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New text = thus
Deleted text = thus
Changes during the year = thus
Future amendements (at the end of the
Appendix) = thus or thus

Nowy tekst = tak
Wykreślony tekst = tak
Zmiany w trakcie roku = tak
Przyszłe zmiany (na końcu Załącznika) = tak
lub tak

ARTICLE 1 – OBJECT

ARTYKUŁ 1 – CELE

This Appendix, drawn up by the FIA
Circuits Commission, shall be referred to
by the FIA motor racing course
inspectors
when
deciding
whether
competitions held on the courses
concerned may be entered on the FIA
International Sporting Calendar. To this
end it may be used for initial guidance
by course designers and operators.
The specific requirements made of a
course by the FIA inspectors will be
based on the study of the circuit
drawings by the FIA and the adaptation
of the recommendations to each case
individually.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Niniejszy
załącznik,
sporządzony
przez
Komisję
Torów
FIA,
powinien
być
wykorzystywany przez inspektorów FIA ds.
tras
wyścigów
samochodowych
przy
podejmowaniu
decyzji,
czy
zawody
odbywające się na danych torach mogą zostać
wpisane do Międzynarodowego Kalendarza
Sportowego FIA. W tym celu może być
wykorzystywany jako początkowy przewodnik
dla projektantów i operatorów tras.
Szczególne wymagania stawiane trasom przez
inspektorów FIA będą oparte na analizie
rysunków toru przez FIA i dostosowaniu
zaleceń do każdego przypadku indywidualnie

•Course: a road or track, and the
inherent
installations,
used
for
automobile competitions. A course may
be nonpermanent, semi-permanent or
permanent depending on the character
of its installations and its availability for
competitions.
•Circuit: closed course, including the
inherent installations, beginning and
ending at the same point, built or
adapted specifically for automobile
racing. A Circuit may be temporary,
semi-permanent
or
permanent,
depending on the character of its
installations and its availability for
Competitions.
•Track: a road specially built or adapted
to be used for Circuit competitions. A
track is defined by the outer edges of
the racing surface.
•New circuit: for the purposes of the
application of this appendix and any FIA
texts concerning circuit construction or
safety, the term “New Circuit” denotes a
circuit which has not been used for an
international race. A circuit, permanent
or
non-permanent,
is
no
longer
considered new once it has been used
for
international
racing,
but
any
modifications made to it subsequently
may be considered as “new circuit”
elements in themselves.

•Trasa: droga lub tor oraz związane z nią
instalacje, wykorzystywane w zawodach
samochodowych. Trasa może być tymczasowa,
półstała lub stała, w zależności od charakteru
jego instalacji i jego dostępności dla zawodów.
•Tor: tor zamknięty, wraz z instalacjami
towarzyszącymi,
rozpoczynający
się
i
kończący w tym samym miejscu, zbudowany
lub przystosowany specjalnie do celów
wyścigów samochodowych. Tor może być
tymczasowy, półtrwały lub stały, w zależności
od
charakteru
jego
instalacji
i
jego
dostępności dla zawodów.
•Nitka Toru: droga specjalnie zbudowana lub
przystosowana do wykorzystania w zawodach
na torze. Tor jest określony przez zewnętrzne
krawędzie nawierzchni wyścigowej.
•Nowy tor: dla celów stosowania niniejszego
załącznika
i
wszelkich
tekstów
FIA
dotyczących budowy lub bezpieczeństwa toru,
termin "nowy tor" oznacza tor, który nie był
używany do międzynarodowych wyścigów. Tor,
stały lub tymczasowy, nie jest już uważany za
nowy, gdy został użyty do międzynarodowych
wyścigów, ale wszelkie modyfikacje dokonane
na nim później mogą być uważane za
elementy "nowego toru" same w sobie.
•Komisja: w niniejszym załączniku termin
"Komisja" odnosi się do Komisji Torów FIA.
•Kontrola: wizyta przedstawicieli Komisji w
celu ustalenia zaleceń zgodnie z niniejszym
załącznikiem, sprawdzenia lub zatwierdzenia

ARTYKUŁ 2 - DEFINICJE
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•Commission: in this Appendix, the
term “Commission” refers to the Circuits
Commission of the FIA.
•Inspection: a visit by delegates of the
Commission in order to establish
recommendations in accordance with
this Appendix, to verify or approve work
performed on the basis of such
recommendations, or to verify all
conditions and services required for the
conduct of an international competition.
•Circuit licence: a certificate testifying
that a circuit has been inspected by the
FIA, stipulating the conditions under
which it may be used and the categories
of cars and competitions which may be
admitted, for entries on the
International Sporting Calendar of the
FIA

prac wykonanych na podstawie takich zaleceń
lub sprawdzenia wszystkich warunków i usług
wymaganych do przeprowadzenia zawodów
międzynarodowych.
•Licencja toru: świadectwo potwierdzające, że
tor został poddany kontroli FIA, określając
warunki, na jakich może być używany oraz
kategorie samochodów i zawodów, które mogą
być
dopuszczone
do
udziału
w
Międzynarodowym Kalendarzu
Sportowym
FIA.

ARTICLE 3 – PROCEDURE

ARTYKUŁ 3 - PROCEDURA

3.1
The creators of a new circuit
intended for international competitions
shall submit a comprehensive dossier of
plans and specifications to the ASN of
the country of the circuit, for project
approval and submission to the FIA (see
dossier requirements in Supplement 1).

3.1 Twórcy nowego toru przeznaczonego do
zawodów międzynarodowych przedkładają
kompleksową
dokumentację
planów
i
specyfikacji do ASN kraju, w którym znajduje
się tor, w celu zatwierdzenia projektu i
przedłożenia go FIA (zob. wymogi dotyczące
dokumentacji w dodatku 1).

The deadline for submission of a project
dossier for consideration is 3 weeks
before each FIA Circuits Commission.

Termin składania dokumentacji projektu do
rozpatrzenia wynosi 3 tygodnie przed każdą
Komisją
ds.
Torów
FIA.

3.2
The FIA will charge a project
study and inspection fee, for processing
a new circuit dossier, as well as each
time the FIA is asked to approve a
proposed modification to an existing
circuit. These standard rates will be
fixed each year by the FIA. An additional
fee will be charged for each study of a
modified or alternative configuration
requested on behalf of a circuit or
required
for
FIA
approval
(Supplemantary Simulation), within a
project analysis over and above the 4
Simulations allowed for in the circuit
inspection fees.

3.2 FIA pobierze opłatę za badanie i kontrolę
projektu,
za
przetwarzanie
nowej
dokumentacji toru, jak również za każdym
razem, gdy FIA zostanie poproszona o
zatwierdzenie proponowanej modyfikacji na
istniejącym torze. Te standardowe stawki będą
ustalane każdego roku przez FIA. Dodatkowa
opłata będzie pobierana za każde badanie
zmodyfikowanej lub alternatywnej konfiguracji
wnioskowanej w imieniu toru lub wymaganej
do zatwierdzenia przez FIA (symulacja
uzupełniająca), w ramach analizy projektu
poza 4 symulacjami dopuszczonymi w
opłatach za kontrolę toru.

3.3 The FIA, after the examination of
each case in relation to its particular
circumstances,
may
recommend

3.3
FIA, po zbadaniu każdego przypadku w
odniesieniu do jego szczególnych okoliczności,
może zalecić zmiany i będzie informowana o
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modifications and will be kept informed
of each step of development, through
the ASN.
3.4
On-site inspections will be
performed
by
the
Commission’s
delegates as necessary, with at least one
preliminary inspection and one final
inspection. For permanent circuits, the
final inspection should be made not later
than 60 days (or 90 days for FIA
Formula
One
World
Championship
competitions)
before
the
first
international competition to be held, at
which inspection all work relating to the
track surface, permanent features and
safety installations should be completed
to the FIA’s satisfaction.
For non-permanent circuits, not later
than 120 days before the competition
concerned, a dossier in conformity with
Supplement 1 and the construction
timetable should be submitted to the
FIA for approval. The date and time of
the final inspection will be fixed for each
case individually by the FIA inspector
after a preliminary site inspection which
should take place not later than 60 days
before the competition, at which time all
work relating to the track surface, with
the
possible
exception
of
minor
modifications or repairs, must be
completed to the FIA’s satisfaction.
3.5 The above procedures are also
mandatory for circuits undergoing major
modifications. Any modifications to the
layout or safety installations which are
not submitted for FIA acceptance prior
to execution are liable to render the
circuit
ineligible
for
international
competitions.

każdym etapie prac za pośrednictwem ASN.
3.4
W razie potrzeby delegaci Komisji
przeprowadzą kontrole na miejscu, w tym co
najmniej jedną kontrolę wstępną i jedną
kontrolę końcową. W przypadku torów stałych
kontrola
końcowa
powinna
być
przeprowadzona nie później niż 60 dni (lub 90
dni w przypadku zawodów Formuły 1
Mistrzostw Świata FIA) przed pierwszymi
międzynarodowymi
zawodami,
podczas
którego
należy
przeprowadzić
kontrolę
wszystkich prac związanych z nawierzchnią
torową, elementami stałymi i urządzeniami
bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami FIA.
W przypadku torów tymczasowych, nie później
niż 120 dni przed danymi zawodami,
dokumentacja zgodna z dodatkiem 1 i
harmonogramem budowy powinna zostać
przedłożona FIA do zatwierdzenia. Data i
godzina ostatecznej kontroli zostanie ustalona
dla każdego przypadku indywidualnie przez
inspektora FIA po przeprowadzeniu wstępnej
kontroli na miejscu, która powinna mieć
miejsce najpóźniej 60 dni przed rozpoczęciem
zawodów; wówczas wszystkie prace związane
z nawierzchnią torów, z ewentualnymi
drobnymi zmianami lub naprawami, muszą
zostać zakończone zgodnie z wymogami FIA.
3.5
Powyższe
procedury
są
również
obowiązkowe
dla
torów
poddawanych
poważnym
modyfikacjom.
Wszelkie
modyfikacje
układu
lub
instalacji
bezpieczeństwa, które nie zostaną zgłoszone
do akceptacji do FIA przed wykonaniem, mogą
spowodować, że tor nie będzie się kwalifikował
do zawodów międzynarodowych.

3.6
Preliminary consultations on
future projects or modifications with the
FIA Safety Department, at no cost, may
be requested through the ASN. However,
FIA inspectors will not respond to
invitations to undertake consultations or
site visits except when mandated to do
so in the context of an FIA inspection in
conformity with Articles 4.4 and 4.5 of
this Appendix.

3.6 Za pośrednictwem ASN, bez ponoszenia
kosztów mogą być wymagane wstępne
konsultacje w sprawie przyszłych projektów
lub
modyfikacji
z
Departamentem
Bezpieczeństwa FIA. Inspektorzy FIA nie będą
jednak
odpowiadać na zaproszenia do
podjęcia konsultacji lub wizyt na miejscu,
chyba że zostaną do tego upoważnieni w
ramach inspekcji FIA zgodnie z art. 4.4 i 4.5
niniejszego załącznika.

ARTICLE 4 – INSPECTIONS

ARTYKUŁ 4 - INSPEKCJE

4.1 Inspections by their ASN will be

4.1.Inspekcje przeprowadzane przez ASN
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mandatory for :
- all circuits to be used for competitions
entered on the FIA Calendar, or with the
participation of drivers from countries
other than that of the organiser.
Dossiers of the circuits (established
according to Supplement 1) and copies
of the reports (following Appendix O
procedures) must be supplied to the FIA
and the ASN must confirm in writing to
the FIA that the circuit meets the
appropriate criteria in all respects.

będą obowiązkowe w przypadku:
- wszystkich torów, na których odbywać się
będą zawody, wpisane do kalendarza FIA lub z
udziałem kierowców z krajów innych niż kraj
organizatora. Dokumentacja torów
(sporządzona zgodnie z dodatkiem 1) oraz
kopie raportów (zgodnie z procedurami
określonymi w załączniku O) muszą zostać
dostarczone do FIA, a ASN musi potwierdzić
na piśmie FIA, że tor spełnia odpowiednie
kryteria pod każdym względem.

4.2
MANDATORY
INSPECTIONS BY THE
THEIR FEE CATEGORIES

CIRCUIT
FIA AND

4.2. OBOWIĄZKOWE KONTROLE TORÓW
PRZEPROWADZANE PRZEZ FIA I ICH
KATEGORIE OPŁAT

Type of mandatory circuit
inspection

Fee
category

New circuits intended for
international competitions,
for first licence Grade 1
approval:
(includes up to 4 Simulations
and all necessary inspections
up to final)
New circuits intended for
international competitions,
licence Grades 1T, 2, 3 and
3E:
(includes up to 4
Simulations and all necessary
inspections up to final)
New circuits intended for
international competitions,
licence Grades 4, 5 and 6:
(includes up to 4 Simulations
and all necessary inspections
up to final)
For the renewal of an FIA
circuit licence, Grades 1, 1T
and 2
For the renewal of an FIA
circuit licence, Grades 3, 3E,
4 and 5: (including if
delegated to the ASN by
decision of the Commission)
For the renewal of an FIA
circuit licence for Rallycross,
Autocross or Ice Racing
Competitions:
Circuits having undergone
significant changes to the
layout or safety installations
and circuits requesting a
higher grade of licence,
Grades 1, 1T and 2:
(includes up to 4

A

B

C

Rodzaj obowiązkowej kontroli
toru

Kategoria
opłaty

Nowe tory przeznaczone do
zawodów międzynarodowych, do
zatwierdzenia w ramach pierwszej
licencji stopnia 1:

A

(obejmuje do 4 symulacji i
wszystkich niezbędnych kontroli do
końca)
Nowe tory przeznaczone do
zawodów międzynarodowych,
licencje stopnia 1T, 2, 3 i 3E:
(obejmuje do 4 symulacji i
wszystkich niezbędnych kontroli do
końca)
Nowe tory przeznaczone do
zawodów międzynarodowych,
licencje stopnia 4, 5 i 6:
(obejmuje do 4 symulacji i
wszystkich niezbędnych kontroli do
końca)

D

E

F

D

Dla przedłużenia licencji toru FIA ,
stopnia 1, 1T i 2
W przypadku odnowienia licencji
toru FIA, stopnia 3, 3E, 4 i 5:
(w tym, jeżeli została ona
przekazana do ASN decyzją
Komisji)
W celu przedłużenia licencji toru
FIA na Rallycross, Autocross lub
Ice Racing:
Tory, które zostały poddane
znaczącym zmianom w układzie
lub instalacjach bezpieczeństwa i
tory wymagające wyższego stopnia
licencji, stopnia 1, 1T i 2:
(obejmuje do 4 symulacji)
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Simulations)

Tory, które zostały poddane
znaczącym zmianom w układzie
lub w instalacjach bezpieczeństwa i
tory wymagające wyższego stopnia
licencji, stopnia 3, 3E, 4 i 5
: (obejmuje do 4 symulacji)

Circuits having undergone
significant changes to the
layout or safety installations
and circuits requesting a
higher grade of licence,
Grades 3, 3E, 4 and 5:
(includes up to 4
Simulations)
All non-permanent circuits
before any FIA Championship
competition:
All non-permanent circuits
before the main international
competition of each year
(including if delegated to the
ASN by decision of the
Commission)
Any circuit to be used for an
competition of the FIA World
Touring Car Championship or
Cup, in that year:
Any circuit to be used for a
competition of the FIA World
Rallycross Championship, in
that year:

Wszystkie tymczasowe tory przed
jakimikolwiek mistrzostwami FIA :
E

E

E

E

F

Międzynarodowa licencja dla toru
do prowadzenia prób bicia rekordu
szybkości

On the occasion of each
competition of the FIA
Formula One World
Championship: (Grand Prix
Check inspection carried out
by the FIA Formula One
Safety Delegate)

GPC

Homologation or licence
renewal of each alternative
track configuration

G

International Licence for a
Track for Record Attempts

Wszystkie tory tymczasowe przed
głównymi zawodami
międzynarodowymi każdego roku
(w tym, jeśli zostały przekazane
ASN na mocy decyzji Komisji)
Każdy tor, który zostanie
wykorzystany do zawodów
samochodów turystycznych
Mistrzostw lub Pucharu FIA, w tym
roku:
Każdy tor, który zostanie
wykorzystany do zawodów
Mistrzostw Świata FIA Rallycross,
w tym roku:
Przy okazji każdych zawodów
Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA:
(kontrola Grand Prix
przeprowadzana przez delegata ds.
bezpieczeństwa FIA Formuły 1)
Homologacja lub odnowienie
licencji dla każdej alternatywnej
konfiguracji torów

R

Simulations may also be requested and
charged
for
under
the
following
categories:
Feasibility
Study –
preliminary
consultations on future projects or
modifications
to
existing
circuits
including 1 inspection and 1 simulation.
Supplementary
Simulations.
Simulation results remain the property
of the FIA, which will report to the ASN

E

E

E

E

F

GPC

G
R

Symulacje mogą być również wymagane i
płatne w ramach następujących kategorii:
Studium
wykonalności
wstępne
konsultacje dotyczące przyszłych projektów
lub modyfikacji istniejących torów, w tym 1
kontrola i 1 symulacja.
- Symulacje uzupełniające. Wyniki symulacji
pozostają własnością FIA, która przekaże ASN
wszelkie wynikające z nich zalecenia.
Opłata
jest
pobierana
przez
FIA
od
wnioskującego ASN: 50% po otrzymaniu
dokumentacji i 50% po ostatecznej kontroli
projektów, lub 100% po kontroli istniejących
torów.
Opłata
pokrywa
wszystkie
wydatki
z
wyjątkiem kosztów związanych z wyżywieniem
i zakwaterowaniem inspektorów w danym
kraju,
które
muszą
być
ponoszone
bezpośrednio przez właścicieli torów lub ASN.
Stawka dla każdej kategorii będzie ustalana co
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any recommendations arising from
them. The fee is charged by the FIA to
the applicant ASN: 50% on receipt of
the dossier and 50% after final
inspection for projects, or 100% after
the inspection for existing circuits.

roku przez FIA. Powyższe opłaty są oddzielone
od opłat, które zostaną poniesione z tytułu
inspekcji placówek medycznych danego toru,
które zostaną zorganizowane i zafakturowane
oddzielnie
za
pośrednictwem
komisji
medycznej.

The fee covers all expenses except for
the inspectors’ board and lodging in the
country concerned, which must be borne
directly by the circuit owners or ASN.
The rate applying to each category will
be fixed by the FIA each year. These
above fees are separate from the fees
which will be incurred for inspection of
the Medical Facilities of the Circuit,
which will be organised and invoiced
separately
through
the
Medical
Commission.
4.3
Inspections may also be
decided for other reasons:
- by the World Motor Sport Council, the
Commission or its President, or at the
request
of
circuit
representatives
through their ASN, for which the
appropriate fee category will be decided
in each case.

4.4
PROCEDURES
INSPECTION

FOR

FIA

4.3
Decyzje o inspekcji mogą być
podejmowane
również
z
innych
powodów:
przez
Światową
Radę
Sportu
Samochodowego,
Komisję
lub
jej
przewodniczącego,
lub
na
wniosek
przedstawicieli okręgów za pośrednictwem ich
ASN, dla których każdorazowo zostanie
ustalona odpowiednia kategoria opłat.

4.4. PROCEDURY INSPEKCJI FIA

4.4.1.
Inspectors will be appointed
by the Commission or its President, from
the list of inspectors approved by the
World Motor Sport Council.

4.4.1.
Inspektorzy będą mianowani przez
Komisję lub jej przewodniczącego, z listy
inspektorów zatwierdzonej przez Światową
Radę Sportu Motorowego.

4.4.2. Inspectors must be accompanied
at the circuit by a representative of the
ASN concerned. No inspection will be
organised without the ASN’s agreement.

4.4.2
Na torze inspektorom musi
towarzyszyć przedstawiciel danej ASN. Żadna
inspekcja nie zostanie zorganizowana bez
zgody ASN.

4.4.3.
Prior to the inspection, the
inspector should have been able to
study the circuit dossier and plans of
any projected work (see Supplement 1).
In the case of already established
circuits
this
should
include
the
completed
standard
FIA
circuit
questionnaire and all related documents.
The structural conformity of the circuit
safety installations should be the subject
of a structural engineer’s declaration in

4.4.3.
Przed inspekcją inspektor powinien
mieć
możliwość
zapoznania
się
z
dokumentacją toru i planami wszelkich
planowanych prac (zob. dodatek 1). W
przypadku torów już istniejących powinien on
zawierać
wypełniony
standardowy
kwestionariusz toru FIA i wszystkie związane z
nim dokumenty. Zgodność konstrukcyjna
urządzeń bezpieczeństwa toru powinna być
przedmiotem
deklaracji
inżyniera
budowlanego w dokumentacji dostarczonej
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the dossier obligatorily supplied by the
ASN to the FIA before an inspection (this
applies to all circuits, including rallycross
and autocross). Failure to meet these
conditions may result in penalties and/or
cancellation of the inspection.

obowiązkowo przez ASN do FIA przed
inspekcją (dotyczy to wszystkich torów, w tym
rallycross i autocross). Niespełnienie tych
warunków może skutkować karami i/lub
anulowaniem kontroli.

4.4.4.
Representatives of the press
will not be admitted on the track during
the inspection, and the ASN and circuit
representatives will be responsible for
ensuring that the inspectors are not in
any way impeded in the execution of
their task by persons whose presence is
not essential to it. No vehicles will be
circulating on the course during the
inspection unless this is unavoidable due
to the use of public roads.

4.4.4.
Przedstawiciele prasy nie będą
wpuszczani na tor podczas inspekcji, a
przedstawiciele
ASN
i
toru
będą
odpowiedzialni za zapewnienie, by osoby,
których obecność nie jest niezbędna, nie
utrudniali pracy inspektorom. Na torze,
podczas inspekcji nie mogą poruszać się
żadne pojazdy, chyba że jest to nieuniknione
ze względu na korzystanie z dróg publicznych.

4.4.5
For Rallycross, Autocross or Ice
Racing circuits, the Circuits Commission
inspector will be accompanied by a
member of the Off-Road Commission in
the case of a new circuit or a circuit
applying for an FIA championship
competition for the first time.
ARTICLE 5. CONSEQUENCES OF AN
INSPECTION

4.4.5
Na torach Rallycross, Autocross
lub Ice Racing, w przypadku nowego toru lub
toru ubiegającego się po raz pierwszy o
mistrzostwo FIA, inspektorowi Komisji Torów
towarzyszyć będzie członek Komisji OFF-Road.

5.1
Whenever an inspection report
is officially sent by the Secretary to the
ASN of the circuit concerned, this ASN
will have a maximum of six weeks to
forward to the FIA any comment on the
said report. In the absence of any
comment, the report and any specified
schedule of works will be considered
accepted by all parties.
If, however, after this six-week period
there remains a persistent disagreement
between the inspectors and the ASN
concerned on any point of the report,
the Commission President will examine
and finally settle the matter.

5.1
Każdorazowo, gdy sekretariat wysyła
oficjalnie raport z inspekcji do ASN danego
toru to dany ASN będzie miał maksymalnie
sześć tygodni na przekazanie FIA wszelkich
uwag do wspomnianego sprawozdania. W
przypadku
braku
jakichkolwiek
uwag,
sprawozdanie oraz określony harmonogram
prac zostaną uznane za przyjęte przez
wszystkie strony.
Jeżeli
jednak
po
upływie
tego
sześciotygodniowego okresu będzie różnica
zdań między inspektorami a danym ASN w
odniesieniu do któregokolwiek z punktów
sprawozdania, przewodniczący Komisji zbada
sprawę i ostatecznie ją rozwiąże.

5.2
It is understood that the
organisation
of
an
international
competition may not be allowed if the
required work has not been fully carried
out
according
to
the
schedule
established by the inspector.
The FIA (or its World Motor Sport
Council) is entitled to allow any
international competitions on a circuit or,
if the directions of the Commission have
not been complied with, to prohibit

5.2.
Przyjmuje
się,
że
organizacja
międzynarodowych
zawodów
może
być
niedozwolona, jeżeli wymagane prace nie
zostały w pełni wykonane zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez inspektora.
FIA
(lub
jej
Światowa
Rada
Sportu
Motoryzacyjnego)
jest
upoważniona
do
dopuszczania
do
udziału
w
zawodach
międzynarodowych na torze lub, jeśli nie
zastosowano się do zaleceń Komisji, do
zakazania ich. Jeśli tor łączy w sobie więcej

ARTYKUŁ 5. KONSEKWENCJE INSPEKCJI

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 9

Załącznik O do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

them. Should a circuit combine more
than one layout, the approval is only
valid for the inspected configuration(s).
Circuits are accepted for the running of
competitions
entered
on the FIA
International Sporting Calendar only in
the same configuration and with all the
same installations as are indicated on
the plan held by the FIA and which are
agreed with the FIA inspector, within a
maximum period of validity of three
years from the date of inspection.

niż jeden układ, zatwierdzenie jest ważne
tylko
dla
kontrolowanej
konfiguracji
(układów).
Tory są upoważnione do przeprowadzenia
zawodów wpisanych do Międzynarodowego
Kalendarza Sportowego FIA tylko w tym
samym układzie i ze wszystkimi tymi samymi
urządzeniami, które są wskazane w planie
posiadanym przez FIA i które są uzgodnione z
inspektorem FIA, w maksymalnym okresie
ważności trzech lat od daty kontroli.

5.3
When a Rallycross, Autocross or
Ice Racing circuit is accepted, the
licence will be valid for the year of the
final inspection plus 3 further years.

5.3 Po zaakceptowaniu toru Rallycross,
Autocross lub Ice Racing, licencja będzie
ważna przez rok przeglądu końcowego plus 3
kolejne lata.

ARTICLE
GRADES

ARTYKUŁ 6 – STOPNIE LICENCJI TORU

6

-

CIRCUIT

LICENCE

FIA circuit licences are issued in grades
from 1 to 6 according to the types and
groups of cars for which it is deemed
that the circuit is suitable and are issued
with the sole purpose of permitting the
registration of races on the FIA
International
Calendar,
for
the
categories of vehicles specified. The
types and groups indicated below
correspond
to
the
classification
established in Article 1 of Appendix J
and to the FIA regulations for historic
(Appendix K), offroad and alternative
energy vehicles.
Each licence grade is also valid for all
categories of cars in the grades below it,
1 being the highest grade.
The granting of a licence is a prerequisite for the submission of an
application
to
enter
any
circuit
competition on the FIA International
Sporting Calendar, in the category
covered by the licence, including any
circuit race included in the itinerary of a
rally, but is not in itself sufficient for a
competition to be entered on the
calendar in the context of an FIA
championship.
FIA circuit licence grades only concern
vehicles complying with Appendices J

Licencje na tor FIA są wydawane w stopniach
od 1 do 6 według typów i grup samochodów,
dla których przeznaczony jest odpowiedni typ
toru i są wydawane wyłącznie w celu
umożliwienia
umieszczenia
wyścigów
w
Międzynarodowym
Kalendarzu
FIA,
dla
określonych kategorii pojazdów. Typy i grupy
wskazane poniżej odpowiadają klasyfikacji
ustanowionej w art. 1 załącznika J oraz
przepisom
FIA
dotyczącym
pojazdów
zabytkowych (załącznik K), offroad-owych i
pojazdów napędzanych energią alternatywną.
Każdy stopień licencji jest również ważny dla
wszystkich kategorii samochodów w stopniach
poniżej, z czego 1 to najwyższy stopień.
Przyznanie licencji jest warunkiem koniecznym
do złożenia wniosku o wpisanie do kalendarza
zawodów
w
ramach
Międzynarodowego
Kalendarza Sportowego FIA, w kategorii
objętej licencją, w tym każdego wyścigu
uwzględnionego na trasie rajdu, ale samo w
sobie nie jest wystarczające do wpisania
zawodów do kalendarza w ramach mistrzostw
FIA.
Stopnie licencji FIA na dany tor dotyczą
wyłącznie pojazdów zgodnych z załącznikami J
i K.
STOPIEŃ
1

KATEGORIE SAMOCHODÓW
Samochody z grupy D (FIA
International Formula) i E (Free

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
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and K.
GRADE
1

1T
2

3

3E

4

CATEGORIES OF CARS
Automobiles of Groups D (FIA
International Formula) and E (Free
Formula) with a weight/power ratio
of less than 1 kg/hp. Historic cars
according to the table below.
Historic cars – Formula One Post1985.
Testing of Previous F1 Cars (TPC)
as defined in the current FIA
Formula 1 Sporting Regulations.
Automobiles of Groups D (FIA
International Formula) and E (Free
formula) with a weight/power ratio
of between 1 and 2 kg/hp. Historic
cars according to the table below.
Category II Automobiles with a
weight/power ratio of between 2
and 3 kg/hp. Historic cars according
to the table below.
Electrically powered Automobiles
with a weight/power ratio above 2
kg/hp or as defined in the current
FIA Formula E Sporting
Regulations.
Category I Automobiles. Category
II Automobiles with a weight/power
ratio higher than 3 kg/hp. Historic
cars according to the table below
and in compliance with the
provisions of Appendix K if not
included in Grades 1, 2 and 3.

Weight = weight of vehicle in kg in running
condition including driver at zero fuel as
described
in
the
relevant
technical
regulations.
** Power = maximum power output of
vehicle in hp as measured at the crankshaft.

Historic Automobiles
Circuit Grade/ Stopień
Period
Toru
Concerned/
Odnośny okres
Grade/Stopień 1
J
Grade/Stopień 2
G/H/I/J

1T

2

3

3E

4

Formula) o stosunku masy do
mocy mniejszym niż 1 kg/KM.
Samochody zabytkowe zgodnie
z poniższą tabelą. Samochody
zabytkowe - Formuła 1 po-1985.
Testowanie poprzednich
samochodów F1 (TPC) zgodnie z
aktualnymi przepisami
sportowymi FIA Formuły 1.
Samochody grupy D (FIA
International Formula) i E (Free
Formula) o stosunku masy do
mocy od 1 do 2 kg/hp.
Samochody zabytkowe zgodnie
z poniższą tabelą.
Samochody kategorii II o
stosunku masy do mocy
wynoszącym od 2 do 3 kg/KM.
Samochody zabytkowe zgodnie
z poniższą tabelą.
Samochody z napędem
elektrycznym o stosunku masy
do mocy powyżej 2 kg/KM lub
określonym w aktualnych
przepisach FIA Formula E
Regulamin Sportowy
Samochody kategorii I.
Samochody kategorii II o
stosunku masy do mocy
większym niż 3 kg/KM.
Samochody zabytkowe zgodnie
z poniższą tabelą i zgodnie z
przepisami załącznika K, jeżeli
nie są ujęte w stopniach 1, 2 i
3.

Masa = masa pojazdu w kg w stanie gotowym do
jazdy, łącznie z kierowcą przy zerowym zużyciu
paliwa, zgodnie z opisem w odpowiednich
przepisach technicznych.
** Moc = maksymalna moc pojazdu w hp,
mierzona na wale korbowym.

/ Samochody zabytkowe
Category-Class/
Kategoria-Klasa
Formula One post/Formuła 1 po -1985.
Automobiles/Samochody: F1/4 – F2/4 –
F2/5 – F5/2A – F5/2B – F3000/1A
Automobiles/Samochody:
TSRC17 – TSRC18 – TSRC51
TSRC28 – TSRC29 - TSRC30 - TSRC52
TSRC40 – TSRC41 – TSRC42 – TSRC53
TSRC46 – TSRC47 – TSRC48 – TSRC54
Touring Automobiles and Grand Touring
Group 5/Samochody turystyczne i Wielka
turystyczna grupa 5: HST4 – HST5
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Period G, H and I Automobiles in specific
American categories/ Okres G, H I I
samochody w poszczególnych
amerykańskich kategoriach: AN/1G –
CAN/1H – CAN/3
Other two-seater racing Automobiles/Inne
dwumiejscowe samochody wyścigowe:
GC/1A – GC/1B – GC/2A – GC/2B
Grade/Stopień 3

F/G/H/I/J

Grade/Stopień 4

Single-seaters/Jednomiejscowe: F1/3 – F3/4
– F5/1
Historic Automobiles in compliance with the
provisions of Appendix K not included in
Grades 1, 2 and 3 above/ Samochody
zabytkowe zgodne z postanowieniami
Załącznika K, nieujęte w stopniach 1, 2 i 3
powyżej

5. Alternative Energy Vehicles

5. Pojazdy napędzane energią alternatywną

6. Off-road

6.

6A
6R
6G

Oval tracks will only be licensed for
international
competitions for cars
approved for use on them by the FIA.
These are currently: cars specifically
designed for racing on paved oval tracks
over 1 mile long (such as NASCAR Cup
cars) and those open-wheel cars which
comply
with
regulations
and
performance requirements specifically
concerning :
- side intrusion protection
- driver head protection
- frontal impact energy dissipating
- wheel tethers.
No oval track competition for any other
category, formula or class will be
accepted on the International Calendar
unless its technical regulations have
been submitted by the appropriate ASN
and approved for oval racing by the FIA.

6A
Autocross (wszystkie klasy)
6R
Rallycross (wszystkie klasy)
6G
Ice racing (wszystkie klasy)
Tory
owalne
będą
licencjonowane
na
międzynarodowe
zawody
tylko
dla
samochodów zatwierdzonych przez FIA.
Są
to
obecnie:
samochody
specjalnie
zaprojektowane
do
wyścigów
na
utwardzonych, owalnych torach o długości
ponad 1 mili (np. samochody z pucharem
NASCAR) oraz samochody z kołami otwartymi,
które
spełniają
przepisy
i
wymagania
eksploatacyjne dotyczące w szczególności :
- bocznego zabezpieczenia
- Ochrona głowy kierowcy
- rozpraszanie energii zderzenia czołowego
- zabezpiezenia kół.
Żadne zawody na torze owalnym dla
jakiejkolwiek innej kategorii, formuły lub klasy
nie
będą
akceptowane
w
Kalendarzu
Międzynarodowym, chyba że jego regulamin
techniczny
został
przedłożony
przez
odpowiedni ASN i zatwierdzony do wyścigów
owalnych przez FIA.

ARTICLE 7 – CIRCUIT CONCEPTION

ARTYKUŁ 7 - KONCEPCJA TORU

7.1 GENERAL
The considerations in this article are
intended to be of assistance in the basic
conception of circuit projects for
submission to the FIA in view of future
licensing (see Article 3.1).

7.1. OGÓLNE
Rozważania zawarte w tym artykule mają być
pomocne w podstawowej koncepcji projektów
torów, które mają być przedłożone FIA w
związku z przyszłym wydawaniem licencji
(patrz art. 3.1).

Autocross (all classes)
Rallycross (all classes)
Ice Racing (all classes)
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This article does not apply to autocross
and rallycross circuits, for which the
prescriptions in the regulations of the
FIA
European
Championships
for
Autocross and Rallycross should be
respected.
In those countries where the law
demands it, those responsible for a
course
must
ensure
that
the
prescriptions laid down by the public
authorities are complied with and must
obtain their official approval.

Artykuł ten nie ma zastosowania do torów
autocrossowych i rallycrossowych, dla których
należy przestrzegać przepisów zawartych w
regulaminie Mistrzostw Europy FIA w
Autocrossie i Rallycrossie.

7.2 PLAN
The shape of the course in plan is not
subject to restrictions, although the FIA
may recommend changes in the
interests of good competition and from
practical necessity.

7.2. PLAN
Kształt
trasy
w
planie
nie
podlega
ograniczeniom, chociaż FIA może zalecić
zmiany w interesie dobrej konkurencji i z
praktycznej konieczności.

The maximum permitted length
straight sections of track is 2 km.

for

If the circuit is intended for FIA
Championship,
Trophy
or
Cup
competitions, the length should be
calculated
to
satisfy the
minima
stipulated in Supplement 2. It is
recommended that the length of any
new circuit should not exceed 7 km. The
length of a circuit for the calculation of
race distances, race records and
classifications is considered to be that of
the centreline of the track. Unless
otherwise stated, all references to
straights and curves in these criteria
concern the actual trajectory followed by
the cars with the highest performance
and not the geometrical form of the
layout (the trajectory, when traced on
the plan, will generally have the effect of
reducing the straights and elongating
the curves: when planning or modifying
a course, the designer must base his
calculations upon it).
7.3 WIDTH
When planning new permanent circuits,
the track width foreseen should be at
least 12 m. Where the track width
changes, the transition should be made
as gradually as possible, at a rate not
greater than 1 m in 20 m total width.
The width of the starting grid should be
at least 15 m; this width must be

W krajach, w których prawo tego wymaga,
osoby odpowiedzialne za przebieg trasy muszą
zapewnić, że przestrzegane są przepisy
określone przez władze publiczne i muszą
uzyskać ich oficjalną zgodę.

Maksymalna dopuszczalna długość prostych
odcinków toru wynosi 2 km.
Jeśli tor jest przeznaczony do Mistrzostw lub
Pucharów FIA, długość powinna być obliczona
tak, aby spełnić minima określone w dodatku
2. Zaleca się, aby długość każdego nowego
toru nie przekraczała 7 km. Za długość toru do
obliczania dystansu, zapisów wyścigu i
klasyfikacji
przyjmuje
się
długość
linii
środkowej toru. O ile nie podano inaczej,
wszystkie odniesienia do prostych i łuków w
tych
kryteriach
dotyczą
rzeczywistej
trajektorii, po której jeżdżą samochody o
najwyższych
osiągach,
a
nie
formy
geometrycznej układu (trajektoria, gdy jest
wytyczona na planie, zazwyczaj skutkuje
zmniejszeniem liczby prostych i wydłużeniem
łuków: podczas planowania lub modyfikacji
trasy projektant musi opierać swoje obliczenia
na niej).

7.3.

SZEROKOŚĆ

Przy planowaniu nowych stałych torów,
przewidywany rozstaw kół powinien wynosić
co najmniej 12 m. W przypadku zmiany
rozstawu kół, przejście powinno następować
możliwie stopniowo, w tempie nie większym
niż 1 m na 20 m szerokości całkowitej.
Szerokość pól startowych powinna wynosić co
najmniej 15 m; szerokość ta musi być
utrzymywana aż do zjazdu z pierwszego
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maintained through to the exit of the
first corner (as indicated by the racing
line).
Existing circuits requesting international
recognition but which are narrower, may
be approved if national competitions
have regularly been organised on them.
7.4 LONGITUDINAL PROFILE

zakrętu (jak wskazuje linia wyścigu).
Istniejące
tory,
które
wymagają
międzynarodowego uznania, ale są węższe,
mogą być zatwierdzone, jeśli regularnie
organizowane są na nich zawody krajowe.

7.4

PROFIL PODŁUŻNY

Changes in gradient, either convex or
concave, must be made using vertical
radii adequate for the performance of
the cars. In general, changes in gradient
should be avoided in high speed braking
or curved sectors or where acceleration
is strongest.
The gradient of the start/finish straight
should not exceed 2%.

Zmiany nachylenia, zarówno wypukłe lub
wklęsłe, muszą być dokonywane przy użyciu
promieni pionowych odpowiednich do osiągów
samochodów. Ogólnie rzecz biorąc, zmian
nachylenia należy unikać w przypadku
hamowania z dużą prędkością, w sektorach
zakrzywionych
lub w
miejscach, gdzie
przyspieszenie jest największe.
Nachylenie prostej startowej/końcowej nie
powinien przekraczać 2%.

7.5. TRANSVERSAL INCLINATION,
DRAINAGE

7.5.
NACHYLENIE
ODPROWADZANIE WODY

Along straights, the transversal incline,
for drainage purposes, between the two
edges of the track or between the
centreline and the edge (camber),
should not exceed 3%, or be less than
1.5%.
In
curves,
the
banking
(downwards from the outside to the
inside of the track) should not exceed
10% (with possible exceptions in special
cases, such as speedways). An adverse
incline is not generally acceptable unless
dictated by special circumstances, in
which case the entry speed should not
exceed 125 kph.
Any variation in transversal incline,
particularly along the entry and exit
sections of a planimetrical curve, should
have adequate altimetrical transitions,
based on the trajectory and on
consideration of point 7.4.
Systems for adequate drainage of water
from the track, pit lane, paddock and
public areas should be treated as a
priority in the planning stage.

Wzdłuż linii prostych, nachylenie poprzeczne,
do celów odprowadzenia wody, pomiędzy
dwoma krawędziami toru lub pomiędzy linią
środkową a krawędzią (pochylenie), nie
powinno przekraczać 3% lub być mniejsze niż
1,5%. Na łukach nachylenie (w dół od
zewnątrz do wewnątrz toru) nie powinno
przekraczać 10% (z ewentualnymi wyjątkami
w szczególnych przypadkach, np. na drogach
szybkiego ruchu). Niekorzystne nachylenie
jest generalnie nie do przyjęcia, chyba że
podyktowane
jest
szczególnymi
okolicznościami, w którym to przypadku
prędkość wjazdowa nie powinna przekraczać
125 km/h.
Wszelkie zmiany nachylenia poprzecznego, w
szczególności na odcinku wjazdu i wyjazdu z
łuku
planimetrycznego,
powinny
mieć
odpowiednie
przejścia
wysokościowe,
w
oparciu o trajektorię i z uwzględnieniem
punktu 7.4.
Systemy odpowiedniego odprowadzania wody
z toru, pit-lane , paddock-u i miejsc dla
publiczności powinny być traktowane jako
priorytetowe na etapie planowania.

7.6
TRACK EDGES, VERGES AND
RUN-OFF
AREAS

7.6 KRAWĘDZIE
OBSZARY SPŁYWU

Unless otherwise indicated because of
features such as pit exit and entry

O ile nie wskazano inaczej ze względu na takie
cechy, jak wyjazd z pit-lane i drogi wjazdowe,
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roads, a permanent track should be
bordered along its entire length on both
sides by continuous white lines clearly
marked in anti-skid paint, minimum 10
cm wide, and compact verges, usually
between 1 m and 5 m wide, having an
even surface. These verges should be a
continuation of the transversal profile of
the track, with no step between track
and verge: any transition should be very
gradual.

stały tor powinien być otoczony po obu
stronach na całej swojej długości ciągłymi
białymi liniami, wyraźnie zaznaczonymi farbą
antypoślizgową, o szerokości co najmniej 10
cm, oraz zwartymi poboczami, zwykle o
szerokości od 1 m do 5 m, o równej
powierzchni.
Pobocza
te
powinny
być
kontynuacją profilu poprzecznego toru, bez
żadnych stopni między torem a poboczem:
każde
przejście
powinno
być
bardzo
stopniowe.

A run-off area is an area of ground
between the verge and the first line of
protection. A runoff area should be
graded to the verge. If the area has a
slope, this should not exceed 25%
upwards (does not apply to gravel beds)
or 3% downwards, with a smooth
transition from track to run-off area, in
relation to the lateral projection of the
track surface.

Obszar spływu to obszar gruntu pomiędzy
poboczem a pierwszą linią ochrony. Obszar
spływu powinien być stopniowany do pobocza.
Jeżeli obszar ten ma nachylenie, nie powinno
ono przekraczać 25% w górę (nie dotyczy
tłucznia) lub 3% w dół, z płynnym przejściem
od toru do obszaru spływu, w stosunku do
rzutu bocznego powierzchni toru.

7.7 STARTING
ALSO POINT 7.3)

7.7
PROSTA
LINII
RÓWNIEŻ PUNKT 7.3)

STRAIGHT

(SEE

For standing starts, there should be at
least 6 m length of grid per car (8 m for
the Formula One World Championship).

STARTU

(ZOB.

W przypadku startów zatrzymanych, na jeden
samochód powinno przypadać co najmniej 6
m
długości pola stratowego (8 m na
Mistrzostwa Świata Formuły 1).

There should preferably be at least
250 m between the start line and the
first corner.

Pomiędzy linią startu a pierwszym zakrętem
powinno
być
co
najmniej
250
m.

By corner, in these cases only, is
understood a change of direction of at
least 45°, with a radius of less than
300 m.
7.8 PROTECTIVE MEASURES

Przez zakręt, tylko w tych przypadkach,
rozumie się zmianę kierunku jazdy o co
najmniej 45°, o promieniu mniejszym niż 300
m.
7.8 ŚRODKI OCHRONNE

When determining measures intended
for the protection of spectators, drivers,
race officials and service personnel
during competitions, the characteristics
of the course should be taken into
consideration (track layout and profile;
topography;
racing
trajectories;
adjacent
areas,
buildings
and
constructions) as well as the speed
attained at any point of the track.
In order to absorb a car’s energy and/or
provide conditions for the driver to
regain control, various deceleration
systems and energy-dissipating and
stopping barriers may be installed to
constitute a first line of protection.
The installation may include grass or

Przy określaniu środków mających na celu
ochronę widzów, kierowców, sędziów i
personelu obsługi podczas zawodów należy
wziąć pod uwagę charakterystykę toru (układ i
profil toru; topografia; trajektorie wyścigów;
tereny przyległe, budynki i konstrukcje) oraz
prędkość osiąganą w dowolnym punkcie toru.
W celu pochłaniania energii przez samochód
i/lub zapewnienia warunków umożliwiających
kierowcy odzyskanie kontroli nad pojazdem,
można zainstalować różne układy opóźniające
oraz bariery rozpraszające i zatrzymujące
energię, stanowiące pierwszą linię ochrony.
Instalacja może
obejmować trawę lub
uszczelnione powierzchnie spływu, koryta
spowalniające
wypełnione
odpowiednim
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sealed
surface
run-off
areas,
deceleration beds filled with appropriate
aggregate, stopping barriers, energyabsorbing barriers or a combination of
these measures.
As a general principle, where the
estimated impact angle is low a
continuous, vertical barrier is required,
and where it is high energy- dissipating
devices and/or stopping barriers. Where
provided, run-off areas will be principally
situated on the exterior of the corners
and may typically have depths from
around 30 m to 100 m, according to the
approach and cornering speeds expected
on the track.
In addition, supplementary measures for
the protection of public areas, which
should be placed at the same level as or
higher than the track edge, may be
required.

kruszywem, bariery zatrzymujące, bariery
pochłaniające energię lub kombinację tych
środków.

The admission of the public to any areas
and the conditions existing in those
areas must be in conformity with the
laws of the country of the circuit. The
FIA can provide advice on the above,
after examination of the proposed layout
in each case on request from the ASN of
the country of the projected circuit.

Dopuszczenie
publiczności
do
wszelkich
obszarów i warunki istniejące na tych
obszarach muszą być zgodne z prawem kraju,
w którym znajduje się tor. FIA może w
każdym
przypadku,
po
zbadaniu
proponowanego układu, na wniosek ASN
kraju, w którym planowane jest powstanie
toru, udzielić porady w tym zakresie.

7.9
CIRCUIT
INSTALLATIONS

7.9 BUDYNKI NA TORZE I INSTALACJE

BUILDING

AND

Ogólną zasadą jest, że w przypadku gdy
szacunkowy
kąt
uderzenia
jest
niski,
wymagana jest ciągła, pionowa bariera, a w
przypadku
gdy
jest
to
urządzenie
rozpraszające dużą ilość energii i/lub bariera
zatrzymująca. Tam, gdzie to możliwe, obszary
spływu powinny znajdować się głównie na
zewnątrz zakrętów i powinny mieć zazwyczaj
głębokość od ok. 30 m do 100 m, w zależności
od prędkości zbliżania się do toru i prędkości
pokonywania zakrętów oczekiwanych na torze.
Ponadto mogą być wymagane dodatkowe
środki ochrony miejsc wyznaczonych dla
widowni, które powinny być umieszczone na
tym samym poziomie co krawędź toru lub
wyżej.

Requirements regarding Race Control,
Timing Room, Marshal Posts, Pits,
Paddock area, Medical Centres, etc. vary
according to the types of competition
planned; each project should be
established by collaboration between the
circuit management, the ASN and the
FIA (basic requirements are specified in
Appendix H).

Wymagania dotyczące budynku Centrum
Kierowania
Wyścigiem,
Chronometrażu,
stanowisk
sędziowskich,
Pits,
Paddock,
Centrów Medycznych, itp. różnią się w
zależności od rodzaju planowanych zawodów;
każdy projekt powinien być opracowany przy
współpracy kierownictwa toru, ASN i FIA
(podstawowe wymagania są określone w
Załączniku H).

A pit lane at least 12 m wide, with pit
garages and race control facilities,
should be foreseen adjacent to the
starting straight, separated by a pit wall
and signalling platform

Pit lane powinien wynosić co najmniej 12m
szerokości, z boksami i urządzeniami do
kontroli zawodów, przylegający do prostej
startowej, oddzielony ścianą pit-lane i
platformą sygnalizacyjną.

Adequate pit entry and pit exit lanes
should leave and join the track at points
avoiding interference with the racing
line.
Bridges and/or tunnels for personnel,
trucks and emergency services to pass

Odpowiednie linie wjazdu pit-lane i zjazdu z
pit-lane powinny opuścić i dołączyć do toru w
punktach unikających ingerencji w linię
wyścigową.
Mosty i/lub tunele dla personelu, ciężarówek i
służb ratowniczych, które mają przechodzić od
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from the inside to the outside of the
circuit must be foreseen in the planning
stage as they may seriously influence
the layout.
7.10 SERVICE ROADS

wewnątrz do zewnątrz toru muszą być
przewidziane w fazie planowania, ponieważ
mogą mieć poważny wpływ na układ toru.

The emergency service requires an
adequate number of vehicle holding
areas and service roads behind the first
line of protection and access points to
the track, to enable the emergency
vehicles to reach, unimpeded, any point
of the track and the medical centre and
the exits from the circuit quickly.

Służba ratownicza wymaga odpowiedniej
liczby miejsc postojowych dla pojazdów i dróg
serwisowych za pierwszą linią ochrony i
punktów dostępu do toru, aby umożliwić
pojazdom służb ratowniczych szybki dostęp do
dowolnego punktu toru i placówki medycznej
oraz do szybkiego wyjazdu z toru.

Facilities
for
emergency
services
destined for public areas should respect
the national requirements in the country
of the circuit.
ARTYKUŁ 8. MEASUREMENT
CIRCUIT LENGTH

OF

The length of a circuit for the calculation
of race distances, race records and
classifications is considered to be that of
the centreline of the track. The
centreline of the track is the median line
between the left and right edges of the
asphalt of the track as delimited by the
required white lines; particular attention
should be paid to this in the case of
circuits on city streets.

7.10

DROGI SERWISOWE

Udogodnienia na torze dla służb ratowniczych
przeznaczonych dla publiczności powinny być
zgodne z wymaganiami krajowymi.

ARTYKUŁ 8. POMIAR DŁUGOŚCI TORU
Za długość toru do obliczania odległości,
zapisów i klasyfikacji wyścigu uważa się
długość linii środkowej toru. Linia środkowa
toru jest linią środkową pomiędzy lewą i
prawą krawędzią asfaltu toru, wyznaczoną
przez wymagane białe linie; szczególną uwagę
należy zwrócić na to w przypadku torów na
ulicach
miast.

The geometrical form of the layout shall
be defined in terms of plan and
longitudinal profile along the track
centreline, and this layout shall be used
in the calculation of the official circuit
length. The plan definition shall include
the horizontal centreline length of all
straights and curves, the radius of all
circular curves and the mathematical
description of all transition curves.

Długość powinna być najlepiej mierzona w
terenie (średnia z pomiarów lewej i prawej
krawędzi), ale w przeciwnym razie może być
jedynie obliczona. W tym celu proponuje się
następującą metodę:
Forma geometryczna układu powinna być
określona w postaci planu i profilu wzdłużnego
wzdłuż osi toru, a układ ten powinien być
stosowany do obliczania oficjalnej długości
obwodu. Definicja planu powinna obejmować
długość poziomej linii środkowej wszystkich
prostych i łuków, promień wszystkich łuków
okrągłych oraz matematyczny opis wszystkich
łuków przejściowych.
Profil wzdłużny należy zdefiniować w postaci
pionowych krzywych kołowych lub szeregu
poziomów linii środkowych w odstępach nie
mniejszych niż 10 m, z dokładnością do 0,01
m.

The longitudinal profile shall be defined
in terms of either vertical circular curves
or a series of centreline levels at
intervals of not less than 10 m, accurate
to 0.01 m.

Oficjalna długość toru zostanie obliczona z
dokładnością do 1 m poprzez połączenie
długości
toru
poziomego
z
profilem
wzdłużnym.

The
length
should
preferably
be
measured in the field on site (average of
the measurements of the left and right
edges), but failing that it may be
calculated. To this end, the following
method is proposed:
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The official track length will be
calculated to an accuracy of 1 m by
combining the horizontal track length
with the longitudinal profile.
ARTYKUŁ 9. FACILITIES FOR THE
DISABLED
The public areas of the circuit must
meet the local legislation for disabled
access.

ARTYKUŁ
9.
UDOGODNIENIA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA

Miejsca dla publiczności znajdujące się na
torze
muszą
spełniać
lokalne
przepisy
dotyczące
dostępu
dla
osób
niepełnosprawnych.

It is recommended that, as a minimum,
the following facilities be provided at all
race venues for the benefit of spectators
with disabilities:

Zaleca się, aby na wszystkich torach
wyścigowych
zapewnić
następujące
udogodnienia dla niepełnosprawnych widzów:

- A designated viewing area, capable of
accommodating disabled spectators in
wheelchairs and their attendants;

- Wyznaczony obszar widokowy, zdolny
pomieścić niepełnosprawnych widzów na
wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów;

- Toilet facilities for the disabled, with
wheelchair access, located close to the
designated viewing area ;

- Toalety dla osób niepełnosprawnych, z
dostępem
dla
wózków
inwalidzkich,
zlokalizowane
w
pobliżu
wyznaczonego
obszaru widokowego;

- Reserved parking places on asphalt or
concrete, with sufficient space to permit
the movement of wheelchairs, located
reasonably close to the designated
viewing area;
- Medical facilities which, although not
necessarily for the exclusive use of the
disabled, have been designed with them
in mind, with appropriate ease of
access;
- Paved pathways permitting wheelchair
movement between the above facilities.
Appropriate facilities must be provided
for competitors with disabilities in the
garage area, paddock, pit lane, race
control building, briefing rooms, and to
enable access to the podium.

- Zarezerwowane miejsca parkingowe na
asfalcie lub betonie, z wystarczającą ilością
miejsca pozwalającą na poruszanie się
wózkami inwalidzkimi, zlokalizowane w miarę
możliwości w pobliżu wyznaczonego obszaru
widokowego;
- Placówki medyczne, które choć nie muszą
być
przeznaczone
wyłącznie
dla
osób
niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane z
myślą o nich, z odpowiednią łatwością
dostępu;
Wybrukowane
ścieżki
umożliwiające
poruszanie się wózkami inwalidzkimi pomiędzy
powyższymi obiektami.
Należy zapewnić odpowiednie udogodnienia
dla niepełnosprawnych zawodników na terenie
boksu, paddocku, pit lane, budynku ckw,
pomieszczeń do briefingu, a także umożliwić
dostęp do podium.

ARTYKUŁ
10.
TRACKSIDE
ADVERTISING AND STRUCTURES

ARTYKUŁ 10.
TORU

REKLAMY I KONSTRUKCJE

Advertisement signs and hoardings,
video screens and other trackside
structures must be stable and secure.
Location
and
characteristics
of
advertising should be such as not to
interfere with drivers’ and officials’

Znaki reklamowe i tablice reklamowe, ekrany
wideo i inne konstrukcje torowe muszą być
stabilne i bezpieczne. Umiejscowienie i
właściwości reklamy powinny być takie, aby
nie zakłócać widoczności kierowców i osób
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visibility and not to produce an adverse
or
misleading
optical
effect (e.g. bewildering
repetition
of
brightly contrasting posters, badly
placed hoarding inducing misjudgement
of the road layout, etc.).
No form of advertising or decoration is
permitted on the track surface. Any
advertising on or decoration of the
surface of a paved run-off area must be
effected such that there is no lessening
of its skid resistance value.
All other advertising between the track
and the first protection barrier is
prohibited, with the exception of
advertising
panels
added
for
a
competition which must be approved a)
by the clerk of the course, or the race
director
if
there
is
one,
and
b) by an ASN delegate, for each specific
construction
and
location.
All such signs must be designed to break
if impacted by a car into lightweight,
harmless pieces but also to withstand
the wind conditions in which racing may
take place. They must be positioned so
as to in no way obstruct the vision of
marshals or drivers in race conditions.
They must not be positioned on the
exterior, or on either side of the exit, of
corners and must not be situated less
than 3 m from the track edge. Metallic
materials are prohibited; non-flammable
expanded
polystyrene
or
similar,
maximum 100 mm thick, is acceptable.
Tethers must not be used; articulations
and ties should be in lightweight fabric.
Any advertising on the walls or
guardrails of the first line of protection
should be either painted on or in the
form of adhesive posters which, in the
case of guardrails, should follow exactly
the contours of the rail. The use of
ligntweight, flexible panels or banners
fixed to the front of the first line of
protection but not extending above it
may be authorised only in areas that are
far from the track and where impacts
will in all probability be perpendicular to
these structures. Irrespective of the
length of the advertising area, the
individual panels from which it is made
may not be more than 150 cm in length.

oficjalnych oraz nie wywoływać niekorzystnych
lub
wprowadzających
w
błąd
efektów
optycznych (np. oszałamiające powtarzanie
jaskrawo
kontrastowych
plakatów,
źle
rozmieszczone tablice reklamowe skłaniające
do błędnej oceny układu drogi itp.)
Nie dopuszcza się żadnych form reklamy lub
dekoracji na nawierzchni toru. Wszelka
reklama
lub
dekoracja
utwardzonej
powierzchni spływu musi być wykonana w taki
sposób, aby nie zmniejszyć jej wartości oporu
poślizgowego.
Zabroniona
jest
wszelka inna
reklama
pomiędzy torem a pierwszą barierą ochronną,
z wyjątkiem paneli reklamowych dodawanych
na zawody, które muszą być zatwierdzone
a) przez pracownika obsługi toru lub
dyrektora wyścigu, jeśli taki istnieje, oraz
b) przez delegata ASN, dla każdej konkretnej
konstrukcji
i
lokalizacji.
Wszystkie
takie
znaki
muszą
być
zaprojektowane w taki sposób, aby w
przypadku uderzenia samochodem w lekkie,
nieszkodliwe części ulegały zniszczeniu, ale
także aby były odporne na działanie wiatru.
Muszą być one umieszczone w taki sposób,
aby w warunkach wyścigu w żaden sposób nie
utrudniać widoczności sędziom lub kierowcom.
Nie mogą być umieszczone na zewnątrz, ani
po obu stronach zjazdu, na zakrętach i nie
mogą być umieszczone w odległości mniejszej
niż 3 m od krawędzi toru. Zabrania się
stosowania
materiałów
metalowych;
dopuszcza
się
stosowanie
niepalnego
ekspandowanego polistyrenu lub podobnego,
o grubości nie większej niż 100 mm. Nie
wolno używać pasów mocujących; przeguby i
wiązania powinny być wykonane z lekkiego
materiału.
Wszelkie reklamy na ścianach lub poręczy
pierwszej linii zabezpieczeń powinny być
malowane na lub w postaci samoprzylepnych
plakatów, które w przypadku poręczy powinny
dokładnie odpowiadać konturom szyny.
Użycie ciężaru własnego, elastycznych paneli
lub banerów przymocowanych do przedniej
części pierwszej linii zabezpieczeń, ale nie
wystających ponad nią, może być dozwolone
tylko w miejscach oddalonych od torów i gdzie
uderzenia
będą
najprawdopodobniej
prostopadłe do tych konstrukcji. Niezależnie
od
długości
powierzchni
reklamowej,
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The use of advertising panels is
prohibited on barriers parallel to the
track and to the trajectory of the racing
vehicles.
Overhead structures extending in front
of the first line of protection must be
sufficiently high so as to provide a
minimum clearance of 4 metres above
the ground. They must be certified, by
an engineer, as complying with the
relevant standards of strength and
stability
for
avoiding
collapse
or
detachment, due to high winds or an
impact against the first line of
protection, as must structures extending
above it.
Any structure behind the first line of
protection should be at least 1 m behind
and
not
obstruct
circulation
or
emergency services in any way.

poszczególne kasetony, z których jest ona
wykonana, nie mogą mieć więcej niż 150 cm
długości. Zabrania się stosowania tablic
reklamowych na barierach równoległych do
toru i do trajektorii pojazdów wyścigowych.
Konstrukcje napowietrzne rozciągające się
przed pierwszą linią zabezpieczeń muszą być
wystarczająco
wysokie,
aby
zapewnić
minimalny prześwit wynoszący 4 metry nad
podłożem. Muszą one być certyfikowane przez
inżyniera jako spełniające odpowiednie normy
wytrzymałości i stabilności w celu uniknięcia
zawalenia się lub oderwania się od podłoża z
powodu silnego wiatru lub uderzenia w
pierwszą linię zabezpieczeń, podobnie jak
konstrukcje rozciągające się ponad nią.

Każda konstrukcja znajdująca się za pierwszą
linią ochrony powinna być co najmniej 1 m za
nią i nie powinna w żaden sposób utrudniać
ruchu lub działania służb ratowniczych.

However, the clerk of the course, or the
race director if there is one, may require
a greater distance in particular cases.
Should a structure be positioned so that
it could, if it fell, cross a safety barrier, it
should be certified by an engineer as
complying with the relevant standards of
strength and stability for avoiding this.
Any continuous advertising structure in
front of the second line of protection
should have been specifically approved
by the clerk of the course, or the race
director if there is one, and should not
obstruct access points.

Jednakże, dyrektor zawodów lub dyrektor
wyścigu, jeśli taki istnieje, może wymagać
większego
dystansu
w
szczególnych
przypadkach. Jeśli konstrukcja jest ustawiona
tak, że w przypadku upadku mogłaby
przekroczyć barierę bezpieczeństwa, powinna
być certyfikowana przez inżyniera jako zgodna
z odpowiednimi standardami wytrzymałości i
stabilności, aby tego uniknąć. Każda ciągła
konstrukcja reklamowa znajdująca się przed
drugą linią ochronną powinna być specjalnie
zatwierdzona przez dyrektora zawodów lub
dyrektora wyścigu, jeśli taki istnieje, i nie
powinna zasłaniać punktów dostępu.

Any continuous advertising structure
secured to the second line of protection
must be made of lightweight nonmetallic material capable of
withstanding the expected wind
conditions and, in addition, all such
structures must be specifically approved
by the race director or clerk of the
course.

Każda
ciągła
konstrukcja
reklamowa
przymocowana do drugiej linii ochrony musi
być wykonana z lekkiego niemetalowego
materiału, który jest w stanie wytrzymać
nieoczekiwane warunki atmosferyczne, a
ponadto wszystkie takie konstrukcje muszą
być specjalnie zatwierdzone przez dyrektora
wyścigu lub dyrektora zawodów.

ARTYKUŁ 11. ACCIDENT REPORTING
Whenever an accident occurs, in testing
or
racing,
which
causes
the
hospitalisation of any person, significant
distortion of the car’s cockpit or of track

ARTYKUŁ 11. ZGŁASZANIE WYPADKÓW
Za każdym razem, gdy dojdzie do wypadku,
podczas
testów
lub
wyścigów,
który
spowoduje hospitalizację jakiejkolwiek osoby,
znaczne zniekształcenie kokpitu samochodu
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installations
(or
demonstrates
the
efficiency of such installations in a highenergy accident), the circuit owner will
be responsible for ensuring that a
detailed report on the circumstances,
the injuries and any damage to cars and
circuit features is submitted to the ASN
and, where the laws of the country
allow, to the FIA. If the laws of the
country do not allow this, the ASN
should keep the FIA informed. The
report should as far as possible include:
video recording of the car and scene
made immediately after the accident;
team data recordings from the car; an
engineer’s report on the condition of the
car; medical reports; marshals’ and eye
witness reports.
This obligation is a condition of validity
of the circuit licence and failure to
comply with it will be reported to the
World Motor Sport Council.
ARTYKUŁ
MAINTENANCE

12.

CIRCUIT

It is recommended that the ASN should
make regular inspections during the
period
of
the
licence.
Proper
maintenance of the circuit and its
installations is a condition of the licence;
the circuit should be checked not only
before
a
competition,
but
also
afterwards, so that the damage can be
assessed and a repair programme
established. The main items which need
regular attention include:

lub instalacji toru (lub wykaże skuteczność
takich
instalacji
w
wypadku
wysokoenergetycznym), właściciel toru będzie
odpowiedzialny
za
zapewnienie,
że
szczegółowy raport na temat okoliczności,
obrażeń i wszelkich uszkodzeń samochodów i
elementów toru zostanie przekazany do ASN
oraz, jeśli prawo danego kraju na to pozwala,
do FIA. Jeśli prawo danego kraju na to nie
zezwala, ASN powinien na bieżąco informować
FIA. Raport powinien w miarę możliwości
zawierać: nagranie wideo samochodu i
miejsca zdarzenia wykonane bezpośrednio po
wypadku;
nagranie
danych
zespołu
z
samochodu;
raport
inżyniera
o
stanie
samochodu;
raporty
medyczne;
raporty
sędziów i zeznania świadków.
Obowiązek ten jest warunkiem ważności
licencji wyścigowej, a nieprzestrzeganie go
będzie zgłaszane do Światowej Rady Sportów
Motorowych.

ARTYKUŁ 12. KONSERWACJA TORU
Zaleca się, aby w okresie obowiązywania
licencji
ASN
przeprowadzał
regularne
inspekcje. Warunkiem licencji jest właściwa
konserwacja toru i jego instalacji; tor należy
sprawdzić nie tylko przed zawodami, ale także
po ich zakończeniu, tak aby można było ocenić
szkody i ustalić program napraw. Do głównych
elementów, które wymagają regularnej uwagi
należą:

12.1 TRACK SURFACE

12.1 POWIERZCHNIA TORU

Cleanliness and general condition

Czystość i ogólny stan

12.2 EDGES, VERGES AND LATERAL
AREAS

12.2 KRAWĘDZIE, POBOCZE I OBSZARY
BOCZNE

All edges, verges and lateral areas
should be level with the edge of the
track and all areas behind kerbs filled in
and level. In all grasscovered areas, the
grass should be kept trimmed; dry grass
and all vegetation should be removed.
Vegetation should be removed from
gravel beds. All lateral areas, up to the
first protection, should be kept clear of
any obstruction.

Wszystkie krawędzie, pobocza i obszary
boczne powinny być wyrównane z krawędzią
toru, a wszystkie obszary za krawężnikami
wypełnione i wyrównane. We wszystkich
obszarach pokrytych trawą należy utrzymać
przyciętą trawę; należy usunąć suchą trawę i
całą inną roślinność. Roślinność powinna być
usunięta z pułapek żwirowych. Wszystkie
obszary
boczne,
aż
do
pierwszego
zabezpieczenia, powinny być wolne od
wszelkich przeszkód.
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12.3 GUARDRAILS

12.3 BARIERY OCHRONNE

All
guardrail
supports
should
be
regularly
checked
by
the
circuit
management to ensure their structural
integrity is sound. Correct overlaps must
be maintained.

Wszystkie podpory barier ochronnych powinny
być regularnie sprawdzane przez zarządcę
toru w celu zapewnienia ich integralności
konstrukcyjnej. Należy zachować prawidłowe
zakładki.

The maximum spacing between the
bottom rail and the ground and between
the upper rails should be not exceed
4 cm. For newly built circuits licensed
from 2019 onwards, only metal supports
shall be used.

Maksymalny odstęp pomiędzy dolną szyną a
podłożem oraz pomiędzy górnymi szynami nie
powinien przekraczać 4 cm. W przypadku
nowo budowanych torów dopuszczonych od
2019 r. należy stosować wyłącznie podpory
metalowe.

12.4

12.4

TYRE BARRIERS

Tyre barriers should be checked for firm
location to existing structures and tight
attachment together. Tyres should be
bolted tightly in piles before installation.

BARIERY

Z

OPON

12.5 SPECTATOR AND DEBRIS
FENCING

Bariery z opon powinny być sprawdzane pod
kątem
stabilnego
umiejscowienia
do
istniejących
konstrukcji
i
szczelnego
połączenia. Przed montażem opony powinny
być szczelnie przykręcone do pali.
12.5 OGRODZENIA PUBLICZNOŚCI I
OGRODZENIA WZMOCNIONE

Spectator and debris fencing These
fences should be checked regularly for
support and tensioning. The fences
should be checked for deterioration.

Ogrodzenia
te powinny być regularnie
sprawdzane
pod
kątem
podparcia
i
naprężenia.
Ogrodzenia
powinny
być
sprawdzane pod kątem zniszczenia.

12.6 KERBS

12.6 KRAWĘŻNIKI

Kerbs should be continually checked for
damage. Broken kerbs should be
repaired/replaced immediately. When
repainting kerbs, avoid building up an
accumulation of paint thickness.

Krawężniki powinny być stale sprawdzane pod
kątem
uszkodzeń.
Złamane
krawężniki
powinny
być
natychmiast
naprawiane/wymieniane.
Podczas
przemalowywania krawężników, należy unikać
tworzenia się kumulacji grubości farby.
12.7 DRENY I STREFY ODPŁYWOWE

12.7 DRAINS AND DRAINAGE
Drains should be cleaned, and inspected
by the ASN for correct operation prior to
major competitions.
ROADS

Odpływy
powinny
być
czyszczone
i
kontrolowane
przez
ASN
pod
kątem
prawidłowego
działania
przed
dużymi
zawodami.
12.8 DROGI SERWISOWE

Service roads should be kept in good
condition, with smooth surfaces; they
should be kept clear of all obstructions.
12.9 CIRCUIT DEMARCATION LINES

Drogi serwisowe powinny być utrzymywane w
dobrym stanie, z gładką nawierzchnią;
powinny być wolne od wszelkich przeszkód.
12. 9 LINIE ODDZIELAJĄCE TOR

All demarcation lines for Track, Pits and
grid markings should are tshould be
kept clear and clean and preferably
repainted prior to major competitions.

Wszystkie linie oddzielające dla torów, pit-lane
i pól startowych powinny być wyraźne i czyste
i najlepiej przemalowane przed większymi

12.8

SERVICE
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zawodami.
12.10 OBSERVATION AND VISION

12.10 OBSERWACJA I WIDOCZNOŚĆ

Clear vision should be maintained at all
times between consecutive Marshal
Posts/Signalling locations, etc.
Trees and vegetation should be cleared
or trimmed to maintain good vision.
12.11 COMMUNICATIONS

Przez cały czas należy utrzymywać wyraźną
widoczność pomiędzy kolejnymi sędziowskimi
stanowiskami/ lokalizacjami sygnalizacyjnymi
itp.
Drzewa i roślinność powinny być oczyszczone
lub
przycięte,
aby
zachować
dobrą
widoczność.
12.11 ŁĄCZNOŚĆ

Telephone and other communications
should be checked.
12.12 ARRESTOR BEDS

Należy sprawdzić połączenia telefoniczne i
inne rodzaje komunikacji.
12.12 PUŁAPKI ŻWIROWE

All gravel beds are to be designed to
enable the rapid recovery of stranded
vehicles from them. Any vegetation is to
be removed, the infill material regularly
turned over to avoid compaction and
material added as necessary to ensure
the surface is on the same plane as the
surrounding land.
12.13 BARRIER REPAIR

Wszystkie pułapki żwirowe muszą być
zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać
szybkie wyciąganie pojazdów z pułapki. Cała
roślinność powinna być usuwana, materiał
wypełniający
powinien
być
regularnie
przewracany, aby uniknąć zagęszczania i w
razie potrzeby dodawany w celu zapewnienia,
że powierzchnia jest na równi z otaczającym
terenem.
12.13 NAPRAWA BARIER

Any repair to a barrier or other safety
element of a circuit should ensure that
the repaired barrier has the same safety
performance that it had before it was
damaged. In cases where this is not
possible, the barrier should be replaced
by a barrier of an equivalent or
increased level of safety performance.
SUPPLEMENT 1

Każda naprawa bariery lub innego elementu
bezpieczeństwa na torze powinna zapewniać,
że naprawiona bariera ma takie same
parametry bezpieczeństwa jak przed jej
uszkodzeniem. W przypadkach gdy nie jest to
możliwe, bariera powinna zostać zastąpiona
barierą o równoważnym lub zwiększonym
poziomie bezpieczeństwa.
DODATEK 1

OBLIGATORY CIRCUIT DOSSIER

OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA TORU

The circuit dossier should include
information
as
follows:
1) Cover letter introducing the circuit
project.

Dokumentacja
toru
powinna
zawierać
następujące informacje:
1) List przewodni przedstawiający projekt
schematu.

2)
Circuit
layout
to
scale 1:2000 (minimum), with indication
of orientation, pit entry and exit roads,
turn numbers, race direction, buildings,
installations, access roads, spectator
areas, safety barriers, (walls/guardrails),
debris fencing, attenuation devices, race
control, timing room, pit buildings and
garage area, paddock and location of
start line, and control line, ambulances,
medical
centre,
helicopter
pad,
firefighting
vehicles,
medical
intervention vehicles, marshal posts,

2) Układ toru w skali 1:2000 (minimum), ze
wskazaniem orientacji, dróg wjazdowych i
wyjazdowych, numerów zakrętów, kierunku
wyścigu,
budynków,
instalacji,
dróg
dojazdowych, obszarów dla widzów, barier
ochronnych,
(ścian/barier),
ogrodzeń
przeciwrumowiskowych, urządzeń tłumiących,
CKW, chronometrażu, budynków przy pit-lane
i obszaru boksu, paddocku i lokalizacji linii
startowej i kontrolnej, karetek pogotowia,
centrum
medyczne,
lądowisko
dla
helikopterów, pojazdów straży pożarnej,
medycznych
pojazdów
interwencyjnych,
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light panels
Fermé.

(if

applicable),and

Parc

3) The precise GPS latitude and
longitude coordinates in decimal degrees
of the intersection point between the
track centreline and the control line.

stanowisk sędziowskich,
(jeśli
dotyczy),
i

paneli świetlnych
Parc
Fermé.

3) Dokładne współrzędne szerokości i długości
geograficznej GPS w stopniach dziesiętnych
punktu przecięcia między linią środkową toru
a
linią
kontrolną.

4) Plan of pits and paddock area and
medical centre to scale 1:500 minimum.
5) Detailed plan of all buildings
(including medical centre and helipad),
to
scale
1:200 minimum.
6) Profile of the 3D track centreline,
track edges and first line of protection,
to
scale
1:2000
(length)/1:200
(altitude)
minimum.
7) Cross-sections of track and lateral
space (for at least 10m, on each side
from the track edge), at the start line,
centre of principal corners, points of
minimum and maximum width of the
track, bridges and other singular points,
to scale 1:200 minimum.
8) Questionnaire provided by the FIA
concerning the medical centre and the
referral hospital(s), duly completed. This
questionnaire is available at
www.fia.com/circuit-safety

4) Plan pit-lane i paddock-ów oraz centrum
medycznego do skali minimum 1:500.
5) Szczegółowy plan wszystkich budynków
(łącznie z centrum medycznym i lądowiskiem
dla helikopterów), w skali minimum 1:200.
6) Profil osi toru 3D, krawędzi toru i pierwszej
linii ochrony, w skali 1:2000 (długość)/1:200
(wysokość) minimum.
7) Przekroje toru i przestrzeni bocznej (przez
co najmniej 10 m, z każdej strony od krawędzi
toru), na linii startu, w środku głównych
zakrętów, w punktach o minimalnej i
maksymalnej szerokości toru, na mostach i
innych pojedynczych punktach, w skali 1:200.
8) Odpowiednio wypełniony kwestionariusz
dostarczony przez FIA dotyczący ośrodka
medycznego i skierowań do szpitala(-i).
Kwestionariusz ten jest dostępny na stronie
internetowej www.fia.com/circuit-safety

The circuit dossier should be supplied in
electronic format.

Dokumentacja toru powinna być dostarczona
w formie elektronicznej.

The electronic plans shall comply with
the FIA circuit drawing standard
(available from the FIA web site,
www.fia.com/circuit-safety)
This
requirement
is
optional
for
autocross and rallycross circuits only.
These plans should be revised and sent
to the FIA each time the course is
modified and will be the essential
reference for each FIA inspection and
the issuing of the circuit licence.

Plany elektroniczne powinny być zgodne ze
standardem
rysowania
torów
wg.
FIA
(dostępnym na stronie internetowej FIA,
www.fia.com/circuit-safety)
Wymóg ten jest opcjonalny tylko dla torów
autocrossowych i rajdowych. Plany te powinny
być weryfikowane i przesyłane do FIA za
każdym razem, gdy trasa jest modyfikowana i
będą stanowiły podstawowy punkt odniesienia
dla każdej kontroli FIA i wydania licencji na
dany tor.

NB: Projects for new circuits or major
alterations to existing circuits should be
forwarded, through the ASN, to the
Secretary of the Commission for initial
technical comment.

Uwaga: Projekty dotyczące nowych torów lub
istotnych zmian w istniejących torach powinny
być przekazywane, za pośrednictwem ASN,
sekretarzowi Komisji w celu uzyskania
wstępnych uwag technicznych.
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SUPPLEMENT 2

DODATEK 2

MINIMUM CIRCUIT LENGTH AND
MAXIMUM NUMBER OF CARS IN
PRACTICE FOR AND AT THE START
OF A COMPETITION

MINIMALNA DŁUGOŚĆ TORU I
MAKSYMALNA LICZBA SAMOCHODÓW W
SESJI TRENINGOWEJ I NA POCZĄTKU
ZAWODÓW

A. Minimum circuit length for FIA
Championship
competitions
The following table may be taken into
consideration when determining the
eligibility of a new or established circuit
applying for a competition counting
towards an FIA Championship, Trophy or
Cup which has not previously included a
competition on the circuit.

A.
Minimalna
długość
toru
dla
Mistrzostw
FIA
Poniższa tabela może być brana pod uwagę
przy
ustalaniu kwalifikacji nowego lub
istniejącego toru starającego się o udział w
zawodach liczących się do Mistrzostw lub
Pucharu FIA, który wcześniej nie obejmował
zawodów na torze.
Samochody

Cars

Sport Cars
GT
F1
Touring
Cars
F3

Minimum length in km for
a duration up to:
2h45mn
6h
12h
3,5
3,7
4,7
3,5
3,7
4,7
3,5
3,0
3,2
4,0
2,0

NB : The minimum length for circuits
applying
for
any
international
competition will normally be 2 km. For
shorter circuits, the ASN must apply for
a dispensation.
B. Maximum number of cars allowed
to start in an international race
The maximum number (N) is calculated
using the following formula:
N= 0.36 x L x W x T x G (N to be rounded
up to the next whole number).

Samochody
sportowe
GT
FI
Samochody
turystyczne
F3

Minimalna długość w km na
czas określony do:
2h45mn
6h
12h
3,5
3,7
4,7
3,5
3,5
3,0

3,7
3,2

4,7
4,0

2,0

Uwaga: Minimalna długość torów zgłoszonych
do jakichkolwiek zawodów międzynarodowych
wynosi zazwyczaj 2 km. W przypadku
krótszych torów ASN musi ubiegać się o
zwolnienie.
B.
Maksymalna
liczba
samochodów
dopuszczonych
do
startu
w
międzynarodowym wyścigu
Maksymalna liczba (N) jest
pomocą następującego wzoru:

obliczana

za

N= 0,36 x L x W x T x G (N do zaokrąglenia w
górę do następnej liczby całkowitej).

Where:
Gdzie:
L= a coefficient depending on the length
of the circuit, given in table 1)
hereinafter;
W= a coefficient depending on the
minimum width of the circuit, given in
table
2)
hereinafter;
T= a coefficient depending on the
duration of the race, given in table 3)
hereinafter;
G= a coefficient depending on the
group(s) of cars competing in the race,
given
in
table
4)
hereinafter.
The

FIA

inspector

of

the

circuit

L= współczynnik zależny od długości toru,
podany w tabeli 1) dalej;
W= współczynnik zależny od minimalnej
szerokości toru, podany w tabeli 2) dalej;
T= współczynnik zależny od długości wyścigu,
podany
w
tabeli
3)
dalej;
G= współczynnik zależny od grupy (grup)
samochodów biorących udział w wyścigu,
podany
w
tabeli
4)
dalej.
Inspektor FIA na danym torze może zalecić
Komisji zmniejszenie liczby samochodów
dopuszczonych do startu w porównaniu z
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concerned may recommend to the
Commission a reduction in the number
of cars allowed to start, compared to the
figure given by the formula.
NOTE: the above does not apply to
Formula One World Championship races,
where the numbers will be as stipulated
in the championship regulations. The
conditions of this supplement are not for
application to oval (speedway-type)
circuits.
Table 1) - Coefficient «L»
Length of the circuit «L» - up to 2 km
Special case: see note below
-from 2km up to 2.6 km
-over 2.6km up to 3.2 km
-over 3.2km up to 3.8 km
-over 3.8 km up to 4.4 km
-over 4.4 km up to 4.8 km
-over 4.8 km up to 5.2 km
-over 5.2 km up to 5.6 km
-over 5.6 km up to 6 km
-over 6 km up to 8 km
-over 8 km up to 10 km
-over 10 km

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22

NOTE: For circuits up to 2 km, the ASN
of
the
circuit
must
make
a
recommendation for the consideration of
the Commission.

liczbą podaną we wzorze.
UWAGA: Powyższe nie dotyczy wyścigów
Formuły 1, gdzie liczby będą zgodne z
regulaminem
mistrzostw.
Warunki
tego
dodatku nie dotyczą torów owalnych (typu
speedway).

Tabela 1) - Współczynnik "L"
Długość
toru
"L"
do
2
km
Przypadek szczególny: patrz uwaga poniżej
-

od 2 km
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej

do 2,6km
2,6km do 3,2km
3,2km do 3,8km
3,8km do 4,4km
4,4km do 4,8km
4,8km do 5,2km
5,2km do 5,6km
5,6km do 6km
6km do 8km
8km do 10km
10km

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22

UWAGA: W przypadku torów do 2 km, ASN
toru musi wydać zalecenie do rozważenia
przez Komisję.

Table 2) - Coefficient ‘‘W’’
Reference width*, in metres «W»
(rounded up to the nearest whole
number)
8
9
9
9
10
10
11
10
12
10
13
11.5
14
12
15(Max.permitted) 12.5
* Indicated on the circuit licence

Tabela 2) - Współczynnik ""W"
Szerokość odniesienia*, w metrach "W" (w
zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej)
8
9
9
9
10
10
11
10
12
10
13
11.5
14
12
15(Max.dozwolone) 12.5
* Wskazane na licencji toru

Table 3) - Coefficient “T”
Duration in hours ‘‘T’’
- up to 1
1
- over 1, up to 2
1.15
- over 2, up to 4
1.25
- over 4, up to 12
1.4
- over 12
1.5

Tabela 3) - Współczynnik "T"
Czas trwania w godzinach "T
- do 1
1
- powyżej 1, do 2
1.15
- powyżej 2, do 4
1.25
- powyżej 4, do 12
1.4
- powyżej 12
1.5

Table

4) - Coefficient

«G»

Tabela 4) - Współczynnik "G"
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Categories of cars «G»
- Groups N, A, B, GT and all Historic
Touring and GT cars
1.00

Kategorie samochodów "G"
- Grupy N, A, B, GT i wszystkie zabytkowe
samochody turystyczne i GT
1.00

- Sports cars and single-seaters up to
2000 cm3 and all other historic cars
0.80

- Samochody sportowe i jednomiejscowe do
2000 cm3 oraz wszystkie inne samochody
zabytkowe
0.80

- Sports cars over 2000 cm3

0.70

- Samochody sportowe powyżej 2000 cm3
0.70

- Single-seaters over 2000 cm3

0.60

NB: In the case of a race with more than
one category of cars, the lowest
applicable coefficient must be used.

C.

Number

of

cars

in

practice

The maximum number of cars admitted
to participate in the same practice
session shall not be greater than the
number authorised to start in the race,
increased by 20%.

- Samochody jednomiejscowe powyżej 2000
cm3
0.60
Uwaga: W przypadku wyścigów, w których
bierze udział więcej niż jedna kategoria
samochodów, należy zastosować najniższy
obowiązujący współczynnik.
C.
Liczba
treningowej

samochodów

w

sesji

Maksymalna
liczba
samochodów
dopuszczonych do udziału w tej samej sesji
treningowej nie może być większa od liczby
dopuszczonych
do
startu
w
wyścigu,
powiększonej o 20%.

SUPPLEMENT 3

DODATEK 3

SPECIFIC REGULATIONS FOR
RALLYCROSS/AUTOCROSS

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
RALLYCROSS/AUTOCROSS

1.1
Characteristics
Length (measured along the centreline
of the course from finish line to finish
line): minimum 800 m; maximum 1400
m. Width: minimum 10 m; maximum 25
m.

1.1
Charakterystyka
Długość (mierzona wzdłuż osi toru od linii
mety do linii mety): minimum 800 m;
maksimum 1400 m. Szerokość: minimum 10
m; maksimum 25 m.

1.2
Composition
For permanent and non-permanent
Rallycross
circuits:
Sealed
surface
(preferably
asphalt,
or
a
similar
impermeable material): between 30%
and 60% of the circuit length. This rate
may be increased subject to approval by
the FIA and subject to the inspector's
recommendation, depending on the
characteristics of the track layout. The
remainder (consolidated surface with a
lower grip (e.g. earth or gravel)). A
proper
stabilisation
method
is
compulsory. In addition to watering,
anti-dust treatment is obligatory.

1.2 Skład
Do stałych i tymczasowych torów Rallycross:
Uszczelniona powierzchnia (najlepiej asfalt lub
podobny nieprzepuszczalny materiał): od 30%
do 60% długości toru. Wskaźnik ten może
zostać zwiększony za zgodą FIA i zgodnie z
zaleceniami inspektora, w zależności od
charakterystyki układu toru. Pozostała część
(skonsolidowana nawierzchnia o mniejszej
przyczepności (np. ziemia lub żwir)). Właściwa
metoda stabilizacji jest obowiązkowa. Poza
nawadnianiem, obowiązkowe jest również
zabezpieczenie przeciwpyłkowe.
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For
non-permanent
Rallycross
circuits
only:
Two different surface types with a
significant difference of grip level can be
used even if both surfaces can be
defined as “sealed” on the criteria
mentioned above. This will be subject to
approval by the FIA and subject to the
inspector's recommendation, depending
on the characteristics of the track
layout.

Tylko
dla
Rallycross:

For
Autocross
circuits:
A flat or undulating circuit on natural
terrain with any kind of unsealed surface
(no ditches or water crossings). A sealed
starting area may be constructed, it will
however be a mandatory requirement to
host a round of the FIA European
Championship from 2024 for permanent
tracks only. It is recommended that this
sealed area be extended for 25 m after
the start line, provided that it does not
form part of the course. The course
must be clearly marked.

Do torów Autocross:
Płaski lub pofałdowany tor na naturalnym
terenie z dowolnym rodzajem nieutwardzonej
powierzchni (bez rowów i przejść wodnych).
Mogą być zbudowane utwardzone pola
startowe, jednak obowiązkowym wymogiem
będzie przeprowadzenie rundy Mistrzostw
Europy FIA od 2024 r. tylko na torach stałych.
Zaleca się, aby te utwardzone pola zostały
przedłużone o 25 m po linii startu, pod
warunkiem, że nie stanowi on części trasy. Tor
musi być wyraźnie oznakowany.

In addition
treatment

to

watering, anti-dust
is
obligatory.

tymczasowych

torów

Można
stosować
dwa
różne
rodzaje
powierzchni o znacznej różnicy poziomów
przyczepności, nawet jeśli obie powierzchnie
można
zdefiniować
jako
"szczelne"
na
podstawie wyżej wymienionych kryteriów.
Podlega to zatwierdzeniu przez FIA i podlega
zaleceniu przez inspektora, w zależności od
charakterystyki układu toru.

Dodatkowo obowiązkowe jest nawadnianie I
zabezpieczenie anty-pyłkowe.

For both types of circuits there shall be
a standard test for the unsealed
surfaces.

Dla obu typów torów należy przeprowadzić
standardowe badanie dla nieutwardzonej
powierzchni.

1.3

1.3

Gradients

Nachylenia

Any change in gradient should be
effected using a minimum vertical radius
R = 10 m in the case of a concave
profile or 15 m in the case of a convex
profile. The value of R must be
adequately increased in bends, in
braking zones, and on the approach and
exit of corners. Wherever possible,
changes in gradient should be avoided
altogether in these sections.

Wszelkie zmiany nachylenia powinny być
dokonywane przy zastosowaniu minimalnego
promienia pionowego R = 10 m w przypadku
profilu wklęsłego lub 15 m w przypadku profilu
wypukłego. Wartość R musi być odpowiednio
zwiększona
na
zakrętach,
w
strefach
hamowania
oraz
przy
wchodzeniu
i
wychodzeniu z zakrętów. Tam, gdzie to
możliwe, należy całkowicie unikać zmian
nachylenia na tych odcinkach.

The gradient of the starting straight
should not exceed 2%.

Nachylenie prostej
przekraczać 2%.

1.4
Start
It
is
recommended
that:
- There is at least 100 m of straight
from the start line to the first bend.

1.4 Start
Zalecane

startowej

jest

nie

powinno

aby:

- Od linii startu do pierwszego zakrętu było co
najmniej 100 m prostej.
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- The starting grid, situated outside of
the track, will have a uniform surface of
asphalt, tarmac, or concrete, continuing
for at least 30 m after the start line.

- Pola startowe, usytuowana poza torem,
będzie miała jednolitą nawierzchnię asfaltową,
smolistą lub betonową, ciągnącą się przez co
najmniej 30 m po linii startu.

- The first bend has a maximum radius
of 25 m and results in a change of
direction of at least 45°, these
measurements being taken from the
centreline of the course.

- Pierwszy zakręt ma maksymalny promień 25
m i powoduje zmianę kierunku jazdy o co
najmniej 45°, przy czym pomiary te są
wykonywane od linii środkowej toru.

It
is
mandatory
that:
- The width of the starting grid complies
with the drawings attached, and it must
be possible to accommodate five cars on
the starting grid in one row on the same
surface.

Obowiązkowe jest aby:
- Szerokość pola startowego była zgodna z
załączonymi rysunkami i musi być możliwe
umieszczenie pięciu samochodów na polu
startowym w jednym rzędzie na tej samej
powierzchni.

- The width of the track at the start line
(minimum 14.5 m) is maintained up to
and through the first bend.

- Szerokość toru na linii startu (minimum 14,5
m) jest utrzymywana aż do i przez pierwszy
zakręt.

1.5
Marking
Should there be a deviation in the
course (e.g. an artificial chicane included
to reduce speeds), this must be marked
in an obvious and entirely unmistakable
way. The external limits of the track
must be clearly defined: on asphalt
sections by a painted white line with a
minimum width of 100 mm, and on
unsealed sections by the use of kerbs,
floppies or other barriers to deter
excursion.

1.5 Oznakowanie
W przypadku wymuszonej zmiany kierunku
jazdy (np. szykana włączona w celu
zmniejszenia
prędkości),
musi
to
być
zaznaczone w sposób oczywisty i całkowicie
jednoznaczny. Zewnętrzne granice toru muszą
być wyraźnie określone: na odcinkach
asfaltowych malowaną białą linią o minimalnej
szerokości
100 mm, a na odcinkach
niezabezpieczonych - za pomocą krawężników,
pachołków
lub
innych
barier
w
celu
zniechęcenia do zjazdu z wyznaczonego toru
jazdy.

1.6

Joker

lap

(Rallycross

only)

Obligatory (applicable to new
or
renewed homologated circuits from
1.1.2009).
Length: must be such that the time
needed to cover a lap including the
Joker section is longer than the best lap
time achieved in the same category.
Width: minimum 10 m, maximum 12 m.
The entry and the exit cannot be on the
racing line. At the exit of the Joker Lap,
the cars on the main track have priority.
Safety protection, to separate the two
roads, must be in place. At the exit it
must be possible for the cars to be
driving at the same speed as on the
main track.

1.6 Joker lap (tylko Rallycross)
Obowiązkowe (ma zastosowanie do nowych
lub odnowionych homologowanych torów od
1.1.2009).
Długość: musi być taka, aby czas potrzebny
do pokonania okrążenia obejmującego Joker
lap był dłuższy niż najlepszy czas okrążenia
osiągnięty w tej samej kategorii.
W kierunku poprzecznym: minimalnie 10 m,
maksymalnie 12 m.
Wjazd i wyjazd nie mogą znajdować się na linii
wyścigu. Przy zjeździe z Joker lap, samochody
na głównym torze mają pierwszeństwo.
Ochrona bezpieczeństwa, w celu oddzielenia
dwóch dróg, musi być zapewniona. Na
zjeździe musi być możliwość jazdy z taką
samą prędkością jak na torze głównym.
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A marshal post will be installed if judged
necessary for safety reasons.

Jeśli zostanie to uznane za konieczne ze
względów bezpieczeństwa, zostanie ustawione
stanowisko sędziowskie.

1.7 Circuit Guidelines for Rallycross
and Autocross circuits

1.7 Wytyczne dotyczące torów Rallycross
i Autocross

There shall be a Safety Plan in place for
the protection of Media personnel. All
areas reserved for photographers and
TV crews should be indicated on the
drawing of the circuit and be properly
protected from the dangers of the track
in the same way as a marshal post.
Rallycross and Autocross circuits shall
have marshal posts, positioned, manned
and equipped in accordance with
Appendix H. Signal Lights shall be
operated by personnel at the nearest
appropriate marshal post.

Powinien istnieć plan bezpieczeństwa w celu
ochrony pracowników mediów. Wszystkie
obszary zarezerwowane dla fotografów i ekip
telewizyjnych powinny być zaznaczone na
rysunku toru i odpowiednio zabezpieczone
przed niebezpieczeństwami toru w taki sam
sposób, jak stanowisko sędziowskie. Tory
Rallycross
i
Autocross
powinny
być
wyposażone
w
stanowiska
sędziowskie,
rozmieszczone, obsadzone i wyposażone
zgodnie
z
załącznikiem
H.
Światła
sygnalizacyjne powinny być obsługiwane przez
personel znajdujący się na najbliższym
odpowiednim stanowisku sędziowskim.

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM

Str. 30

