


WELCOME / WITAMY

Welcome to Szczecin!

We are very pleased to welcome You to this year's

edition of the Wysoka Grzęda Baja Poland.

Traditionally we meet on the routes around Szczecin,

Dobra and Drawsko Pomorskie.

We hope that this year's edition will provide You with

many rewarding achievements and very good

sporting results.

Wysoka Grzęda Baja Poland 2021 Organising Team

Witamy w Szczecinie!

Jest nam niezwykle przyjemnie przywitać Państwa na

tegorocznej edycji Wysoka Grzęda Baja Poland.

Tradycyjnie spotykamy się na trasach wokół

Szczecina, Dobrej oraz Drawska Pomorskiego.

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja dostarczy

Wam wielu satysfakcjonujących osiągnięć i bardzo

dobrych rezultatów sportowych.

Zespół organizacyjny Wysoka Grzęda Baja Poland

2021



OFFICIALS / OSOBY OFICJALNE

MARCIN FIEJDASZ  - CLERK OF THE COURSE

TEL. +48 792 907 563

marcin.fiejdasz@pzm.pl

KINGA KAŹMIREK - CRO

TEL. +48 788 421 235
biuro@bajapoland.eu

MAREK KISIEL - CRO

TEL. +48 723 302 302

marek.kisiel@pzm.pl



PRESENTATION / PREZENTACJA

This year's rally will be held over 4 days. Thursday

afternoon and Friday morning are dedicated for

Administrative Cheks and Scrutineering.

At Friday 27.08.2021 afternoon it is planned Qualifying

Stage in Szczecin – Bezrzecze. There will be located

Starting Ramp also. Please remember that rally starts in

TC 0 in Parc Ferme inside Service Park on Szczecin-

Dąbie Airfield.

At Saturday 28.08.2021 are prepared two long Special

Stages in Drawsko Pomorskie. The stages will be run on

Military Traing Ground almost 100 km far away from

Szczecin.

Last day – Sunday 29.08.2021 rally is coming back to

Szczecin and Dobra. Short stages for prepared especially

spectators will run in Dobra and in Szczecin - Bezrzecze.

Ceremonial finish will take place inside of the Service Park

on Szczecin-Dąbie Airfield.

Tegoroczna edycja rajdu rozegrana zostanie w ciągu 4 dni.

Czwartkowe popołudnie i piątkowy poranek przeznaczone

są na Odbiór Administracyjny i Badanie Kontrolne.

W piątek 27.08.2021 popołudniu planowany jest odcinek

kwalifikacyjny w Szczecinie – Bezrzeczu. Również tutaj

zlokalizowana zostanie rampa startowa. Prosimy pamiętać,

że rajd startuje z PKC 0 w Parku Zamkniętym na terenie

Parku Serwisowego na Lotnisku Szczecin-Dąbie.

W sobotę 28.08.2021 przygotowane zostały dwa długie

Odcinki Specjalne w Drawsku Pomorskim. Zlokalizowane

są na terenie Poligonu Wojskowego w odległości prawie

100 km od Szczecina.

Ostatni dzień – Niedziela 29.08.2021 to powrót do Szczecina i

Dobrej. Krótkie odcinki przygotowane specjalnie dla kibiców

rozegrane zostaną w Dobrej i w Szczecinie – Bezrzeczu.

Ceremonia mety przeprowadzona zostanie na terenie Parku

Serwisowego na Lotnisku Szczecin-Dąbie.



LOCATIONS / LOKALIZACJE



LOCATIONS / LOKALIZACJE



NOTICE BOARD / TABLICA OGŁOSZEŃ 

During Wysoka Grzęda Baja Poland 2021 there is only

in use Digital Notice Board (DNB). The DNB is

available on www.bajapoland.eu/en/2021/competitors or

in SportityApp.

Podczas Wysoka Grzęda Baja Poland 2021 w użyciu jest

wyłącznie Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (DNB).

Tablica dostępna jest na stronie

www.bajapoland.eu/pl/2021/zawodnicy lub w aplikacji

Sportity.

PASSWORDS / HASŁA

FIA WORLD CUP / FIA EUROPEAN CUP – WGBPFIA

FIA CEZ / RMPST / RPPST / BPS  - WGBPANAT

MOTO  - WGBMOTO

http://www.bajapoland.eu/en/2021/competitors
http://www.bajapoland.eu/pl/2021/zawodnicy


ROAD TRAFFIC / RUCH DROGOWY

During the rally some road sections will run through

the city center. Due to road works on some streets

the number of lanes is limited. We suggest driving on

the far right lane which does not cross tramway

tracks.

Passage time between TC-0 and TC-1 will be

extended by 15 minutes by a separate CoC Bulletin.

Therefore, please obey the traffic rules when

accessing to TC-1.

Please be advised that on the access routes to the

Selective Sections will be placed police patrols that

can control speed and sobriety of drivers.

Podczas rajdu niektóre odcinki drogowe

poprowadzone będą przez centrum miasta. Z uwagi

na roboty drogowe na części ulic odgraniczona jest

liczba pasów. Sugerujemy poruszanie się skrajnie

prawym pasem, który nie przecina torów

tramwajowych.

Czas przejazdu pomiędzy TC-0 a TC-1 zostanie

wydłużony o 15 minut poprzez oddzielny Komunikat

Dyrektora Zawodów. Dlatego prosimy o

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na

dojeździe do TC-1.

Informujemy, że na trasach dojazdowych do OS będą

rozstawione patrole policji które mogą kontrolować

prędkość oraz trzeźwość kierowców.



REFUELING /  TANKOWANIE

Refueling is allowed at petrol stations located on the

Rally route and indicated in the Road Book and in

dedicated Refueling Zones on the SS route and also in

exit from Remote Service Park in Drawsko.

Only the crew members are authorised to do the

refuelling on the petrol stations.

Each competitor must provide the required fuel by it`s

own in designated Refueling Zones (RZ) and/or use only

fuel available on commercial fuel stations indicated in

the Road Book.

Example from Roadbook / Przykład z Książki drogowej.

Podczas rajdu dopuszcza się przeprowadzenie

tankowania na stacjach benzynowych zlokalizowanych

przy trasie rajdu i zaznaczonych w książce drogowej oraz

w wyznaczonych Strefach Tankowania na trasie OS.

Wyłącznie członkowie załogi są uprawnieni do

tankowania pojazdu na stacjach benzynowych.

Każdy zawodnik musi we własnym zakresie zaopatrywać

się w wymagane paliwo w wyznaczonych Strefach

Tankowania (RZ) i/lub korzystać wyłącznie z paliwa

dostępnego na komercyjnych stacjach paliwowych

wskazanych w Książce Drogowej.



FORECAST /  PROGNOZA POGODY



MILITARY AREA /  TEREN WOJSKOWY

Wysoka Grzęda Baja Poland 2021 is run

on the military training ground. There is a

strictly controlled military zone with special

rules of use and behavior.

For safety reasons it is forbidden to pick

up and lift objects on the ground.

Rally vehicles are not allowed to drive on

military area except for the duration of

Special Stages and designated route.

Service vehicles may only move within the

military area only under the Organiser's

instruction and only when the Special

Stage route is closed.

Wysoka Grzęda Baja Poland 2021 w

dużej części jest rozgrywana na terenie

poligonu wojskowego. Jest to ściśle

kontrolowana strefa wojskowa ze

specjalnymi zasadami użytkowania i

zachowania.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania

się zbierania i podnoszenia przedmiotów

znajdujących się na ziemi. Pojazdy

rajdowe nie mogą poruszać się po terenie

wojskowym poza okresem trwania

odcinków specjalnych rajdu i wyznaczoną

trasą.

Pojazdy serwisowe mogą poruszać się po

terenie wojskowym wyłącznie pod

nadzorem Organizatora i tylko do
zamknięcia Odcinka Specjalnego.



GPS TRACKING /  SYSTEM GPS

Geotrack safety tracking system will be used

during the rally. All informations regarding the

mounting and use of the system are posted on

the DNB in the Sportity Application in the „Others”

tab.

Podczas rajdu używany będzie system śledzenia

pojazdów Geotrack. Wszystkie informacje

dotyczące montażu i użytkowania systemu

zamieszczone są na DNB w Aplikacji Sportity w
zakładce „Other documents / Dokumenty inne”.



RESULTS /  WYNIKI

Wyniki on-line publikowane będą na stronie:Online results will be published at:

http://wyniki.pzm.pl/

Śledzenie na żywo dostępne będzie na stronie:Live tracking will be available at:

https://live.geotraq.org/baja-poland-2021/



CONTACTS / KONTAKTY

IN CASE OF CRISIS SITUATION

(i.e. MEDICAL HELP, FIREBRIGADE)

W PRZYPADKU SYTUACJI KRYZYSOWEJ

(np. POMOC MEDYCZNA, STRAŻ POŻANRA)

IN CASE OF RETIREMENT 

(i.e. TECHNICAL PROBLEM)

W PRZYPADKU WYCOFANIA SIĘ 

(np. PROBLEM TECHNICZNY) 

IN CASE OF SPORTING ASPECTS W SPRAWACH SPORTOWYCH

+ 48 601 100 777

+ 48 601 100 777

+48 788 421 235

+ 48 723 302 302

+ 48 601 100 777

+ 48 601 100 777

+48 788 421 235

+ 48 723 302 302



CONTACTS / KONTAKTY

We wish You safe and successful rally! 

Życzymy Wam bezpiecznego i udanego rajdu!


