20 
 
20:20 

SATURDAY / 
SOBOTA 

 
 
- Rally Start / Startu Rajdu 
 
- Service A / Serwis A 
 
- Leg 1 Finish / Meta Etapu 1 
 
- Publication of Starting List for Leg 2/ 
Publikacja Listy startowej do Etapu 2 

 
 
Service Park P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich 
Service Park P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy Muzeum Obozów Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Official notice board / Official rally website / 
Oficjalna tablica ogłoszeń / Oficjalna strona 
internetowa rajdu 

20-10-2019 
 
8:00 
 
ca. 10:30 
 
12:40 
 
13.00 
 
15:30 

SUNDAY / 
NIEDZIELA 
 

 
 
- Leg 2 Start / Start Etapu 2 
 
- Regrouping 
 
- Rally Finish / Meta Rajdu 
 
- Final Checks / Badanie kontrolne końcowe – 
BK-2 
- Provisional Classification publication 
 

 
 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Service Park - P.O.W. Camps Museum / Park 
Serwisowy - Muzeum Obozów Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Parc Ferme - P.O.W. Camps Museum / Park 
Zamknięty - Muzeum Obozów Jenieckich 
Official Results Board / Oficjalna Tablica Wyników 
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APPENDIX NO 4 GEOTRAQ RALLY SAFETY SYSTEM 
 
1. The Geotraq Rally Safety System is installed by the GPS 
Officers during the Scrutineering. 
2. The Geotraq Rally Safety System unit and accessories are 
owned by Geotraq and will be removed after the end of the Rally, 
except in the conditions of early retirement. 
3. The competitor and crew members will be authorized to collect 
the documents from the Rally’s Office and get a refund of return 
deposit after giving back complete, undamaged and in working 
order complete set of system unit and accessories. 
4. In case a crew withdraws from the Rally the complete, 
undamaged and in working order complete set of the tracking 
system unit and accessories must be returned to the GPS Officers 
who will be available at the Service Park or it must be delivered to 
the Rally Office. 
 
Functions 
 
The “Tracker box” records the competitor’s progress on the rally 
legs at each second. Additionally it provides real time data to the 
rally server for live tracking and timing purposes. 
 
The device starts working at the moment the power supply is 
provided at the scrutineering at the beginning of the rally. 
The “Alarm button” provides direct transfer of the current 
coordinates of the vehicle via SMS messaging to the Rally Control 
for direct alarm signal. 
Triggering the alarm is done when pressing and holding for over 5 
seconds the alarm button. After sending the alarm signal, prepare 
your mobile phone for communication with Rally Control! 

ZAŁ. 4 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU 
BEZPIECZEŃSTWA RAJDU GEOTRAQ 

1. System Bezpieczeństwa Rajdu Geotraq jest instalowany 
przez Personel GPS podczas badania kontrolnego przed rajdem. 
2. Urządzenie Systemu Bezpieczeństwa Rajdu Geotraq i 
akcesoria są własnością Geotraq i zostaną zdemontowane po 
zakończeniu rajdu, z wyjątkiem przypadków wcześniejszego 
wycofania się. 
3. Zawodnik i członkowie załogi będą upoważnieni do odebrania 
dokumentów z Biura Rajdu i otrzymania zwrotu depozytu 
zwrotnego po oddaniu kompletnego, nieuszkodzonego i 
sprawnego kompletnego zestawu urządzenia i jego akcesoriów. 
4. W przypadku wycofania się załogi z rajdu kompletny, 
nieuszkodzony i sprawny komplet zestawu urządzenia śledzenia i 
akcesoriów musi zostać zwrócony Personelowi GPS, którzy będą 
dostępni w Parku Serwisowym lub musi być dostarczony do Biura 
Zawodów. 
 
Funkcjonalności 
 
„Urządzenie śledzenia” rejestruje postępy zawodnika na etapach 
rajdowych w każdej sekundzie. Dodatkowo dostarcza dane w 
czasie rzeczywistym do serwera rajdu do celów śledzenia na 
żywo i pomiaru czasu. 
Urządzenie zaczyna działać w momencie dostarczenia zasilania 
do badania kontrolnego na początku rajdu. 
„Przycisk alarmu” zapewnia bezpośredni transfer aktualnych 
współrzędnych pojazdu za pośrednictwem wiadomości SMS do 
Centrum Kierowania Rajdem w celu uzyskania bezpośredniego 
sygnału alarmowego. Wywołanie alarmu następuje po naciśnięciu 
i przytrzymaniu przycisku alarmu przez ponad 5 sekund. Po 
wysłaniu sygnału alarmowego przygotuj swój telefon komórkowy 
do komunikacji z Centrum Kierowania Rajdem! 

 
Alarm button                                                  Tracker box 

Przycisk Alarmu                                      Urzedzenie śledzenia 
 
 
Power Supply 
 
IMPORTANT! The battery master cut-off (kill) switch MUST 
NOT DISCONNECT the power supply for the tracking system. 
It is the responsibility of the competitors alone to provide, DIRECT 
POWER SUPPLY from the vehicle’s battery according to the 
drawings provided. 
The power cables must be “flexible” ( multi wire ), insulated cables 
– 2 x 1.5mm2 – RED and BLACK colored. 
The connection may have an IN-LINE FUSE - “BLADE TYPE” of 
5A. 
 
The wires must be prepared in advance and connected to the 
vehicle’s battery when the vehicle is presented for scrutineering. 
 
The cable must have minimum 50cm extra usable length from the 
middle of the dash (See installation position). 
The connection to the Rally Safety System will be done with a 

 
Zasilanie 
 
WAŻNE! Główny wyłącznik akumulatora („kill”) NIE MOŻE 
ODŁĄCZAĆ zasilania systemu śledzenia. 
Na zawodnikach spoczywa obowiązek zapewnienia 
BEZPOŚREDNIEGO ZASILANIA z akumulatora pojazdu zgodnie 
z dostarczonymi rysunkami. 
Kable zasilające muszą być „giętkie” (wielożyłowe), kable 
izolowane - 2 x 1,5 mm2 - CZERWONE i CZARNE. 
Połączenie może mieć BEZPIECZNIK IN-LINE - „TYP OSTRZA” 
5A. 
Przewody należy przygotować z wyprzedzeniem i podłączyć do 
akumulatora pojazdu, gdy pojazd zostanie przedstawiony do 
badania kontrolnego przed rajdem. 
Kabel musi mieć co najmniej 50 cm dodatkowej użytecznej 
długości od środka deski rozdzielczej (patrz pozycja montażowa). 
Połączenie z systemem Rajdowym Systemem Bezpieczeństwa 
zostanie wykonane za pomocą prostych zacisków złącza 
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simple connector terminals supplied by the organizer. 
 

dostarczonych przez organizatora. 

 
 
Connectors 
 
The power supply cables (Power+ and Ground-) must be equipped 
with FULLY INSULATED FEMALE Crimp Spade Terminal 
Connector - 6.3 x 0.8mm. 

 
 
Mounting 
 
The mounting of the system will be done by the organizer at the 
scrutineering. 
The mounting of the alarm box and the tracker box will be 
according to the specifics of each vehicle using the following ( 
supplied by the organizer): 
- Cable / zip ties; 
- 3M Velcro tape; 
- Electrical connectors 
 
It is the responsibility of the competitors alone to provide enough 
space for the Alarm button and the Tracker box in the places 
shown below. 
 
In case of any problems with the Geotraq GPS Tracking system the 
Geotraq service team will help you in the Service Park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Złącza 
 
Kable zasilające (Power + i uziemienie) muszą być wyposażone 
w W PEŁNI IZOLOWANE ŻEŃSKIE Złącze zaciskowe - 6,3 x 0,8 
mm. 

 
 
Montaż 
 
Montaż systemu zostanie przeprowadzony przez organizatora 
podczas badania kontrolnego przed rajdem. 
Montaż urządzenia alarmowego i urządzenia śledzącego będzie 
zgodny ze specyfiką każdego pojazdu przy użyciu następujących 
elementów (dostarczonych przez organizatora): 
- Opaski kablowe / suwakowe; 
- taśma rzepowa 3M; 
- Złącza elektryczne 
 
Na zawodnikach spoczywa obowiązek zapewnienia 
wystarczającej ilości miejsca na przycisk Alarmu i Urządzenie 
Śledzące w miejscach pokazanych poniżej. 
 
W przypadku problemów z Systemem Geotraq GPS Tracking, 
zespół serwisowy Geotraq pomoże Ci w Parku Serwisowym. 
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APPENDIX NO 5 MAP OF PROHIBITED AREAS 
ZAŁĄCZNIK 5 MAPA STREF OGRANICZONEGO DOSTĘPU 

SS 1 / 2 - ZAGAN 

 
SS 3 / 4 34TH ARMORED CAVALRY BRIGADE 2 
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