
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 
 

wyścigu towarzyskiego Lithuanian Pretendent Cup 
 

Poznań, 10.08.2018r. 

 

1. Organizator 

Organizatorem zawodów, na zlecenie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w 

Poznaniu, jest Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Zawody 

zorganizowane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sportu Motocyklowego, Zasadami 

Rozgrywek Wyścigi Motocyklowe 2017, Regulaminem Sportowym Otwartych Mistrzostw Okręgu 

Poznańskiego oraz poniższym Regulaminem Uzupełniającym.  

 

 

2. Termin i miejsce zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 10.08.2018r. na obiekcie: 

Tor Poznań 

ul. Wyścigowa 3 , 62 – 081 Przeźmierowo 

tel. +48 733 345 300 

Internet : www.speed-day.pl;  e-mail : biuro@speed-day.pl  
     

    GPS:   N 52° 25' 03” (52,417498)  

      E 16° 47' 50” (16,796808) 

 

 

3. Władze zawodów 

Sędzia Zawodów       - Jacek Molik 

Dyrektor Zawodów       - Teresa Michlicka 

Kierownik Komisji Technicznej      - Roman Chodorowski 

Kierownik Biura Zawodów      - TBA 

Chronometraż       - Tomasz Kędziora 

Lekarz Zawodów       - Beata Maas 

 

 

4. Biuro zawodów 

Biuro Zawodów czynne w dniu 10.08.2018 r. w godz. 7.00 – 17.30. Biuro zawodów mieści się 

na parterze wieży głównej przy linii start-meta (wejście od strony paddocku). 

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze zawodów w godzinach 11:00 -14:00 w dniu imprezy. 
 

http://www.speed-day.pl/
mailto:biuro@speed-day.pl


Aby zostać przyjętym do wyścigu, zawodnik musi spełnić poniższe warunki: 
 

A) Posiadać ważną na dany rok licencję dla dyscypliny „wyścigi” 

B) Posiadać „start permission” wydane przez Litewską Federację Motocyklową (LMSF) 
 

 

Wpisowe do wyścigu wynosi 50 zł. 

 

6. Trasa zawodów 

Zawody rozegrane zostaną na Torze „Poznań”. Długość  jednego okrążenia toru wynosi 

4083m, a jego szerokość 12 m. Pierwsze pole startowe usytuowane jest po lewej stronie. Kierunek 

jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara (plan szczegółowy w załączniku). 
 

Pojemność toru wynosi: 

• 53 motocykle w treningu 

• 44 motocykle w wyścigu 

 

 

7. Klasy biorące udział w zawodach 

• C 600 

• C 1000 
 

 

8. Dystans wyścigu 

Wyścigi zostaną rozegrane na dystansie 7 okrążeń. 

 

 

9. Treningi 

Treningi wolne odbędą się dnia 10.08.2018 podczas trwania Motocyklowych Szkoleń 

Sportowych  (sesje 1-3). 

Trening kwalifikacyjny odbędzie się 10.08.2018 podczas sesji numer 4 MSS. O rozstawieniu na 

polach startowych decydować będzie najlepszy czas okrążenia uzyskany przez danego zawodnika 

podczas treningu kwalifikacyjnego. 

 

 

10. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny motocykli prowadzony będzie w boksie instruktorskim w godzinach 11.00 

– 14.00. Druk do BT powinien być uprzednio czytelnie wypełniony i podpisany przez zawodnika. 

Podczas odbioru technicznego sprawdzana będzie ogólna sprawność motocykla oraz dokonywany 

będzie pomiar głośności. Na badanie techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z 

kombinezonem, ochraniaczem kręgosłupa i atestowanym kaskiem. 

Transpondery pomiarowe będzie można pobrać w biurze imprezy (bezpłatnie). Zastawem za 

transponder będzie dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku zgubienia lub zniszczenia 

transpondera zawodnik zostanie obciążony kwotą 1 200 zł (tysiąc dwieście zł). Dopuszczalny limit 

głośności motocykli wynosi 98 dB/A. 

 

11. Paliwo 

Na terenie toru „Poznań” nie jest możliwy zakup paliwa. Najbliższa stacja paliw znajduje się w 

Przeźmierowie przy ul. Rynkowej około 1 km od bramy wjazdowej na obiekt.  

 

 

 



12. Wyścig 

Wyścig odbędzie się dnia 10.08.2018 o godzinie 17:10. W przypadku dużej ilości 

dopuszczonych do startu zawodników/uczestników, organizator zastrzega sobie możliwość 

podzielenia stawki na dwa wyścigi, wykorzystując podział na klasy. Dekoracja zwycięzców wyścigu 

odbędzie się bezpośrednio po jego zakończeniu. Podium znajduje się pomiędzy wieżą główną a 

budynkiem technicznym sędziów. 

 

13. Centrum medyczne 

Położenie Centrum Medycznego jest wskazane na załączonym planie Toru. Lekarz zawodów 

decyduje czy zawodnik jest zdolny do jazdy bądź nie, zwłaszcza po każdym upadku. Dlatego każdy 

zawodnik musi być zbadany po upadku przez Lekarza zawodów bez dodatkowego wezwania.  

W innym przypadku zawodnik może zostać wykluczony. 

O zabezpieczeniu medycznym imprezy decyduje lekarz zawodów jednakże minimalne wymagania 

są następujące: 

• 1 lekarz zawodów 

• 5 ratowników 

• 3 pojazdy pomocy medycznej 

 

14. Ochrona środowiska 

W związku z obowiązującym Regulaminem Ochrony Środowiska w sportach motorowych,       

zawodnicy i członkowie ich zespołów zobligowani są do bezwzględnego jego przestrzegania. 

Konsekwencją ignorowania jego zapisów będą kary regulaminowe.  

 

15. Ubezpieczenie Zawodów 

Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby biorące udział w ich 

organizacji - od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. 

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku 

do zawodników jak i za spowodowane przez zawodników pośrednio lub bezpośrednio szkody i 

straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

 

16. Uwagi końcowe 

W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.  

Wszystkie nałożone kary muszą zostać uregulowane najpóźniej 30 minut przed najbliższym startem 

(treningu, wyścigu); w przeciwnym razie zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu. 

Zwierzęta w parku maszyn należy trzymać na uwięzi. Obowiązuje bezwzględny zakaz 

wprowadzania zwierząt do depo. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz właściwej 

interpretacji niniejszego regulaminu. 

Przystąpienie do towarzyskiego wyścigu Lithuanian Pretendent Cup jest jednoznaczne z wyrażeniem 

przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w 

imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik 

ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania 

przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. 

 

                                                                                                                 Dyrektor Zawodów 

                                                                                                                    Teresa Michlicka 

Zatwierdzone    

OKSM w Poznaniu 

Ryszard Obst 



                                                                                                             

Załącznik 1 

 

Informacje organizacyjne 

1.   Zabrania się wiercenia otworów w kostce brukowej na terenie parku maszyn. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązujących regulaminów oraz przepisów porządkowych przez 

zawodnika lub członka jego ekipy, organizator może nałożyć na zawodnika kary finansowe w 

wysokości do 500 zł: 

•  „palenie gumy” na terenie obiektu – 300 zł 

• zakłócanie ciszy nocnej – 500 zł 

• wywiercenie otworu w kostce brukowej – 30 zł/otwór 

3. Prysznice oraz toalety znajdują się w centralnym punkcie parku maszyn. 

4. Punkt gastronomiczny przy Parku Maszyn będzie czynny w dniach zawodów  

5. Istnieje możliwość wykupienia boksów wzdłuż depot w cenie 300zł/boks/dzień. Rezerwacja 

boksów odbywa się poprzez email biuro@speed-day.pl 
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