WELCOME

POWITANIE

Welcome to Wysoka Grzęda
Baja Drawsko Pomorskie 2021

Witamy na Wysoka Grzęda
Baja Drawsko Pomorskie 2021

We hope You are safe and well and ready to
start.

Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście w pełni
zdrowi i gotowi do startu

As usual Wysoka Grzęda Baja Drawsko
Pomorskie opens new season of Cross Country
Baja Rallies in Poland.
This year edition it is also opening the
Motorsports season in Poland.

Jak zwykle Wysoka Grzęda Baja Drawsko
Pomorskie otwiera nowy sezon rajdów
terenowych w Polsce.
W tym roku to także rozpoczęcie sezonu sportu
motorowego w Polsce.

We are starting in very difficult sanitarity and
health conditions. So, please keep in mind the
COVID-19 Mitigation Plan, especially everything
concerning social distance, and the use of face
masks.

Zawody będą odbywać w bardzo trudnych
warunkach sanitarno - zdrowotnych. Dlatego
prosimy o przestrzeganie warunków sanitarnych
COVID-19, zachowania dystansu społecznego
oraz używania masek ochronnych.

COVID-19 SAFETY
INFORMATIONS

INFORMACJE
BEZPIECZ. COVID-19

KEY PERSONS
CLERK OF THE COURSE
DYREKTOR ZAWODÓW

CONTACT VIA RALLY OFFICE
KONTAKT PRZEZ BIURO ZAWODÓW

+48 516 184 854

KLUCZOWE OSOBY
COMPETORS RELATIONS OFFICER
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKTY

+48 723 302 302
E-mail: marek.kisiel@pzm.pl

PRESENTATION

PREZENTACJA

This year edition of our rally will be run during
two days 9-10.04.2021 (Friday – Saturday).

Tegoroczna edycja naszego rajdu rozegrana
zostanie w trakcie dwóch dni, 9-10.04.2021
(piątek – sobota).

Friday morning is dedicated for Administrative
Checks and Scrutineering.
At afternoon we are starting the rally with
Qualifying Stage.
Saturday it is final day. There will be run two long
stages. Whole sport part of the rally will be
conducted on Military Training Ground in
Drawsko Pomorskie.

Piątkowy poranek przeznaczony jest na Odbiór
Administracyjny i Badanie Kontrolne przed
rajdem.
Popołudniu
rozpoczynamy
rajd
Odcinkiem Kwalifikacyjnym.
Sobota to dzień końcowy. Rozegrane zostaną
dwa długie Odcinki Specjalne. Cała cześć
sportowa przeprowadzona zostanie na Poligonie
Wojskowym w Drawsku Pomorskim.

We would like to remind You that due epidemic
conditions Service Park has been moved to new
location.

Pragniemy Wam przypomnieć iż, z uwagi na
sytuację
epidemiczną
zmieniona
została
lokalizacja Parku Serwisowego.

LOCATIONS

LOKALIZACJE

SPORTING ASPECTS

SPRAWY SPORTOWE

1. Rally Start

1. Ceremonia startu

Rally Start is also the start of Leg 1 Section 1.
Starting order to Rally Start will take place according to
Starting List to Leg 1 Section 1.
The Rally Start will be run as a passage of each Crew
through the presentation ramp, which will be set after
TC 0. All Crews are obliged to move according to Road
Book and instruction given by marshals and Organizer
personnel.

Start Rajdu to również start do Etapu 1 Sekcji 1.
Kolejność startu na Starcie Rajdu będzie zgodna
z Listą Startową do Etapu 1 Sekcji 1.
Start Rajdu będzie odbywał się jako przejazd każdej
załogi przez rampę prezentacyjną, która będzie
ustawiona po PKC 0. Wszystkie Załogi zobowiązane
są do poruszania się zgodnie z Książką Drogową i
instrukcjami wydanymi przez sędziów oraz personel
Organizatora.

2. Qualifying Stage (QS)

2. Odcinek Kwalifikacyjny (QS)

2.1. Any reconnaissance with the QS route is
prohibited!
2.2. Starting order and intervals will be the same as for
Rally Start (TC0).
2.3. The maximum time to finish the QS is 40 minutes

2.1. Jakiekolwiek zapoznanie z trasą QS jest
zabronione!
2.2. Kolejność startu i odstępy będą takie same jak dla
Startu Rajdu (PKC 0).
2.3. Czas maksymalny na ukończenie QS wynosi 40
minut.

SPORTING ASPECTS

SPRAWY SPORTOWE

3. Speed Control Zone (SCZ)

3. Strefa Kontroli Prędkości (SCZ)

There is one SCZ established on SS 2/3 route in
neutralisation area
3.1. SCZ indication
SCZ will be marked only in Road Book.
The start of the SCZ will be indicated in the road book
by a box “SZ”.
Zone starting 90 meters before and ending 90 meters
after the “SZ” sign is the tolerance zone within which
no penalty applies.

SCZ będzie ustanowiona na trasie OS 2/3 w strefie
neutralizacji
3.1. Oznaczenie SCZ
SCZ będzie oznaczona tylko w Książce Drogowej.
Początek SCZ będzie oznaczony w Książce Drogowej
przy pomocy symbolu "SZ".
Strefa zaczynająca się 90 m przed i kończąca się 90
metrów za symbolem „SZ” jest strefą tolerancji, w
której nie nakłada się kar.

The end of this speed control zone will be indicated in
the road book by a box “FZ”.
Zone starting 90 meters before and ending 90 meters
after the “FZ” sign is the tolerance zone within which
no penalty applies.

Koniec strefy kontroli prędkości będzie oznaczony w
książce drogowej przy pomocy symbolu "FZ".
Strefa zaczynająca się 90 m przed i kończąca się 90
metrów za symbolem „FZ” jest strefą tolerancji,
w której nie nakłada się kar.

SPORTING ASPECTS

SPRAWY SPORTOWE

4. Parc Ferme

4. Park zamknięty

An early check in is allowed for the following control
points:

Wcześniejszy wjazd jest dozwolony dla następujących
punktów kontrolnych:

TC 1B – Parc Fermé– In;
TC 3A– Rally Finish / Parc Fermé– In.

PKC 1B - Park Zamknięty - Wjazd;
PKC 3A- Meta Rajdu / Park Zamknięty – Wjazd.

5. Road Books delivery

5. Dystrybucja Książek Drogowych

Each Crew will be able to collect their Road Book for
the present day at:
- DAY 1 - 15 minutes before their target time at Rally
Start-– TC 0 in Service Park;
- DAY 2 - 15 minutes before their target time at Parc
Fermé - Out – TC 1C.

Każda Załoga będzie mogła odebrać swoją Książkę
Drogową na dany dzień:
- DZIEŃ 1 - 15 minut przed swoim docelowym czasem
na Starcie Rajdu- PKC 0 w Parku Serwisowym.
- DZIEŃ 2 - 15 minut przed swoim docelowym czasem
w Park Zamknięty - Wyjazd - PKC 1C.

SPORTING ASPECTS

SPRAWY SPORTOWE

6. Re-start after retirement

6. Ponowny start po wycofaniu się z trasy

Any Crew, which has failed to complete a Section
(exceed SS maximum time or exceed TC`s/PC`s
maximum permitted lateness or not start to SS or
missed TC) will be assumed to re-start the Rally from
the start of the next Section, unless they confirm
otherwise in writing to the Clerk of the Course.

Załoga, która nie ukończyła Sekcji (przekroczyła czas
maksymalny na przejechanie OS lub przekroczyła
maksymalne dozwolony spóźnienie na PKC/PKP lub
nie wystartowała do OS lub ominęła PKC) zostanie
uznana za zdolną do ponownego startu do Rajdu od
początku następnej Sekcji, chyba że potwierdzi inaczej
na piśmie do Dyrektora Rajdu.

To re-start the Rally from the next Section, concerned
Crew must put the vehicle to the Regrouping
before the start of the next Section in the
scheduled Check-out time of the first Crew form
this Regrouping.
For overnight Regrouping (Parc Fermé) see rules of
Art. 34.3.1 FIA CCRSR.

Aby ponownie wystartować do Rajd od następnej
Sekcji, dana Załoga musi wstawić pojazd do
Przegrupowania przed startem następnej Sekcji w
planowanym czasie wyjazdu pierwszej załogi z
tego przegrupowania.
Dla nocnego Przegrupowania (Park Zamknięty) patrz
postanowienia Art. 34.3.1 FIA CCRSR.

To determine the scheduled Check-out time of the first
Crew form regrouping, please see the corresponding
itinerary – Bulletin No.2

Aby określić czas planowany czas wyjazdu pierwszej
załogi z tego przegrupowania, prosimy patrzeć do
odpowiedniego harmonogramu – Komunikat nr 2.

SPORTING ASPECTS

SPRAWY SPORTOWE

7. Refueling

7. Tankowanie

Any refueling activity is prohibited in the Service Park.

Na terenie parku serwisowego zabronione są
jakiekolwiek czynności związane z tankowaniem
pojazdów.

Refueling is allowed at petrol stations located in
Drawsko Pomorskie. The refueling procedure can be
carried out after leaving the following road sections.

Podczas rajdu dopuszcza się przeprowadzenie
tankowania na stacjach benzynowych zlokalizowanych
w Drawsku Pomorskim. Procedura tankowania może
być przeprowadzona po zjechaniu z następujących
odcinków drogowych.

DAY 2
TC1C -> TC2
TC2C -> TC3

DZIEŃ 2
PKC1C -> PKC2
PKC2C -> PKC3

Return to the road section is possible only at the
leaving point from the route section.
Refueling time is included in passage time of above
road sections.

Powrót na trasę odcinka drogowego jest możliwy
jedynie w miejscu w którym się tą trasę opuściło.
Czas tankowania jest wliczony w czas przejazdu ww.
odcinków drogowych

DIGITAL NOTICE
BOARD

ELEKTRONICZNA
TABLICA OGŁOSZEŃ

During the Rally there will be use Digital Notice Board.
All documents and informations will be published on
Spotity App.
Sportity app is available in:

Podczas rajdu używana będzie Elektroniczna Tablica
Ogłoszeń. Wszystkie dokumenty i informacje będą za
pomocą aplikacji Sportity.
Aplikacja Sportiti jest dostępna w:

Passwords for dedicated chanells in Sportity App:

Hasła dla dedykowanych kanałów w aplikacji Sportity:

CEZ-FIA, RMPST, MMCR, DDMC:

21WGBDPAUTO

RPPST/BAJA POLAND SERIES:

21WGBDPNAT

MPRB, PPRB:

21WGBDPMOTO

MILITARY AREA
Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie
Rally is run on the military training fields.
These is strictly controlled military zone with
special rules for usage and behaviour.
Each person entering on the military area
must have an identity document.
For safety reasons it is forbidden to collect
and lift objects that are on the ground.

POLIGON WOJSKOWY
Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie jest
rozgrywana na terenie poligonu wojskowego.
Jest ściśle kontrolowana strefa wojskowa ze
specjalnymi
zasadami
użytkowania
i
zachowania.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
zbierania
i
podnoszenia
przedmiotów
znajdujących się na ziemi.

Rally vehicles are not allowed to drive on the
military area except during the rally legs.

Pojazdy rajdowe nie mogą poruszać się po
terenie wojskowym poza okresem trwania
odcinków specjalnych rajdu.

Service vehicles are allowed to drive on the
military area only after instructions given by
the Organizer and only till closure of the
Special Stage.

Pojazdy serwisowe mogą poruszać się po
terenie wojskowym wyłącznie na polecenie
Organizatora i tylko do zamknięcia Odcinka
Specjalnego.

CONTACTS
IN CASE OF CRISIS SITUATION

KONTAKTY
W PRZYPADKU SYTUACJI KRYZYSOWEJ

(i.e. MEDICAL HELP, FIREBRIGADE)

(np. POMOC MEDYCZNA, STRAŻ POŻANRA)

+48 605 905 555

+48 605 905 555

IN CASE OF RETIREMENT

W PRZYPADKU WYCOFANIA SIĘ

(i.e. TECHNICAL PROBLEM)

(np. PROBLEM TECHNICZNY)

+48 601 100 777

+48 601 100 777

IN CASE OF SPORTING ASPECTS

W SPRAWACH SPORTOWYCH

+48 723 302 302

+48 723 302 302

GOOD LUCK

POWODZENIA

We wish You safe and successful rally!
Życzymy Wam bezpiecznego i udanego rajdu!

