
 Drodzy zawodnicy, 
obecna sytuacja epidemiologiczna na świecie wymusza na nas modyfikację 
dotychczasowego formatu imprezy. Oczywiście, z naszej strony zrobimy wszystko, 
aby zapewnić Wam jak najlepiej spędzony czas, jednak rolą organizatora imprezy 
sportowej w pierwszej kolejności jest dbanie o bezpieczeństwo, dlatego poniżej 
prezentujemy postanowienia organizacji PIKC dotyczące tegorocznych zawodów.  
 

Wytyczne zostały sporządzone z uwzględnieniem faktu, iż na torze będą 
znajdować się kierowcy z całej Europy, a więc również z krajów gdzie wprowadzone 
zostały większe restrykcje niż w Polsce: 

 
- W budynku hotelowym noszenie maseczek jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie 
tej zasady ujęte jest w regulaminie i może skutkować karą w zawodach. Na terenie 
obiektu będą osoby odpowiedzialne wyłącznie za sprawdzanie czy wszyscy noszą 
maseczki. Jest możliwość zakupu maseczek w recepcji Hotelu Silver. 
 
- Prosimy korzystać regularnie z płynów do dezynfekcji. Możecie to zrobić przy 
wejściu do budynku oraz w restauracji. 
 
- Wejście na tor wyłącznie w kasku. Jeżeli ktoś nie ma swojego, wchodzi w 
kominiarce, a na torze (w pitstopie) może wypożyczyć kask bezpłatnie. 
 
- Obowiązkowe rękawice w każdym wyścigu (rękawice pełne, bez otworów, nie 
muszą być typowo kartingowe). Jest możliwość zakupu rękawiczek w recepcji Hotelu 
Silver. 
 
- W trakcie trwania wyścigu, w strefie torowej przebywać mogą wyłącznie zawodnicy 
biorący w nim udział (obowiązkowo w kasku na głowie). W kategoriach junior oraz 
mini, opiekun może pomóc z doważaniem, po czym zobligowany jest do 
opuszczenia toru. 
 
- Kierowcy biorący udział w następnym wyścigu, muszą pozostać w wyznaczonej 
strefie (w kaskach) dopóki nie dostaną zgody do wejścia do gokartów. 
 
- Od soboty wyłączona zostanie strefa balkonowa. Przebywać w niej może wyłącznie 
ekipa sędziowska. Wyścigi można obserwować w restauracji lub z bram toru lub 
poprzez relację live na youtube. 
 
- Po każdym wyścigu, TOP3 idzie bezpośrednio na podium, gdzie w maseczkach 
będą mieli wykonane zdjęcie które będzie umieszczane na profilu facebook PIKC 
(będą przygotowane flagi każdego kraju do zdjęć). 
 
- Odprawa wyłącznie w formie video (online). 
 
- Prosimy o ograniczenie osób towarzyszących do minimum. 
 
- W restauracji przebywamy wyłącznie przy swoim stoliku (stoliki będą w 



odległościach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia). Wyznaczona strefa 
“zamawiania”. Napoje odbierane od razu, natomiast posiłki dostarczane 
bezpośrednio do stolika. Możliwość wzięcia posiłku na wynos (np. pizza). 
 
- Śniadania na torze Silver odbywają się w wydzielonej strefie w restauracji. W 
trakcie śniadania dla gości hotelowych lub osób które je wykupią inne osoby nie 
mogą przebywać w restauracji. Po śniadaniu należy opuścić restaurację, restauracja 
będzie zamykana o 9:00 celem dezynfekcji i otwarta ponownie o 10:00, każdego 
dnia będzie zamykana do 22:00. 
 
- Dookoła hotelu pojawią się stoliki i ławki, aby goście mogli w bezpiecznej odległości 
obserwować zawody lub odpocząć po rywalizacji. 
 
- Podana będzie szczegółowa rozpiska z godzinami w celu zminimalizowania czasu 
oczekiwania na swój wyścig. 
 
 
 Możliwe, że do startu imprezy pojawi się jeszcze kilka punktów. Pamiętajcie, 
że wszystkie ograniczenia są tylko po to, aby tegoroczna rywalizacja odbyła się w 
maksymalnie bezpiecznych warunkach. 


