
 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA TRENINGÓW RALLYCROSS  

NA TORZE POZNAŃ 

 

 

 

1. Ogólne zasady – zgodne z regulaminem treningów samochodowych. 

2. Harmonogram treningów: 

 08.00 do 12.00 – odbiór administracyjny  (rejestracja uczestników) 

 09.00 do 17.00 – jazdy po torze.  

Obowiązuje podział na kategorie / klasy. W przypadku braku zawodników z danej klasy lub niskiej 

frekwencji organizator może połączyć wybrane klasy. 

3. Wyposażenie i ubiór zawodnika na treningu musi być zgodny z regulaminem MPRC/PPAC na dany rok 

kalendarzowy. 

4. Dopuszczone pojazdy – zgodne z regulaminem technicznym MPRC / PPAC. Organizator ma prawo nie 

dopuścić samochodu, którego stan techniczny jest niezgodny z regulaminem, w tym nie spełniający norm 

głośności. 

5. Opłata za udział w treningu: 

Seicento Cup / RWD Cup 
500 zł  
(dla zawodników Automobilklubu Wielkopolski 300 zł) 

Super National / Super Cars / Super Cars Light 
1.000 zł  
(dla zawodników Automobilklubu Wielkopolski 800 zł) 

Autocross 
800 zł  
(dla zawodników Automobilklubu Wielkopolski 600 zł) 

 

6. Sesja treningowa trwająca 15 minut dla każdej klasy. Wyjazd na tor wyłącznie przez kieszeń startową 

(wjazd na tor w innym miejscu skutkuje wykluczeniem z treningu). Wstęp na tor tylko dla kierowcy  

i pasażera posiadających stosowne identyfikatory (zgłoszeni do treningu). 

7. Sygnalizacja zgodna z regulaminem MPRC / PPAC, a w szczególności: 

 Flaga czerwona  – przerwanie treningu, bezzwłocznie zmniejsz prędkość i zachowując szczególną  

ostrożność zjedź z toru. 

 Flaga żółta  – pojedyncza / podwójna – uwaga, niebezpieczeństwo zachowaj ostrożność 

 Flaga zielona  – tor wolny od przeszkód 

 Szachownica czarno-biała  – koniec treningu zjedź z toru 

8. Obowiązki zawodników uczestniczących w treningu: 

a). uczestnik musi podpisać oświadczenie, które jest potwierdzeniem akceptacji i znajomości niniejszych 

zasad. Oświadczenie uczestników niepełnoletnich musi być poświadczone przez opiekuna prawnego; 

b). po dokonaniu opłaty i podpisaniu oświadczenia uczestnik otrzymuje identyfikator do umieszczenia  

w widocznym miejscu; 

c). zawodnik ma obowiązek uczestniczenia w treningu tylko w swojej grupie zgodnie z harmonogramem; 

d). uczestnik treningu jest zobowiązany podporządkować się poleceniom sędziów prowadzących trening; 

e). w trakcie trwania treningu zabroniona jest walka na torze tzn. kontakt pomiędzy uczestnikami, 

popychanie, uderzanie czy przepychanie; 

f). uczestnik treningu, który jest dublowany zobowiązany jest w sposób wyraźny dać możliwość 

wyprzedzenia się poprzez zjazd do krawędzi toru oraz zmniejszenie prędkości. 

9. Przepisy porządkowe: 

a). na uczestnika , który nie stosuje się do niniejszego regulaminu, do poleceń sędziów można nałożyć 

kary: 

 upomnienie, 

 kara finansowa, 

 dyskwalifikacja z treningu; 

b). na terenie Toru Poznań obowiązuje zakaz spożywania alkoholu (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych); 

c). na drogach zjazdowych, dojazdowych i wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości  

do 10 km/h; 

d). mycie pojazdów tylko w wyznaczonym miejscu znajdującym się w pobliżu toalet; 

e). na torze obowiązuje zakaz jazdy poza wyznaczoną konfiguracją toru rallycross. 


