
Chcesz wziąć udział w Rajdzie na regularność 
 i nie wiesz, jak to wygląda? 

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka informacji gdzie staramy się wyjaśnić najważniejszą rzecz w 
prosty sposób. 

Poniższe informacje nie zastępują pełnego tekstu Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 
FIA, Regulaminu Sportowego i Technicznego dla E-Rally Regularity Cup i E-Rally Energy 
Consumption Cup, Regulaminu Ramowego PZM i Regulaminu Uzupełniającego rajdu, a służą 
jedynie lepszemu zrozumieniu przebiegu rajdu. 

Wszystkie dokumenty można znaleźć na naszej stronie: www.rajdpolskihistoryczny.pl oraz 
www.rajdpolskinowychenergii.pl  

 

Jazda na regularność – podstawowa zasada rajdu 

Zasadą jazdy na regularności jest dokładne pokonanie wyznaczonej trasy przestrzegając 
określonej przez organizatora średniej prędkości na trasie. Odbywa się to podczas tzw. Testów 
regularności (RT). W tej konkurencji nie ma znaczenia, kto przejdzie odcinek RT najszybciej. 
Liczy się dokładność przejazdu. Rajd Polski Historyczny rozgrywany jest na drogach 
publicznych w otwartym ruchu, bez zamykania tras. Obowiązkiem załogi jest przestrzeganie 
wszystkich przepisów ruchu drogowego - średnia prędkość na odcinkach RT nigdy nie 
przekracza 50 km/h. 

 

Pomiar 

Oficjalnym czasem zawodów jest czas GPS. Załogę musi zsynchronizować swoje urządzenia do 
czasu GPS. Pomiar czasu na trasie regularności podczas Rajdu odbywa się za pomocą 
specjalnych urządzeń GPS. Są one umieszczane zgodnie z wytycznymi organizatora. 

 

Kontrola czasu – PKC (Punkt Kontroli Czasu) 

Każda załoga musi ściśle przestrzegać harmonogram rajdu. Czas na PKC jest zapisywany w 
karcie drogowej przez sędziego. Każdy PKC jest dokładnie oznaczony tablicami. Wygląd tablic 
jest opisany w Regulaminie.  

Załoga może wjechać do strefy kontrolnej PKC nie wcześniej niż minutę przed jej czasem startu. 
Np. jeśli czas wjazdu na PKC to 10:15, załoga może wjechać do strefy PKC o  10:14, a kartę 
drogową musi podać sędziemu o godzinie 10:15. Wcześniejszy i późniejszy wjazd na PKC jest 
karany, maksymalne opóźnienie na PKC wynosi 30 minut. 

 

Dojazdówka  

Jest to ta część trasy rajdu pomiędzy punktami PKC, na której nie ma prób regularności lub 
zamkniętego parkingu (parc ferme). W nagłówku każdej strony itinerera jest wpisana średnia 
prędkość dla etapu. Jest ona tak wyliczone, aby każdy zawodnik jadący zgodnie z itinererem 
oraz przepisami ruchu drogowego mógł bez problemu dojechać na następny PKC. Prędkość ta 
jest podawana tylko w celach informacyjnych. Podstawą jest przestrzeganie czasu przejazdu 
pomiędzy PKC. 

Prędkość ta jest obliczana na podstawie całkowitej odległości i czasu, jaki załoga może 
wykorzystać na tym etapie.  

http://www.rajdpolskihistoryczny.pl/
http://www.rajdpolskinowychenergii.pl/


Przestrzeganie zadanej średniej prędkości jest kontrolowane tylko na odcinkach RT! 

Na dojazdówkach obowiązują bezwzględnie przepisy ruchu drogowego. 

 

Odcinek kalibracyjny 

Organizator wyznacza odcinek drogi o określonej długości. Odległości z sekcji kalibracyjnej są 

identyczne na całej trasie rajdu, organizator na tam skalibrowanych urządzaniach wyznacza 

trasę rajdu. 

Odcinek powinien być wyznaczony w taki sposób, aby załoga mogła zatrzymać się na starcie i 

mecie. Na tym odcinku zawodnik może ustawić swoje urządzenie do pomiaru odległości 

zgodnie z wartością odniesienia zmierzoną przez organizatora. Na potrzeby kalibracji załoga 

może wrócić do startu i sprawdzić ustawienia kalibracji. 

 

Start do  RT 

Załogi rozpoczynają Test Regularności w kolejności, w jakiej przybywają na START do RT. Start 
zaznaczony jest białą linią na drodze oraz współrzędnymi geograficznymi przypisanymi w 
itinererze. Mogą, ale nie muszą być na starcie do RT tablice, przedstawione w Regulaminie 
Uzupełniającym 

Procedura startu podczas 8 Rajdu Polski Historycznego  i 2 Rajdu Polski Nowych Energii w 
2019 roku będzie odbywała się bez nadzoru sędziego. Załoga może wystartować do RT w 
dowolnym momencie według własnego uznania, ale musi zawsze odbyć się to o pełnej minucie 
oficjalnego czasu zawodów!  

Zawodnik startuje samodzielnie z wyznaczonej linii startu (biała linia na drodze), dokładnie o 
pełnej minucie wg oficjalnego czasu rajdowego (czas GPS). Linia startu oznaczona dodatkowo 
czerwoną tablicą, oraz lokalizacją GPS i zdjęciem w itinererze. Zawodnik może przebywać w 
strefie startu poniżej 1 minuty. Strefa startu to strefa pomiędzy biała i żółtą linią oznaczonymi 
czerwoną i żółtą tablicą. Organizator zastrzega sobie możliwość braku tablic. 

Przykład: załoga dotrze na START (żółta tablica) 9:43:50.  Do pełnej minuty pozostało tylko 
dziesięć sekund, jeżeli decyduje się , że w ciągu 10 sekund przygotuje się do startu, podjeżdża 
na linie startu (czerwona tablica) i startuje o 9:44:00.  Jeżeli jednak decyduje, że 10 sekund jest 
niewystarczające do przygotowania się do startu oczekuje przed żółtą tablicą do 9:44:00 i 
wjeżdża do strefy startu i stertuje z linii startu (czerwona tablica) o 9:45:00 

 

Test na regularność  (RT)  

Każdy odcinek RT składa się z punktów znanych zawodnikowi, czyli Startu i Mety oraz 
utajnionych punktów pomiarowych. Na każdym odcinku RT jest nieznana liczba miejsc, w 
których istnieje tajny (niewidzialny dla zawodnika) pomiar czasu.  

Zgodnie z wytycznymi, punkty pomiarowe, nie są umieszczane w odległości mniejszej niż  
500 m od:  startu, od skrzyżowań oznaczonych znakiem B-20 STOP i znakiem A-7 „Ustąp 
pierwszeństwa” oraz w  tzw. Strefie Bez Pomiaru Czasu i 500m po tej strefie.  Ma to pozwolić na 
bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 



Odchylenie o jedną dziesiątą sekundy od idealnego czasu w każdym mierzonym miejscu 
oznacza karę w wysokości 0,1 punktu karnego.  Zawodnik, który ma najmniej punktów karnych 
na swoim koncie, wygrywa. 

 

Przebieg Testu Regularności 

Zadane prędkości, z jakimi należy pokonywać RT są dla każdego testu różne.  

Prędkości ustalane dla poszczególnych RT mogą być zmieniane kilka razy na trasie.  

Dokładne miejsca, w których zmieniono prędkość, są zaznaczone w itinererze.  

Średnie prędkości dostosowywane są zarówno do warunków drogowych jak i do warunków 
terenowych i zabudowy.  

Jak działa system pomiaru i obliczania idealnego czasu na trasie RT wyjaśniamy w tabeli 
poniżej: 

 

Nr 
startowy 

  
RPH_RT-
1_START 

RPH_RT-1_PKT-
1 

RPH_RT-
1_PKT-2 

RPH_RT-
1_PKT-3 

RPH_RT-
1_PKT-8 

SUMA 
PKT 
RT-1 

  
A 0 km 2,450 4,470 10,340 30,570 

B 0 sek 190  347 802 2433   

41 C 20:16:00 192 2 344 -3 801 -1 2439 6 46 

42  20:17:00 190 0 342 -5 799 -3 2435 2 27 

43  20:18:00 199 9 352 5 793 -9 2460 27 92 

44  20:20:00 202 12 361 14 831 29 2575 142 268 

45  20:21:00 204 14 369 22 799 -3 2554 121 228 

46  20:32:00 209 19 346 -1 801 -1 2492 59 127 

47  20:19:00 201 11 350 3 809 7 2411 -22 157 

48  20:22:00 198 8 345 -2 809 7 2498 65 112 

 

Wiersz A – odległości punktów pomiarowych od Startu 

Wiersz B – wzorcowy czas przejazdu w punktach pomiarowych 

Wiersz C – pomiar zawodnika: Czas startu, czas pomierzony w punkcie pomiarowym, ilość punktów 
karnych (+ za wolno, -- za szybko), suma punktów karnych w wartościach bezwzględnych 
(+ i -  się nie znoszą)  

 

 

Karta drogowa 

W karcie drogowej wpisów dokonuje sędzia. Zawodnik może dokonywać wpisów tylko w 

wyznaczonych do tego kratkach. Są one przeważnie zaznaczone na kolor szary. W karcie 

drogowej nie należy dokonywać żadnych poprawek lub skreśleń. Jest to karane dodatkowymi 

punktami. 

Zawodnik bezwzględnie musi wpisać swój numer startowy w Karcie drogowej. 



KARTA DROGOWA 

Nazwa Rajdu NR 
STARTOWY 

PKC- 5 Wieliczka Solne Miasto 
Czas potrzebny na 
przejazd od PKC 5 

do PKC 6 

PKC- 6 Czchów 120 min 

 
Wypełnia 
zawodnik 

Wypełnia sędzia  

PKC-5 
START 

Czas wyjazdu  

 

W przypadku 
samostartów 

wypełnia zawodnik 

RT-4 
START 

Czas startu   

RT-5 
START 

Czas startu  

PKC-6 
META 

Czas wjazdu   

Str. 3 
 

Itinerer (Książka drogowa)  

Informacje zawarte na stronie: 

Nr PKC – Start  – nazwa 

Nr PKC – Meta – nazwa 

Czas przejazdu pomiędzy PKC (taki sam jest w karcie drogowej) 

Średnia prędkość  

Nr strony 

Długość: Etapu (narastająco od startu do mety odcinka) 

                      Odległość pomiędzy sytuacjami 

                      Długość RT (narastająco) 

Nr sytuacji 

Kierunek jazdy – z zaznaczeniem startów i met RT, oraz zmianami prędkości 

Informacja dodatkowa do sytuacji – opis miejsc zmian prędkości, nazw miejscowości itp. 

Długość Etapu malejąco. 



 

Jak łatwo zauważyć na RT 24 po przejechaniu 1,13 km musimy zmienić prędkość  na 50 km/h. 

Z taką prędkością będziemy jechać aż do momentu, albo zmiany na inną prędkość (np. 30 

km/h). 

  

PKC 19 140 min.

PKC 20

Etapu
Odcinka/  

Segment
RT

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

45,17 1,00 1,13
Zmiana prędkości / 

Speed change                    
50,0 km/h

47,20

44,17 0,13 0,13 48,20

44,04 0,24 0,00 START RT-24 48,33

43,80 3,30 48,57

40,50 2,00 ! 51,87

38,50 0,17 53,87

38,33 1,21 24,06 META RT-23 54,04

Rusiński Wierch Czas przejazdu/Travel time 
168

Wieliczka Hotel Pręd. śred./Average speed 39,6 km/h

Długość /Distance

Kierunek / Way
Informacja                               

Comments
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Tabele prędkości 

 

 

Podczas rajdu można korzystać z tabel papierowych. Najczęściej są to tabele w Excelu.  Jak 
łatwo zauważyć, w zaznaczonej kolumnie mamy czas po jakim musimy być w danym punkcie  
(np. 1,05km – czas 2 minuty 31 sekund). Jest to o tyle niedogodne, że czasy należy mieć 
rozpisane szczegółowo. Są też dostępne tabele elektroniczne działające na tej samej zasadzie, 
należy zadać tylko prędkość. 

 

 

 

Warto czytać Regulaminy – tam są zapisane istotne informacje dotyczące dopuszczenia 
różnych urządzeń pomiarowych, ale nie tylko.  

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji prosimy wyślij do nas zapytanie a my na pewno na 
nie odpowiemy. 

 

Spróbuj! Na początku może będzie ciężko, ale kiedyś trzeba zacząć – zmierz się z 
czołówką polskich i zagranicznych zawodników.  Każdy jest do 
pokonania, a nie musisz mieć do tego samochodu wyczynowego – 
elektryczny, hybryda, historyczny czy młodszy.  

 Zmierz się z czasem a nie prędkością. 

 

Zapraszamy 
 
Grażyna Hołojuch Dyrektor ds. Organizacyjnych 
tel: 606447723, e-mail:biuro@rajdpolskihistoryczny 

 



Rajd Polski Nowych Energii jest w 2019 roku rundą FIA …   

Obowiązują tutaj zasady dotyczące rajdu na regularność ale dodatkowo podczas sobotniego 
etapu będzie mierzone również zużycie prądu tzw. konsumpcja.   

Przy obliczaniu indeksu określającego ostateczną pozycję w ocenie konsumpcji E-FIA Rally 
Energy Cup będzie brana pod uwagę teoretyczna pojemność znamionowa akumulatora 
samochodowego i ilość zużywanej energii elektrycznej i oficjalna długość trasy na której będzie 
dokonywany pomiar 

 

Parc fermé - Zamknięty parking 

Załogi samochodów elektrycznych, które weszły do mistrzostw FIA, muszą przestrzegać zasad 
zamkniętego parkowania podczas zawodów. Wyznaczony obszar jest strzeżony przez 
organizatora, a załoga musi przekazać swój pojazd zgodnie z planem i harmonogramem na 
końcu każdego etapu lub podczas jego trwania. PF to w ogromnej większości przypadków 
miejsce, w którym ładowane są pojazdy elektryczne. Naprawy i inne prace związane z 
samochodem a nie związane z ładowaniem są niedozwolone. Wejście do PF jest możliwe przez 
załogę nie wcześniej niż 10 minut przed wyjazdem na trasę, ale po przyjeździe do PF załoga 
musi opuścić obszar PF najpóźniej w ciągu 15 minut. 

 

Ładowania pojazdów elektrycznych 

Załoga podczas zawodów może naładować samochód elektryczny tylko w miejscach 
wyznaczonych przez organizatora. Podczas 2. Rajdu Polski Nowych Energii odbywa się to 
zawsze w zamkniętym parku po badaniu kontrolnym, w czasie przed oficjalnym startem w 
Rynku Głównym., pomiędzy etapami (przez noc) w bazie rajdu. 

 


