20. Grand Prix Sopot - Gdynia
9. i 10. runda Górskich Samochowych Mistrzostw Polski 2017
INFORMACJA - ODPRAWA
Dok.3.1
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) przed rozpoczęciem
9 Rundy GSMP w Sopocie w sobotę 19.08.2017 r. o godz. 09:30.
1. W imieniu wszystkich organizatorów oraz władz samorządowych witam z radością
najlepszych polskich kierowców sportu samochodowego na Pomorzu w atrakcyjnym
kurorcie nadmorskim Sopocie.
2. Informuję, że ze względu na specyfikę miejsca przeprowadzania BK-1 obowiązuje
wyznaczony harmonogramem czas wjazdu na badanie. 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), która
służy wyłącznie do sprowadzenia samochodu sportowego z lawety, który na kołach
wjeżdża na teren BK, a 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 i prawidłowego rozmieszczenia reklamy
obowiązkowej i dodatkowej, a służby AK Orski będą zabezpieczały wjazd na BK-1.
Specjalnie dla zawodników został przygotowany wielki, 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. W piątek 18 sierpnia w godzinach 12.00 – 20.00 dodatkowo
zapewniamy na parkingu przy Ergo Arenie naszą ochronę, która dopilnuje
bezpieczeństwa pozostawionych pojazdów.
3. Przy parkowaniu na terenie osiedla Brodwino (parking strzeżony) prosimy 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. Droga wyścigu jest w nocy otwarta, ale jest absolutny zakaz poruszania się w nocy
samochodami sportowymi oraz głośnymi samochodami treningowymi.
5. Podkreślam, że dla sprawnego przeprowadzenia zawodów będą konsenkwentnie
egzekwowane następujące punkty Regulaminu Ramowego GSMP 2017:
10.5.2; 10.5.3;10.5.5; 10.5.6; 10.5.7
6. Miejsca w Parku Serwisowym będą wyznaczone przez organizatora, proszę nie wyznaczać
w
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 20 lat z satysfakcją przyjmują 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 z sukcesami ukończenia obu rund wyścigowych.
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