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KIEROWCY SPORTU SAMOCHODOWEGO BIORĄCY UDZIAŁ W WYŚCIGU GÓRSKIM
W SOPOCIE
Szanowni Państwo,
Otrzymujecie Państwo ważne informacje, które również będą poruszone na
obowiązkowej odprawie (każdy kierowca ma obowiązek podpisać się na liście obecności
wyłożonej w Biurze Wyścigu na Molo) przed rozpoczęciem obowiązkowej odprawy
zawodników, która odbędzie się w piątek 16.08.2019 r. o godz. 19:15 przy Sopockim Molo.
I.
1. W imieniu wszystkich organizatorów oraz władz samorządowych witam z radością
najlepszych polskich kierowców sportu samochodowego na Pomorzu w Sopocie w
atrakcyjnym nadmorskim kurorcie.
2. Informuję, że ze względu na specyfikę miejsca przeprowadzania OA i BK-1
obowiązuje wyznaczony harmonogramem czas wjazdu. Badanie na molo
promuje wyścigi górskie, jednak tworzy utrudnienia dla zawodników jak również
dla organizatorów. Załączony plan dojazdu na BK-1 pokazuje zatokę postojową
(Parking dla lawet), służącą wyłącznie do sprowadzenia samochodu sportowego
z lawety, który na kołach wjeżdża na teren BK. Pojazdy z lawetami muszą zatokę
na czas badania opuścić, podjeżdżając ponownie po samochody sportowe po
informacji od zawodnika, że wyjeżdża po badaniu. Przy Sheratonie na początku
alejki na molo będzie usytuowany PKC z procedurą sprawdzenia czasu wjazdu,
a służby AK Orski będą zabezpieczały dojazd na BK-1.
Specjalnie dla zawodników został przygotowany, bezpłatny parking przy hali Ergo
Arena (Plac dwóch Miast 1) na którym w odległości 1,9 km. od mola można parkować
wszekie pojazdy (możliwy dojazd co 20 minut melexem do centrum Sopotu). Wszystkie
samochody posiadające prawo poruszania się w ruchu drogowym powinny z tego
miejsca dojeżdżać na BK. Wjazd na teren mola będzie dozwolony wyłącznie
samochodom biorącym udział w zawodach. Czas na molo pomiędzy OA i BK to 15 minut
stąd za zgodą Komisji Technicznej i Obserwatora PZM oklejenie samochodu będzie
można wykonać spokojnie i porządnie po BK-1 na które należy prowizorycznie (taśmą)
przymocować boczne numery startowe na drzwiach samochodów. Wymagane
regulaminem oklejenie samochodów będzie weryfikowane przez Komisarza
Technicznego przed startem do podjazdu zapoznawczego w sobotę
17.08.2019 r.
3. Przy parkowaniu na terenie osiedla Brodwino (parking strzeżony) prosimy rano w
drodze na pola startowe o możliwie ciche i spokojne uruchamianie samochodów
sportowych w celu przejechania na swoje wyznaczone miejsca serwisowe. Na
osiedlu prosimy nie przeprowadzać napraw, testowania i ustawiania uruchumionego
silnika.
4. Trasa wyścigu jest w nocy otwarta dla ruchu, ale jest absolutny zakaz poruszania
się w nocy samochodami sportowymi oraz głośnymi samochodami treningowymi.
5. Podkreślam, że dla sprawnego przeprowadzenia zawodów będą
konsenkwentnie egzekwowany Ramowy Regulamin GSMP 2019.
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6. Miejsca w Parku Serwisowym będą wyznaczone przez organizatora, proszę nie
wyznaczać własnych miejsc taśmami, a przede wszystkim spray’ami, gdyż nie
będą one brane pod uwagę przy wyznaczaniu pól serwisowych.
7. Władze miasta i mieszkańcy Sopotu od ponad 20 lat z satysfakcją oczekują na
spotkanie ze spektakularnymi wyścigami górskimi nad morzem, wierząc, że
Państwo podczas swojego pobytu skorzystacie również z szybkiego (co dla Was
normalne) wypoczynku.
Życzę wszystkim kierowcom bezpiecznego i z sukcesami ukończenia obu rund wyścigowych
Nie zastosowanie sie Zawodnikow/Kierowców czy osób ekip tych
Zawodników/Kierowców do w/w inforamcji , bedzie zglaszane do ZSS w celu
wyciagnięcia stosownych konsekwencji wg uznania ZSS.

Dyrektor Zawodów
Lesław Orski

Załącznik nr.1
do Informacji Dyrektora Zawodów określający plan sytuacyjny
organizacji Odbioru Administracyjnego oraz Badania Kontrolnego wraz
z drogą dojazdu.
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