
 

 

 

 

6. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022 
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Data: 07.09.2022  Czas: 17:30 

Temat: Informacja Nr 2 Dok. Nr: 3.2 

Od: Dyrektora Zawodów Stron: 2 

Do: Wszystkich Zawodników – Członków Załóg Zał.: - 

 

1. Schemat Bazy Rajdu – Chorzów, Stadion Śląski 

 

 
 

 

2. Wstęp do Parku Serwisowego i Bazy Rajdu  

 

A. Wejście dla kibiców jest darmowe przez Bramę nr 2. Bramy mają duże oznaczenia. Godziny otwarcia bram: 

▪ Piątek 10:00-22:30 

▪ Sobota 8:00-23:00 

▪ Niedziela 8:00-22:00 

B. Dla kibiców nie są wymagane bilety, opaski i zawieszki. Można swobodnie się przemieszczać w obrębie całego 

parku serwisowego od pierwszego do ostatniego stanowiska serwisowego. Na terenie Stadionu udostępnione 

są darmowe toalety.  
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C. Wejście do Biura Rajdu po odbiór dokumentów i do Biura Prasowego odbywa się swobodnie przez recepcję 

Stadionu Śląskiego.  

D. Żeby przemieszczać się swobodnie po całym obiekcie oraz Bramami nr 1 i 8, trzeba mieć identyfikator, opaskę 

lub nakleję na szybę, które zgodnie z regulaminem RSMP punkt 8.3.3. są wydawane w odpowiedniej ilości 

podczas odbioru administracyjnego. Zawodnicy, członkowie zespołów, goście mają obowiązek ich noszenia, 

a samochody serwisowe muszą je mieć naklejone na przedniej szybie.  

E. Ruch w parku serwisowym przez cały czas trwania rajdu jest jednokierunkowy od Bramy nr 8 do Bramy nr 1. 

F. Wjazd samochodów na teren parku serwisowego - Brama nr 8. 

Żeby wjechać należy mieć na samochodzie odpowiednią nalepkę. Samochody nie posiadające nalepek mogą 

zaparkować w Parku Śląskim na ogólnodostępnym parkingu.  

G. Wyjazd z parku serwisowego – Brama nr 1. 

Wyjazd rajdówek przez strefę tankowania Brama nr 1a (zgodnie z książką drogową). 

H. Na podstawie identyfikatora i opaski można dodatkowo przechodzić pieszo przez Bramę nr 1 i 8. 

I. Żeby przejść przez strefę tankowania i przez komasację trzeba mieć identyfikator lub opaskę. 

J. Prosimy o noszenie identyfikatorów i opasek oraz oklejenie samochodów nalepkami. 

K. Pozostałe bramy nie mogą zostać otwarte, ponieważ umieszczone w nich są stanowiska serwisowe. 

 

 

 

 

 Dyrektor Zawodów 

 

 Bartłomiej Gorajczyk

 


