BRIEFING – ODPRAWA DLA ZAWODNIKÓW
Tor Poznań, 10-13.06.2021 r.
WŁADZE ZAWODÓW:
Przewodniczący ZSS
Członek ZSS
Członek ZSS
Obserwator GKSS
Dyrektor Zawodów
Dyrektor Wyścigu

- Krzysztof Studziński
- Krzysztof Harasimowicz
- Dusan Koblisek
- Bartosz Bieliński
- Sebastian Urbaniak
- Sławomir Pytlak

licencja I-003/12
licencja I-017/12
licencja 0001/SK
licencja I-012/12
licencja I-067/12
licencja I-354/12
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PARAMETRY TORU:
Długość toru:
Szerokość:
Zakręty:
Odcinki proste:
Najdłuższa prosta:
Najkrótsza prosta:
Łączna długość odcinków prostych:
Różnica poziomów:
Najwyższy punkt:
Najniższy punkt:
Kierunek jazdy:
Położenie Pole Position:

4,083 m
12 m
14 (5 lewych, 9 prawych)
11
560 m
60 m
2205 m
6,7 m
90 m n.p.m.
83,30 m n.p.m.
zgodny z ruchem wskazówek zegara
lewa strona

WJAZD NA TEREN OBIEKTU:

BRAMA GŁÓWNA
ul. Wyścigowa 3,
62-081 Przeźmierowo k./Poznania
GPS: 52°25'1, 16°48'0

Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony korzystają z drogi dojazdowej do paddocku
pokazanej poniżej.
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START DO WYŚCIGU I POLA STARTOWE:







Rozstawienie samochodów na polach startowych będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń (obok Biura
Zawodów), po ogłoszeniu wyników oficjalnych sesji kwalifikacyjnych.
Samochody będą ustawione na polach startowych w kolejności według uzyskanych czasów podczas sesji
kwalifikacyjnych.

Start do wyścigów WSMP dywizji narodowych jest startem zatrzymanym. W przypadku startu
zatrzymanego zawodnicy ustawiają się na swoich polach startowych, a sygnałem do rozpoczęcia wyścigu
jest moment zgaszenia świateł czerwonych.
Start do wyścigów FIA-CEZ i klas łączonych dywizji 4 i dywizji 5 jest startem lotnym. W przypadku
startu lotnego podczas okrążenia formującego na linii startu będzie zapalone czerwone światło. Sygnałem
startu dla kierowców kończących to okrążenie w prawidłowo ustawionym szyku (kolumnie dwójkowej)
będzie jednoczesne zgaszenie czerwonego i zapalenie zielonego światła.
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START ZATRZYMANY – PROCEDURA:
 Po wykonaniu okrążenia formującego samochody zatrzymują się na odpowiednich polach startowych
z włączonymi silnikami.
 Gdy samochody będą stały nieruchomo na swoich polach sędziowie stojący obok danej linii opuszczą
tablice z numerem linii.
 Gdy wszystkie samochody będą stały nieruchomo i żadna tablica nie będzie uniesiona starter pokazuje
tablicę 5 sekund (5”) i jednocześnie włącza pierwszą parę (pierwsze światło) koloru czerwonego,
o 4 sekundy do startu – włącza się kolejna para (kolejne światło) koloru czerwonego,
o 3 sekundy do startu – włącza się kolejna para (kolejne światło) koloru czerwonego,
o 2 sekundy do startu – włącza się kolejna para (kolejne światło) koloru czerwonego,
o 1 sekunda do startu – włącza się kolejna para (kolejne światło) koloru czerwonego, wszystkie
samochody są gotowe do komendy startu.
 Sygnałem startu do wyścigu będzie wyłączenie (zgaszenie) wszystkich świateł koloru czerwonego.

Strona 5 z 11



W przypadku złych warunków atmosferycznych (lub innych zdarzeń losowych) Dyrektor Wyścigu lub ZSS
może podjąć decyzję o wprowadzeniu innej procedury startu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani.

START LOTNY – PROCEDURA:
 Samochody podczas okrążenia formującego prowadzone są przez Samochód Pilotujący (Safety Car) –
obowiązuje prędkość 70 – 90 km/h.
 W miarę zbliżania się do końca okrążenia formującego kierowcy powinni ustawić się w szyku dwójkowym
i nie zmieniać go aż do sygnału startu. Miejsce formowania szyku będzie sygnalizowane tablicami
„FORMATION/ GRID” wskazywanymi przez sędziów wirażowych na poszczególnych punktach
obserwacyjnych.
 Przed końcem okrążenia formującego Samochód Pilotujący zjeżdża z toru, a kierowca, który uzyskał „pole
position” powinien jechać z tą samą prędkością, zaś inne samochody utrzymywać swoje pozycje, aż do
czasu dania sygnału startu (jednoczesne zgaszenie świateł czerwonych i zapalenie świateł zielonych).



Jeżeli szyk dwójkowy na końcu tego okrążenia formującego nie został zachowany, Dyrektor Wyścigu
nakazuje Samochodowi Pilotującemu wykonanie jednego lub kilku dodatkowych okrążeń formujących.
W takim przypadku za start do wyścigu uważa się koniec pierwszego okrążenia formującego.

SYGNALIZACJA I ZACHOWANIE KIEROWCÓW:




Zawodnicy mają obowiązek podporządkowania się sygnalizacji sędziów trasy, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowania się podczas jazdy na żółtej fladze.
Każdy kierowca, który będzie stwarzał zagrożenie na trasie lub spowoduje konieczność użycia służb
ratowniczych zostanie zgłoszony do Dyrektora Wyścigu, który może nałożyć na niego karę.
Obowiązuje ograniczenie prędkości w pit-lane (od wjazdu do wyjazdu) i na drodze dojazdowej do boksów
to 60 km/h. Przekroczenie prędkości będzie karane zgodnie z zapisami art. 17 Regulaminu Ramowego
WSMP 2021.
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Kierowcom uczestniczącym w wyścigu CEZ Endurance po upływie 60 min. wyścigu pokazana zostanie
przez sędziego startu tablica:

Kierowcy zobowiązani są wówczas zjechać do Parku Zamkniętego zlokalizowanego w części kartingowej
Toru Poznań (zdjęcie str. 10-11 opracowania).
Klasyfikacje wyścigów CEZ Endurance i Endurance WSMP zostaną podane odrębnie przez sędziego
chronometrażu.
SAMOCHÓD ZABEZPIECZAJĄCY (Safety Car):








Samochód zabezpieczający (Safety Car) jest oznakowany literami SC z boku i z tyłu samochodu, zaś na
dachu ma zamontowane światła pulsujące – trzy żółte i dwa zielone.
Safety Car może być użyty do neutralizacji wyścigu wyłącznie wtedy, gdy istnieje bezpośrednie
niebezpieczeństwo fizyczne dla kierowców lub osób oficjalnych, jednak w warunkach nie wymagających
zatrzymania wyścigu. Decyzja o użyciu samochodu zabezpieczającego sygnalizowana jest przez
wszystkie PO poprzez wymachiwanie żółtą flagę i tablicę SC (flaga i tablica są utrzymywane do końca
interwencji).
W czasie wyścigu Safety Car z włączonymi żółtymi światłami pulsującymi wjeżdża na tor, niezależnie od
tego, gdzie znajduje się samochód prowadzący w wyścigu.
Wszystkie samochody muszą ustawić się w rzędzie za samochodem SC w odległości mniejszej niż 5
długości samochodu. Obowiązuje zakaz wyprzedzania (z wyjątkiem sytuacji, gdy np. na polecenie
Dyrektora wyścigu na samochodzie SC zostaną zapalone światła zielone, co będzie sygnałem do
wyprzedzenia go przez wszystkie samochody znajdujące się pomiędzy Safety Car a samochodem
prowadzącym w wyścigu. Samochody te kontynuują jazdę ze zmniejszoną szybkością, bez wzajemnego
wyprzedzania się, aż do osiągnięcia końca kolumny pojazdów poruszających się za samochodem S.C.).
Safety Car jest używany co najmniej do czasu, gdy za prowadzącym w wyścigu ustawią się pozostałe
samochody. Prowadzący winien zachować odległość za Safety Car nie większą, niż 5 długości
samochodu, a pozostałe samochody muszą być maksymalnie ścieśnione.
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Podczas użycia Safety Car samochody startujące mogą zjechać do boksów. Zezwala się na powrót na tor
w dowolnym momencie z wyłączeniem sytuacji, w której kolumna samochodów z Safety Car na czele
przejeżdża koło wyjazdu z pit-lane. Zezwolenie na powrót na tor będzie sygnalizowane zapaleniem się
zielonego światła umieszczonego przy wyjeździe z pit-lane. Samochód powracający na tor musi poruszać
się z ograniczoną prędkością do chwili osiągnięcia końca kolumny pojazdów za samochodem SC.
Po decyzji Dyrektora Wyścigu odwołującej Safety Car – zgaszone zostaną żółte światła pulsujące
samochodu SC i po zakończeniu okrążenia powróci do boksów. Wtedy pierwszy samochód za Safety Car
ustala tempo oraz jeżeli jest taka konieczność oddala się na odległość większą niż pięć pojazdów. Aby
uniknąć niebezpieczeństwa od momentu zgaszenia świateł Safety Car kierowcy muszą jechać tempem,
które nie wymaga przyspieszania, hamowania ani innych manewrów, które zagrażają innym kierowcom lub
zakłócają ponowny start.
Gdy samochód bezpieczeństwa (SC) zbliża się do wjazdu do pit-lane, żółte flagi i tablice SC na
stanowiskach sędziowskich zostają zdjęte i zastąpione zielonymi flagami, a na linii start-meta zapalone są
światła zielone. Flagi i światła będą pokazywane do momentu aż ostatni samochód przejedzie linię.
Każde okrążenie przejechane w czasie interwencji samochodu SC zalicza się jako okrążenie wyścigu.
Jeżeli Safety Car został użyty na początku ostatniego okrążenia lub zostanie użyty podczas ostatniego
okrążenia i wjedzie on do pit-lane na końcu tego okrążenia to samochody wjeżdżają na linię mety gdzie
pokazywana jest flaga szachownica kończąca wyścig bez wyprzedzania się.

TANKOWANIE:












Tankowanie paliwa dozwolone jest wyłącznie po zakończeniu postoju w boksach.
Podczas tankowania paliwa samochód musi stać na kołach, a silnik musi być wyłączony i do układu
wydechowego musi zostać podłączony przewód „uziemiający”. Oprócz czyszczenia przedniej szyby
zabronione są jakiekolwiek prace przy samochodzie. Kierowca może znajdować się w samochodzie, pasy
bezpieczeństwa muszą być rozpięte, dozwolona jest zmiana kierowców, zezwala się na pomoc przy
zapięciu (rozpięciu) pasów lub czyszczeniu szyby przez zmieniającego kierowcę.
Zabrania się tankowania z wież paliwowych.
Samochody muszą być tankowane z kanistrów maksymalnie przez 2 mechaników wyłącznie w strefie
tankowania (w miejscu wskazanym przez organizatora) Podczas przelewania paliwa jeden z mechaników
musi trzymać gotową do użycia gaśnicę ppoż. (min. 6 kg).
Paliwo może być uzupełniane ze zbiorników o maksymalnej pojemności 25 litrów z wylotem o średnicy
wewnętrznej nie większej niż 25 mm. Te zbiorniki personel tankujący musi trzymać w rękach (maksymalnie
na wysokości piersi), stojąc bezpośrednio na podłożu. Zabronione jest stosowanie urządzeń
wspomagających wypływ paliwa z tych zbiorników, a paliwo może wypływać z nich tylko wskutek siły
grawitacji. Końcówka rury wydechowej musi być zakryta metalową osłoną lub niepalną plandeką
izolacyjną, a samochód musi być elektrycznie uziemiony.
Personel tankujący musi być wyposażony w niepalne kombinezony, rękawice, kominiarki i okulary
ochronne (lub kaski z przyłbicą).
W strefie tankowania zabronione jest składowanie paliwa.
Zabronione jest stosowanie innych niż ww. sposobów tankowania.
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Strefa tankowania zlokalizowana jest na końcu pit-lane.
Obowiązujące ograniczenie prędkości do końca tej strefy to 60 km/h!

PARK ZAMKNIĘTY (Parc Fermé):




Parc Fermé zlokalizowany jest przy wjeździe na tor kartingowy i obowiązuje po każdej sesji kwalifikacyjnej
i wyścigu. Parc Ferme po wyścigu Endurance usytuowany jest na wjeździe do pit-lane.
Samochody muszą pozostać w Parc Fermé od końca wyścigu do chwili ich wypuszczenia przez sędziów.
Podczas postoju w Parc Fermé przy samochodzie nie może być wykonywana żadna praca, chyba,
że będzie ona wykonywana pod nadzorem i na polecenie sędziów.
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Park Fermé zlokalizowany w części kartingowej Toru Poznań i przeznaczony jest dla aut startujących
we wszystkich wyścigach, w tym w CEZ Endurance (wyścig 60 min.)!
Wyjątek stanowi wyścig Endurance WSMP, dla którego Park Fermé zlokalizowany jest na wjeździe do pit-lane.

MYCIE POJAZDÓW:



Miejsce do mycia pojazdów zorganizowane jest w okolicy toalet przy wjeździe na tor kartingowy – po lewej
stronie „kostka” przy BK. Organizator zapewnia w tym miejscu dostęp do bieżącej wody i prądu.
Mycie pojazdów może odbywać się tylko w wyżej wymienionym miejscu.

DEKORACJA:




Dekoracja zwycięzców poszczególnych wyścigów odbywać się będzie po zakończeniu każdego
następnego wyścigu, na podium zlokalizowanym przy Centrum Kontroli Wyścigu.
Udział w dekoracji w stroju sportowym – kombinezonie dla wszystkich zawodników jest obowiązkowy.
Organizator nie zapewnia transportu z Parc Fermé do miejsca ceremonii.
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UWAGA!
W razie pytań lub wątpliwości Dyrektor Zawodów i Dyrektor Wyścigu będą do dyspozycji zawodników
w piątek (11.06.2021 r.) w godzinach 07:30 - 08:15 w Centrum Kierowania Wyścigiem.

Życzymy Wam bezpiecznej rywalizacji w myśl zasad fair play!
Niech wygra lepszy!
Powodzenia!
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