Informacje dla załóg rajdowych
dotyczące bezpieczeństwa
Przypominamy wszystkim załogom biorącym udział w zawodach o
obowiązku przestrzegania przepisów i regulaminów szczegółowych, które
dotyczą bezpieczeństwa w czasie rajdu.
1.

Każde audo musi być wyposażone w oznaczenie SOS i OK (format A4)

2.

Przy poważnym wypadku na Odcinku Specjalnym (RZ), w następstwie
którego potrzebna jest pomoc lekarska, jeśli tylko to możliwe, załoga,
która uległa wypadkowi powinna pokazać kolejnym autom czerwony
symbol SOS.

Zasady postępowania dla przejeżdżających załóg:
 Załoga, która widzi symbol SOS lub która widzi poważny wypadek
innego auta, którego załoga jest w środku auta i nie pokazuje czerwonego
symbolu SOS, musi bezwarunkowo się zatrzymać i rozpocząć udzielanie
pomocy.
 Wszystkie kolejne auta również muszą się zatrzymać
 Załoga drugiego auta, które się zatrzyma w miejscu wypadku, ocenia
sytuację i natychmiast jedzie dalej, aby poinformować o zdarzeniu
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organizatorów w kolejnym punkcie komunikacyjnym (Radiobod) na
trasie odcinka.
 Inne auta, które się również zatrzymały, muszą zrobić miejsce dla
pojazdów ratowniczych i wykonywać polecenia osob porządkowych i
komisarzy ds. bezpieczeństwa.
3.

Przy lekkim wypadku, w wyniku którego nie jest wymagana pilna pomoc
lekarska, załoga musi pokazać kolejnym autom symbol OK. Jeśli załoga
pozostawi auto na miejscu, to symbol OK musi być tak umieszczony, aby
był dobrze widoczny dla innych załóg.

4.

W przypadku zranienia widza lub osoby porządkowej załoga biorąca
udział w zdarzeniu ma obowiązek poinformować o tym na kolejnym
punkcie komunikacyjnym (Radiobod)

5.

Jeśli w punkcie komunikacyjnym lub punkcie bezpieczeństwa na trasie
odcinka specjalnego jest wywieszona żółta flaga, to kierowca musi
natychmiast zwolnić i zastosować się do poleceń osób porządkowych na
trasie odcinka. W takim przypadku Dyrektor rajdu przypisze danej
załodze czas przejazdu odcinka.

6.

W każdym aucie rajdowym musi być trójkąt awaryjny, który przy awarii
lub wypadku auta na trasie odcinka specjalnego musi być ustawiony przez
członka załogi w widocznym miejscu conajmniej 50m za autem, żeby
ostrzec kolejne nadjeżdżające auta. Trójkąt musi być ustawiony również
kiedy auto znajduje się poza trasą odcinka.

7.

Załoga, która wycofa się z rajdu, musi o tym natychmiast poinformować
Dyżurnego rajdu (Dispečink rally).
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