REGULAMIN „LAP RACE” 2012
LAP RACE
1.1. Lap Race jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia
o długości 4 km na czas.
1.2. W zawodach może wziąć udział każdy, kto posiada prawo jazdy.
1.3. Zawodnicy obowiązkowo muszą jeździć w kaskach i zapiętych pasach.
1.4. Startujący winni posiadać ważną polisę OC i NNW.
1.5. Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń organizatora i zachować
szczególną ostrożność na terenie imprezy.
1.6 Jednym autem może startować dwóch zawodników , jest to równoznaczne z podwójnym
wpisowym i dwoma numerami
1.7 Jeden zawodnik może startować w dwóch różnych Dywizjach o ile posiada dwa
samochody.

2. KLASY
2.1. Klasa D1 OPEN
Samochody koncepcyjne, gokarty, auta nie spełniające limitów wagowych dla swojej
pojemności wg FIA I WSMP. Auta ze zmienionymi nie producenckimi jednostkami
napędowymi których pojemność przekracza 4500 cm3 ( dla samochodów doładowanych
współczynnik 1.7 Pb i 1.5 ON. Formuły , samochody ultra lekkie.( JEŚLI SIĘ ZBIERZE CO
NAJMNIEJ 4 SAMOCHODY , JEŚLI SIĘ NIE ZBIORĄ ZOSTANĄ PRZYDZIELONE DO DYWIZJI
STANDARTOWYCH)
2.2 LIMITY WAGOWE ( NIE OBOWIĄZUJE W SEZONIE 2012)
Do 1100 cm3 – 620 kg
Do 1400 cm3 – 700 kg
Do 1600 cm3 – 780 kg
Do 2000 cm3 -900 kg
Powyżej 2000 cm3 – 1100kg
Dla aut doładowanych X współczynnik wg punktu 2.1
2.2. Klasa D2
- fwd rwd 901 do 1100 cm3,

2.3. Klasa D3
- fwd , rwd 1101cm3 do 1400cm3,
2.4. Klasa D4
- fwd ,rwd 1401 do 1600cm3 i Diesel
2.5. Klasa D5
- fwd ,rwd 1601do 2000cm3
2.6. Klasa D6
- powyżej 2001 cm3 w tym turbo FWD i RWD
2.7. Klasa D 7
- AWD
2.8 Zawodnik ma prawo zmienić Dywizje na wyższą ze względu na pojemność. W takim
przypadku będzie jeździł do końca sezonu w Dywizji do której się przeniósł.
2.9 Zawodnik może zostać przeniesiony do wyższej dywizji o ile jego auto nie spełnia limitów
wagowych lub innych narzuconych przez organizatora.
3.WYMAGANIA TECHNICZNE DYWIZJI :
3.1. Auto musi być sprawne.
3.2. Musi posiadać sprawne światła i kierunkowskazy.
3.3. Musi posiadać sprawny sygnał dźwiękowy w zasięgu ręki kierowcy.
3.4. Koła nie mogą wystawać poza obrys samochodu więcej niż 2 cm, nie może to
powodować obcierania opony o błotnik lub inne elementy karoserii.
3.5. Zderzaki muszą być bezpiecznie przytwierdzone do nadwozia.
3.6. Inne zbiorniki niż montowane w miejscu seryjnym muszą być przytwierdzone na stałe i
oddzielone grodzią niepalną od przedziału kabinowego.
3.7. Akumulator zamontowany w innym niż seryjne miejscu musi być oddzielony skrzynką
kwasoodporną.
3.8. Samochód powinien być wyposażony w pasy szelkowe minimum czteropunktowe
zamontowane wg załącznika „ J”
3.8.1. Jeśli kierowca ma zamontowany drugi fotel i podczas wyścigu znajduje się pilot , to
wówczas należy zamontować również pasy szelkowe na miejscu pasażera.
3.8.2. Pasy nie muszą być homologowane.
3.8.3. Dopuszczone są pasy z utraconą homologacją.
3.8.4. Dopuszczone do ruchu pasy szelkowe.
3.9. Jeżeli auto posiada klatkę, powinna być ona zgodna z załącznikiem „J”.
3.10. Auto powinno być wyposażone w fotel kubełkowy, fabryczny lub sportowy
homologowany, po- homologacyjny, dopuszczony do ruchu.
3.11. W aucie powinien znajdować się układ gaśniczy zgodny z załącznikiem „J”.

3.11.1. Jeżeli w samochodzie nie jest zainstalowany układ gaśniczy należy zainstalować
gaśnicę z substancją gaśniczą (2 kg) w zasięgu ręki kierującego.
3.12. Elementy karoserii nieseryjne (z tworzyw) muszą być przymocowane bezpiecznie a ich
grubość powinna być zgodna z załącznikiem „J”.
3.13. W wewnątrz kabiny nie może być ostrych krawędzi oraz luźnych przedmiotów.
3.14. Kierowcy mogą używać każdego rodzaju opon.
3.14.1. Stan techniczny opony musi być dobry (nie może nosić śladów pęknięć, nie może być
przetarta).
3.15.Kierowca może używać każdego rodzaju paliwa.
3.16. Kierowca musi posiadać własny kask z obecną lub wygasłą homologacją, kask
posiadający homologację drogową E.
3.17. Kierowca musi posiadać ważne OC (jeżeli auto jest zarejestrowane) powinien mieć
wykupione NNW dla imprez sportowych. ( nie dotyczy aut przygotowanych tylko do sportu,
w tym przypadku kierowca w razie wypadku na torze ponosi pełna odpowiedzialność cywilną
i finansową jeśli zdarzenie miało miejsce na skutek błędu lub winy kierującego)
3.18 . Kierowca jeśli posiada powinien jechać w Kombinezonie z lub wygasłą homologacją.
3.19 Kierowca który nie posiada kombinezonu bezwzględnie musi jechać w odzieży
zakrywającej całkowicie nogi i ręce.
3.20 UWAGA ZAWODNICY, słowo powinien nie oznacza , że MUSI. Organizator może
dopuścić auta z normalnymi fotelami, pasami oraz klatkami bezpieczeństwa nie
dopuszczonymi do imprez gdzie wymagana jest Homologacja FIA i Załącznik J.
W tym przypadku Organizator zwróci szczególną uwagę czy ( w przypadku klatki
bezpieczeństwa) wykonana jest z materiałów i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
kierowcy i innych uczestników zawodów.
4 NUMERY STARTOWE
4.1. Numery startowe nadawane są na początku sezonu podczas pierwszej rejestracji
zawodnika.
4.2. Numery wydawane są podczas BT i obowiązują co najmniej jeden sezon.
4.3. Numer preferowany
-Zawodnik ma prawo do wybrania ulubionego numeru z puli danej Dywizji
-warunkiem rezerwacji preferowanego numeru jest jego wykupienie
- wykupienie musi nastąpić do 2 dni roboczych od przysłania zgłoszenia i rezerwacji numeru
- wykupienie numeru równe jest kosztowi wpisowego w pierwszym terminie.
- opłata ta jest równoznaczna z wpisowym na imprezę wskazaną przez zawodnika
organizatorowi.
- w przypadku zarezerwowania dwóch takich samych numerów decyduje wpływ zgłoszenia
oraz opłata( kto pierwszy ten lepszy)
4.4. Numery startowe spełniają wymagania MKS i należy je nakleić wg regulaminu MKS

4.5. Zawodnik otrzymuje dwa komplet tablic z numerami , każdy kolejny komplet zawodnik
musi zrobić sobie we własnym zakresie ( dokładnie takie same ) lub zakupić u Organizatora.
4.5a. Rozmiar tablicy startowej to 50 cm na 38 cyfry o grubości 5 cm
4.5b. Minimalny rozmiar tablicy startowej w Lap race 45 cm na 33 cm
- zawodnik musi poinformować organizatora o wielkości tablic
4.5c. Tablice startowe mają być umieszczone po obu stronach na drzwiach lub na wysokości
kabiny kierowcy.
4.6. Pierwsza liczba określa klasę i tak
- D1 pula numerów od 300 do 399
- D2 pula numerów od 400 do 499
- D3 pula numerów od 500 do 599
- D4 pula numerów od 600 do 699
- D5 pula numerów od 700 do 799
- D6 pula numerów od 800 do 899
- D7 pula numerów od 900 do 999

5 WPISOWE NA IMPREZĘ
5.1. wpisowe określone jest w punkcie 2 i zależy od terminu dokonania wpłaty.
5.2 . Terminy opłat
- 1 termin 250 zł ( do 7 dni przed imprezą )
- 2 termin 300 zł ( do 1 dnia przed imprezą )
- 3 termin 350 zł (w dniu imprezy)
5.3. Opłata roczna – 15 %
5.4. Członkowie Stowarzyszenia - 20 %

6 PRZEBIEG IMPREZY
6.1.Zawodnicy przejeżdżają trasę w następujący sposób:
- w wyznaczonych grupach( niebieska, zielona, żółta, czerwona )
-Organizator w porozumieniu z zawodnikami może przesunąć zakończenie zawodów
względem ramowego czasu zakończenia
6.1a.Eliminacje mogą też odbyć się na zasadzie wyjazdów czasowych.
- jedna lub dwie klasy połączone jeżdżą przez w seriach po 15, 20, 25,30 minut( o czasie
trwania wyjazdu poszczególnej grupy decyduje organizator) ( max 15 aut) W tym przypadku

zawodnicy mają do dyspozycji dwie, trzy lub cztery serie . W każdej mogą wyjechać dowolną
ilość razy, zrobić dowolna liczbę okrążeń o ile nie przekroczą zadysponowanej przez
organizatora ilości minut
- W tym przypadku zawodnicy wypuszczani są z parku maszyn i na okrążenie wyjazdowe i
wpuszczani po ukończonym biegu lub gdy zawodnik chce zjechać przez uprzednio
przygotowane pola zjazdowe.
- Zawodnik w tym przypadku zobowiązany jest do bezwzględnego przepuszczenia szybszego
kierowcy.
- o miejscach w klasach i w klasyfikacji generalnej decyduje najszybsze okrążenie podczas
wszystkich sesji
6.1b. Wyjazdy przy pełnej obsadzie 46 - 60 aut ( 4 grupy)
- I wyjazd 20 minut; II wyjazd 30 minut; III wyjazd 15minut
6.1c. Wyjazdy przy średniej obsadzie aut 35 – 45 aut ( 4 grupy)
- I wyjazd 20 minut; II wyjazd 30 minut; III wyjazd 15minut
6.1d. Wyjazdy przy średniej obsadzie aut 35 – 45 aut ( 3 grupy)
- I wyjazd 20 minut; II wyjazd 20 minut; III wyjazd 25 minut IV wyjazd 15minut
6.1e. Wyjazdy przy niskiej obsadzie aut – poniżej 35 ( 3 grupy)
-- I wyjazd 20 minut; II wyjazd 20 minut; III wyjazd 25 minut IV wyjazd 15minut
UWAGA, ZAWODNICY BEZWZGLEDNIE MUSZĄ PILNOWAĆ GODZIN SWOICH STARTÓW.

6.2. Zawodnik musi bezwzględnie jechać w pasach i kasku ( niezastosowanie się skutkować
będzie wykluczeniem z przejazdu bądź anulowaniem osiągniętego czasu )
6.3.Klasy startują w następującej kolejności:
Grupy
- zielona
- niebieska
- żółta
- czerwona
6.4 Ostatnie okrążenie zaczyna się na 2 minuty przed końcem upływającego czasu dla
samochodów znajdujących się na torze i 3 minuty dla samochodów znajdujących się w depo.
8 PRZEBIEG IMPREZY

8.1. Podczas startu w samochodzie nie może być żadnych luźnych przedmiotów.
8.2. W czasie pokonywania odcinka samochód musi mieć włączone światła mijania.
8.3 W razie awarii zawodnik ma włączyć światła awaryjne i zjechać z toru w bezpieczne
miejsce.
8.4 W przypadku groźnej awarii tj. pożar, zawodnik ma bezzwłocznie stanąć i dać sygnał
obserwatorowi sygnał poprzez skrzyżowanie rąk.
8.5. W czasie imprezy zawodnik może zostać wykluczony z powodu awarii samochodu
zagrażającemu bezpieczeństwu innych startujących
8.6. Zawodnik musi posiadać własny kask.
8.7. Zawodnik może wypożyczyć kask podczas imprezy jednak organizator nie ma obowiązku
zabezpieczenia w kaski startujących.
8.8. Kaucja za wypożyczenie Kasku wynosi 100 Pln i jest zwracana po zakończeniu
8.9. Zawodnik powinien oczekiwać na start swojej grupy na pięć minut przed zakończeniem
poprzedzającej jego start sesji w miejscu wskazanym przez organizatora.
8.10. Warunki pogodowe są integralną częścią zawodów i z ich powodu nie przysługuje
zawodnikowi dodatkowy przejazd, przejazd z inna grupą w lepszych warunkach pogodowych.
8.11. Gdy zawodnikowi nie zostanie zmierzony czas z powodu niesprawnego Lap Taimera
organizator dopuści go do kolejnej grupy po wymianie sprzętu na sprawny.
8.12. Czas na naprawy sprzętu pomiarowego nie będzie doliczony do żadnej z kolejnych sesji
8.13. W razie zablokowania toru przez niesprawny samochód/wypadek czas który będzie
potrzebny na usuniecie awarii nie będzie doliczany ani rekompensowany w żaden sposób.
8.14 W razie wypadku, zawody na czas akcji ratowniczej do powrotu karetki zostają
przerwane.
8.15. W przypadku poważnego wypadku organizator ma prawo do przerwania i zakończenia
zawodów.
W takim momencie będą obowiązywały wyniki z sesji które udało się przeprowadzić.( jeżeli
nie pojechały choć jeden raz wszystkie grupy, nie będzie klasyfikacji z danej Rundy)
9 POLE STARTOWE
Miejsce wyznaczone przez organizatora w którym zawodnicy danej grupy oczekują na start
1. Zawodnik powinien oczekiwać na start na POLU STARTOWYM nie wcześniej niż 5
minut Inie później niż dwie minuty przed rozpoczęciem startu swojej grupy.
2. Organizator może ale nie musi informować zawodników o podstawieniu się na POLE
STARTOWE
3. Organizator musi poinformować zawodników o zmianie czasu startu, lub jego
odwołaniu.

10 DEPO/PARK MASZYN
1. Samochody parkują w miejscach wyznaczonych przez organizatora
2. Dopuszczalna prędkość poruszania się Depo to 30 km/h
3. Zabrania się palenia gumy , kręcenia bączków oraz niebezpiecznej jazdy.
4. Jeżeli organizator wyznaczy miejsce do sprawdzenia samochodu, strojenia wtedy
startujący może z zachowaniem ostrożności poddać samochód powyższym
czynnością
5. Za niedostosowanie się do zachowania w DEPO zawodnik zostanie ukarany
11 KARY
1. za przewrócenie słupka dolicza się 5 s do czasu przejazdu
2. za przesunięcie opony w stronę toru jazdy dolicza się 5 sekund
3. za nagminne zrzucanie słupków i opon przez zawodnika podczas przejazdów
treningowych zawodnik może zostać zdyskwalifikowany lub mogą mu zostać
odebrane dalsze przejazdy
4. Za złośliwe najeżdżanie na szykany oraz opony zawodnik zapłaci karę porządkową 200
złotych. Lub zostanie zdyskwalifikowany
5. Za nieprzestrzeganie zasad poruszania się w Depo zawodnik zapłaci karę w wysokości
1000 złotych( środki te zostaną przeznaczone na nagrody) lub zostanie usunięty z
teren zawodów.
12 Zespół
1. Zawodnicy mogą rejestrować zespoły
2. Zespół składa się z trzech; dwóch aut w klasach D ( max2 auta w jednej dywizji j
Dywizji)
4. Zawodnik może startować w dwóch zespołach o ile startuje 2 samochodami
4. Punkty przyznawane są wg zajętych miejsc przez zawodnika.
5. Zespół zgłasza kapitan zespołu na adres biuro@wst.org.pl
13 ROZDANIE NAGRÓD
1.Zawodnik odbiera puchar i nagrodę osobiście lub przez osobę wskazaną przez
siebie organizatorowi

2. Zawodnicy odbierają puchary i nagrody w czasie wskazanym w programie imprezy
3. Puchary otrzymują zawodnicy z miejsc o 1 do 3 w każdej klasie i 1 do 3 w
klasyfikacji generalnej.
4. Zawodnicy otrzymują nagrody za ,1,2,3 miejsce jeśli takie są przewidziane.
14 PUNKTACJA
1.Punkty w klasach:
- I miejsce 8
- II miejsce 6
-III miejsce 4
-IV miejsce 3
- V miejsce 2
VI miejsce 1
2. Punkty do klasyfikacji generalnej
I miejsce 10
II miejsce 8
III miejsce 6
IV miejsce 5
V miejsce 4
VI miejsce 3
VII miejsce 2
VII miejsce 1
15 KLASFIKACJA
- wg klas (wg uzyskanego najlepszego czasu podczas wszystkich przejazdów)
- generalna (wg uzyskanego najlepszego czasu podczas wszystkich przejazdów).
- generalna sezonowa ( zawodnik musi ukończyć dwie eliminację )
- w sezonowej klasyfikacji generalnej zawodnicy dostają tytuły i nagrody w
następujący sposób
Mistrza ; I Wicemistrza; II Wicemistrza gdy startujących w klasie było co najmniej 6 u
Mistrza; I Wicemistrza gdy startujących liczba wynosiła 4 do 6
Mistrza gdy liczba startujących była mniejsza od 4
Analogicznie klasyfikacja zespołowa
UWAGA Zawodnicy klasy open nie są klasyfikowani w Klasyfikacji Generalnej Sezonu
16 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie SWST
2. SWST nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników LAP RACE

3. SWST nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wyrządzone przez
Uczestników osobą trzecim .
4. SWST nie zwraca kosztów wpisowego gdy zawodnik nie dotrze na miejsce
zawodów, lub jego samochód ulegnie awarii w jakimkolwiek momencie zawodów.
5. SWST nie zwraca kosztów wpisowego ani kosztu biletów w razie odwołania
imprezy w wyniku działania osób trzecich lub działania sił natury
6. W przypadku opisanym w punkcje 5 przepisów końcowych SWST może przenieść
część wpisowego na następna Rundę.
7.Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przez SWST tylko
i wyłącznie dla celów marketingowych SWST
8. Rejestrując się na zawody zawodnik automatycznie akceptuje niniejszy regulamin.

