
Sopot,  14.08.2019 
 

 
MEDIA SAFETY PAGES 

 
Oficjalna strona Organizatora: akorski.pl 

 
1.  Biuro Prasowe 

 
16.08. piątek  
14:00 – 17:00 Sopot, Skwer Kuracyjny Molo - namiot 
17.08 sobota  
08:00 – 17:00 Namiot k. III LO Sopot ul. O. Kolberga 16 
18.08 niedziela 
08:00 – 17:00 Namiot k. III LO Sopot ul. O. Kolberga 16 
 
FOTOREPORTERZY: Kaucja za kamizelkę „FOTO” wynosi 100 zł 
 

2. Bezpieczeństwo 
 
- Podczas przejazdów treningowych i wyścigowych ruch pojazdów ( również 
skuterów, za wyjątkiem skuterów mechaników odprowadzających pojazdy na start) w 
Parku Serwisowym jest zabroniony do momentu ustawienia pojazdów po podjazdach 
na swoich stanowiskach.  
- Poruszanie się skuterami: uprzejmie prosimy o jazdę w kaskach! 
 
- Fotoreporterzy i operatorzy kamer wykonują zdjęcia wyłącznie za taśmami i 
barierami ochronnymi. Nie wolno opierać się o bariery energochłonne! 
 
  Przykłady niedopuszczalnych zachowań:  
 

   
Foto: Piotr Śliwa PKS Photography 
 
- Zakaz używania dronów nad trasą wyścigu! 
 
Ze względów bezpieczeństwa zawodników oraz zorganizowane przeloty śmigłowcem 
nad trasą wyścigu, pragniemy poinformować o bezwzględnym zakazie używania 
dronów w obrębie trasy wyścigu przez osoby nie posiadające uprawnień wydanych 
przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego.  Operatorzy posiadający stosowne 
uprawnienia, proszeni są o używanie dronów  w taki  sposób, aby nie znalazły się w 
polu widzenia startujących zawodników, pod rygorem natychmiastowego zakazu ich 
używania, wydanego przez Służby Porządkowe.  Przypominamy, że zgodnie z 
obowiązującym prawem operator drona musi być ubrany podczas pracy w stosowną 
kamizelkę! 



3. Zamknięcia dróg, objazdy 

- Zamknięcie ul. Malczewskiego i Sopockiej nastąpi w dniu  
17.08.2019r.  godz. 05.00 do godz 20.00 oraz w dniu 18.08.2019r. godz.05.00  do 
godz: 20.00 
- Dojazd do osiedla Brodwino ul. Wejherowską i Obodrzyców 
- Dojazd do os. Karwiny ul. Wielkopolską w Gdyni. 
- Autobusy linii 187 kursować będą ul. Obodrzyców w obu kierunkach . Linia 181 ul. 
Wielkopolską i  Al. Niepodległości 
 
 

 
 
 

 
Zielona kropka: strefa START 

Czerwona kropka: strefa META 
Niebieska kropka: Biuro Prasowe ( 17,18.08) 

 
6. Relacje, podgląd trasy  i wyniki na żywo: 
-  www. gsmp.pzm.pl 
-  www.wyniki-online.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Mapy wyścigu i Harmonogram 

 
 


