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Wstęp
Wszystkie samochody biorące udział w zawodach Greenpower w kategorii
Formula 24 i Formula F24+ w 2017 roku, muszą spełniać warunki niniejszego
Regulaminu Technicznego.
Wszystkie zmiany w stosunku do ubiegłorocznego regulaminu zaznaczone
zostały na czerwono.
Prosimy pamiętać, że projekt istnieje dla korzyści i satysfakcji młodych osób
biorących w nim udział. Ważne jest, by zapewnić, że są oni tak zaangażowani w projekt i budowę pojazdu, jak tylko możliwe i ta technologia
jest dostępna i dostosowana do kategorii wiekowej, w której biorą udział.
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T1 – Silnik
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T1.1

Pojazd może być napędzany przez jeden 24 woltowy silnik prądu stałego, który
dystrybuowany jest przez Greenpower Polska. Systemy hybrydowe nie są dozwolone.

T1.2

Obudowa silnika jest zaplombowana i nie może zostać otwarta. Żaden z procesów
technologicznych tj. frezowanie, toczenie czy wiercenie nie jest dozwolony. Mogą
być używane tylko niezmodyfikowane szczotki dostarczone przez Greenpower.

T1.3

Chłodzenie silnika jest dopuszczalne tylko przy użyciu pasywnego lub wymuszonego przepływu powietrza. Do zasilania systemu chłodzenia nie może zostać wykorzystana energia inna niż ta pochodząca z dwóch głównych akumulatorów.

T1.4

Silnik musi być w łatwo dostępnym miejscu w celu kontroli. Greenpower Polska
zastrzega sobie prawo do wymontowania silnika w celu przesłania go do kontroli
u producenta.

T2 – Akumulatory
T2.1

Głównym źródłem energii w każdym pojeździe muszą być dwa, 12 woltowe, dostarczone przez Greenpower, niemodyfikowane akumulatory, które w dalszych
punktach będą oznaczane jako „główne akumulatory”. Tylko jeden zestaw dwóch
głównych akumulatorów będzie używany podczas wyścigu. Zewnętrzne źródła
energii nie mogą być używane. Systemy odzyskiwania energii są dozwolone.

T2.2

Pomocnicze baterie, użyte w celu zasilania pozostałych urządzeń pokładowych,
nie mogą przekraczać napięcia jednej baterii typu PP3(9V) lub 6 baterii AA(1,5V) na
każdy pojazd. Baterie monetowe i guzikowe są dozwolone jako źródło zasilania dla
świateł stopu, ale również by umożliwić systemowi sterowania zachowanie ustawień,
podczas gdy główne akumulatory są odłączone. Pozostałe urządzenia elektroniczne
z własną, wbudowaną baterią, np. prędkościomierze, krótkofalówki są dozwolone
o ile nie są w żaden sposób podłączone do systemu kontroli samochodu. Wszystkie
pozostałe urządzenia włączając sterowniki silnika i rejestratory danych muszą być
zasilane głównymi akumulatorami. W razie wątpliwości prosimy o konsultowanie się
z Greenpower Polska.

T2.3

Poza pojazdem akumulatory muszą być przechowywane osobno i podnoszone
niezależnie (osobno). Nota bezpieczeństwa – Z akumulatorami powinno się obchodzić ostrożnie. Upuszczone lub uderzone mogę zostać uszkodzone, przez co mogą
pracować niepoprawnie i w efekcie spowodować obrażenia.

T2.4

Zabronione jest posiadanie i używanie ładowarek akumulatorów w czasie trwania zawodów.
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T2.5

Akumulatory muszą być pewnie i mocno zamocowane do ramy pojazdu za pomocą
sztywnych mocowań. Elementy z tworzyw sztucznych nie mogą być zastosowane do
mocowania akumulatorów.

T2.6

Akumulatory muszą być zamontowane złączami do góry lub na boku, lecz nie mogą
być odwracane złączami do ziemi (Akumulatory nie mogą być odwracane spodem
do góry).

T2.7

Główne akumulatory muszą być odseparowane od kierowcy za pomocą odpowiedniej przegrody, aby utrzymać je z dala od przestrzeni, w której się on znajduje.
Przegroda ta musi być wykonana z materiału, który wyklucza możliwość powstania zwarcia. Akumulatory muszą być zamontowane wewnątrz poszycia.

T2.8

Akumulatory muszą być wyposażone w „szybkozłączki”, w celu umożliwienia
szybkiego rozłączenia ich w przypadku powstania zagrożenia oraz nie mogą być
narażone na samoistne rozłączenie oraz na powstanie zwarcia poprzez metalowe
części. Szybkozłączki muszą być dostępne i obsługiwane bez potrzeby użycia
narzędzi.

T2.9

Temperatura akumulatorów nie może przekroczyć 25°C. Dotyczy to zarówno
baterii wykorzystywanych w wyścigu jak i w sesji treningowej. W przypadku, gdy
temperatura otoczenia jest wyższa niż 20°C dopuszczalna temperatura akumulatorów równa jest temperaturze otoczenia plus 5°C. Przeprowadzane będą wyrywkowe kontrole temperatury. W przypadku przekroczenia dozwolonej temperatury
start pojazdu zostanie opóźniony.

T3 – Koła i rozstaw osi
T3.1

Średnica opony nie może być mniejsza niż 300mm oraz większa niż 520mm.

T3.2

Pojazd musi posiadać cztery koła usytuowane parami symetrycznie względem
osi środkowej.

T3.3

Rozstaw kół nie może być mniejszy niż 500mm. Dotyczy to kół przedniej i tylnej osi.
Odległość pomiędzy kołami jednej osi będzie mierzona jako odległość pomiędzy
środkami opon, w punkcie styku z powierzchnią ziemi. Rozstaw kół w przedniej
i tylnej osi może być różny.

T3.4

Opony muszą być oponami pneumatycznymi. Muszą być wypełnione powietrzem.

T3.5

Koła o plastikowych szprychach nie są dozwolone.
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T4 – Środek ciężkości
T4.1

Podstawa akumulatorów nie może znajdować się wyżej niż 100mm nad poziomem
ziemi. W celu zmierzenia odległości należy wyposażyć pojazd w otwór
o średnicy co najmniej 6mm przebiegający przez każdą powierzchnię w linii prostej pomiędzy podstawą akumulatorów i powierzchnią ziemi. Zobacz rys. 1.

T4.2

Siedzenie kierowcy musi znajdować się na wysokości 100 mm nad powierzchnią ziemi lub poniżej. W celu zmierzenia tej odległości należy wyposażyć pojazd
w otwór o średnicy co najmniej 6mm przebiegający przez każdą powierzchnię
w linii prostej pomiędzy siedzeniem kierowcy a podłożem. Zobacz rys. 1.

T5 – Wymiary
T5.1

Wymiary pojazdu nie mogą przekraczać 2800mm długości, 1200mm szerokości
oraz 1200mm wysokości.

T5.2

Minimalny prześwit pomiędzy pojazdem i powierzchnią ziemi wynosi 30mm.

T5.3

Żadna część bolidu nie może wystawać na odległość większą niż 800 mm licząc od
środka osi tylnych kół.

Rys. 1

Max. 100 mm nad poziomem ziemi
T4.1 - T4.2
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T6 – Kierowca miejsce siedzące

T7.6

Nadwozie, włączając przednią szybę, z przodu lub z boku kasku kierowcy, nie może
sięgać wyżej niż spód wizjera kasku kierowcy.

T6.1

Pojazd musi posiadać jedno siedzenie na stałe przymocowane do ramy pojazdu.
Kierowca musi siedzieć podczas trwania całego wyścigu.

T7.7

Pianka o grubości minimum 25 mm musi zostać zamontowana na bokach wewnątrz
pojazdu w celu ochrony części ciała kierowcy na obszarze od podłogi do włazu.

T6.2

Kierowca musi siedzieć w konwencjonalnej pozycji, nogami do przodu. Kierowca
nie może klęczeć, siedzieć bokiem lub leżeć. W linii prostej, względem przodu,
głowa kierowcy musi znajdować się za jego talią.

T7.8

Wszystkie ostre krawędzie/występy w kokpicie muszą być wyściełane/chronione.

T7.9

Z przodu za stopami kierowcy musi być sztywno zamontowana przegroda z pianki
o głębokości 200 mm o odporności na ściskanie w przedziale 300 – 700 KN/
m2, umieszczona na przedniej stronie przegrody, aby chronić kierowcę przed zderzeniem czołowym. Wszelkie materiały zastosowane w tym celu muszą być łatwo
odkształcalne. Przegroda ta powinna być dostępna dla sprawdzenia podczas kontroli technicznej.

T6.3

Kierowca musi być zdolny do wyjścia z samochodu bez pomocy innych członków
zespołu.

T6.4

Pojazd musi być wyposażony w twardą (solidną) podłogę pod kierowcą, w celu
uniknięcia wpadania do środka wszelkiego rodzaju odłamków.

T6.5

Bolid musi być wyposażony w wyściełany zagłówek za kaskiem kierowcy w celu
uniknięcia urazu odcinka szyjnego kręgosłupa.

T6.6

Wszystkie części siedzenia, które mają kontakt z kierowcą muszą posiadać jakąś
formę ochronnego zabezpieczenia, np. obicia gąbką.

*Materiałem na piankę musi być kształtowalny polistyren, taki jak Styropian.

T8 – Hamulce
T8.1

Hamulce zostaną poddane testowi, w którym siła o wartości 300N będzie przyłożona
horyzontalnie do przodu, do roll bar’u podczas gdy samochód będzie znajdował się
na płaskiej asfaltowej/betonowej powierzchni. Nie może wystąpić żaden ruch bolidu.
Wszyscy kierowcy muszą być w stanie wytworzyć taką siłę hamowania. Hamulce mogą
być wyrywkowo sprawdzane w dowolnym momencie poza główną kontrolą techniczną.
Wszyscy kierowcy muszą być w stanie wytworzyć taką siłę hamowania. Hamulce mogą
być wyrywkowo sprawdzane w dowolnym momencie poza główną kontrolą techniczną.

T8.2

Pojazd musi posiadać co najmniej dwa niezależne układy hamowania, tak by
hamowanie było ciągle możliwe, gdy jeden układ przestanie działać. Systemy te
mogą być obsługiwane za pomocą pojedynczej dźwigni/manetki.

T8.3

Oba koła tej samej osi muszą posiadać ten sam typ hamulców tak aby hamował on
w linii prostej. Dopuszcza się także użycia elektrycznego układu hamowania niezależnie od wyżej wymienionych dwóch mechanicznych.

T8.4

Kierowca musi być w stanie operować hamulcem bez puszczania mechanizmu sterowania pojazdem. Kierowca musi być w stanie uruchomić mechanizm hamowania
jedną ręką. Nie dopuszcza się używania dwóch rąk do uruchomienia jednego mechanizmu hamowania.

T8.5

Mechanizm hamowania musi być obsługiwany dłońmi. Nie dopuszcza się hamulców
nożnych itd.

T7 – Karoseria
T7.1

T7.2

W bolidzie musi znajdować się sztywna struktura wokół kierowcy (klatka bezpieczeństwa), rozciągająca się od przedniej przegrody, do pleców kierowcy.
Musi posiadać minimum 250mm wysokości od podstawy siedzenia i musi zakrywać
łokcie kierowcy. Przy nogach, np. przed częścią biodrową, wysokość może być mniejsza niż 250mm, pod warunkiem, że dosięga do górnej części kokpitu.
Struktura powinna być wykonana ze sztywnego materiału, takiego jak aluminium,
sztywny plastik, kompozyt na bazie włókna węglowego, włókna szklanego lub inny
kompozyty o grubości przynajmniej 1.5mm. W przypadku wykorzystania sklejki jej
grubość musi wynosić przynajmniej 3mm. Użycie tworzywa sztucznego o strukturze
tektury falistej pianki do wykonania tej struktury jest zabronione.

T7.3

Bolid musi być wyposażony w odpowiednią przegrodę oddzielającą koła od kierowcy w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu pomiędzy nimi.

T7.4

Światło włazu do bolidu musi być wystarczająco duże, aby można było wpasować
w nim prostokąt o długości 600mm i szerokości 350mm bez żadnych przeszkód
(np. owiewek kasku, pokryw przyrządów, etc.) zakłócających ten obszar.

T7.5

8

Kask kierowcy musi być umieszczony w najdalszym punkcie kokpitu i opierać się
o zagłówek, tworząc w ten sposób wolną przestrzeń przed kierowcą.
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T9 - Roll Bar’y
T9.1

Pojazd musi posiadać dwa roll bar’y – przedni i tylny, gwarantujące bezpieczeństwo
kierowcy. Zgodnie z zamieszczonym diagramem, kask kierowcy musi znajdować się
50mm poniżej linii A-B. (rys. 2)

T9.2

Roll bar’y muszą być integralną częścią ramy i nierozłącznie z nią połączone
poprzez mechaniczne mocowanie lub spawanie. Klejenie bądź wiązanie roll bar’ów
do ramy jest zakazane.

T9.3

Przynajmniej jeden element skośny musi być przytwierdzony do roll bar’u. Element
skośny musi być na stałe połączony z jednej strony z ramą a z drugiej strony z roll
bar’em nie niżej niż 200mm od jego szczytu. Element skośny musi być na tyle wytrzymały aby przenosić obciążenia przyłożone od przodu i tyłu.

T9.4

Aluminiowe lub stalowe, kwadratowe lub okrągłe roll-bar’y muszą być zamontowane,
oraz muszą być wystarczająco wytrzymałe oraz o rozmiarach, które będą spełniały
swoją rolę w sposób satysfakcjonujący. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do
materiału, skonsultuj to z Greenpower’em przed montażem. Roll-bar’y kompozytowe
nie są dozwolone.

Rys. 2

A
m

50 m

B

Informacja – Regulamin 2019
Wszystkie pojazdy zgłoszone na dowolne wydarzenie Formuła 24 i Formuła 24+
od 2019 roku zorganizowane przez Greenpower Polska będą zgodne z Regulacją T9.5 poniżej.
Części karoserii wraz z kołami nie będą brane pod uwagę jako zabezpieczenie
przed wywrotką. Górna część (150 mm) roll bar’u nie może posiadać żadnych
owiewek ani innych aerodynamicznych dodatków.
T9.5

Wszystkie tylne pręty roll-bar’u muszą być wykonane ze stali, z minimalną zewnętrzną
średnicą 25 mm i minimalną grubością ścianki 1,5 mm.

T9.6

Części karoserii wraz z kołami nie będą brane pod uwagę jako zabezpieczenie przed
wywrotką. Górna część (150mm) roll bar’u nie może posiadać żadnych owiewek
ani innych aerodynamicznych dodatków. (rys. 2)

A
m

50 m

B

A
m

50 m

B
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T10 – Zabezpieczenia
T10.1

Pojazd musi posiadać dwa wsteczne lusterka o minimalnej powierzchni każdego
z nich równej 2250mm (np. 75mm x 30mm) zamocowane na zewnątrz karoserii.
Szerokość pola widzenia musi być regulowana. Owiewki są dozwolone, ale muszą
być zamontowane na tylnej stronie lusterka (matowe). Zastąpienie lusterek kamerami
nie jest dozwolone.

T10.2

Pojazd musi posiadać głośny i wyraźny pojedynczy sygnał dźwiękowy. Może on być
zasilany własną baterią zgodnie z punktem T2.2.

T10.3

Pojazd musi posiadać 24 woltowy, minimum 100 amperowy bezpiecznik. Musi być
umocowany w widocznym i łatwo dostępnym miejscu dla kierowcy oraz z zewnątrz
pojazdu. W razie potrzeby mogą zostać zamontowane dwa bezpieczniki. Pozycje
ON/OFF muszą być zaznaczone i widoczne. Pośrednie używanie bezpiecznika nie
jest dozwolone.

T10.4

T10.5

> 45
Piąty pas nie jest wymagany

> 15

Pojazd musi posiadać co najmniej czteropunktowe pasy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 50mm, które muszą być na stałe przytwierdzone do ramy lub roll
bar’u. Rozstaw górnych punktów mocowania pasów powinien być bliski szerokości
szyi (około 150mm) oraz znajdować się na wysokości ramion kierowcy. Pasy dolne
muszą mieć możliwość całkowitego opięcia ud zanim zostaną założone pasy górne.
Pasy dolne muszą opinać ciasno uda kierowcy bez wykorzystania dodatkowych
podkładek itp.

Pojazd musi posiadać wyraźnie widoczne dla podążających za nim samochodów,
niemigające, czerwone światło stopu.

T10.7

Układ przeniesienia napędu musi być osłonięty. Ma to zapobiec dostaniu się do
niego włosów, palców i ubrań. Osłona ta może zostać ściągnięta w trakcie pitstopu
w celu przeprowadzenia napraw, lecz musi zostać założona przed powrotem na tor.

T10.8

Obowiązkowe jest użycie nakrętek kontrujących w celu zabezpieczenia najważniejszych elementów, w tym: pasy bezpieczeństwa, roll bary, koła, układ kierowniczy,
układ hamulcowy. W razie wątpliwości należy użyć nakrętki kontrującej.
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> 30

Piąty pas nie jest wymagany

Wymagane jest użycie pasów pięciopunktowych lub sześciopunktowych w przypadku
gdy kąt pomiędzy podstawą siedzenia kierowcy a oparciem jest mniejszy niż 45°.
Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa – końce pasów powinny wystawać co najmniej 100 mm poza klamrę. Powinny być także złożone i zszyte na końcach.

T10.6
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Rys. 3

< 15

< 45

Piąty pas pomiędzy nogami kierowcy jest wymagany!

T11 – Układ kierowniczy
T11.1

Układ kierowniczy powinien posiadać jak najmniejszą ilość połączeń mechanicznych. Drążek kierowniczy nie może wykonywać pełnego obrotu.

T11.2

Kierownica musi obracać się bez przeszkód od lewego do prawego ogranicznika
nie powodując kontaktu między kołami a poszyciem.

T11.3

Dopuszczalne jest jedynie sterowanie osią przednią.

T11.4

Dopuszczalne jest jedynie sterowanie ręczne.

T11.5

Układ kierowniczy może posiadać jedynie połączenia mechaniczne.
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T12 – Elektronika
T12.1

Silnik może być sterowany prostym sterownikiem typu ON/OFF lub sterownikiem prędkości. Silnik musi być włączany monostabilnym przyciskiem z domyślną pozycją OFF.

T12.2

Elektroniczne sterowniki silnika nie mogą mieć możliwości „podbijania” napięcia akumulatorów. Oznacza to, że przez cały okres trwania wyścigu napięcie na
przyłączach silnika nie może przekraczać napięcia na przyłączach akumulatora.

T12.3

Główny obwód zasilania musi być wyposażony w bezpiecznik 70 amperowy
lub mniejszy.

T12.4

Wszystkie przewody muszą być starannie poprowadzone z dala od części ruchomych oraz odpowiednio zaizolowane.

T12.5

Wszystkie przewody i elektryczne komponenty muszą być odpowiednio przystosowane do ich funkcji.

T12.6

Niskoprądowe układy pomocnicze muszą mieć oddzielny bezpiecznik (5A lub mniej).

Rys. 4

T13 – Pozostałe

S1 – Strój drużynowy

T13.1

Transmisja jakichkolwiek danych elektronicznych do samochodu/kierowcy jest
zabroniona. Z samochodem/kierowcą można kontaktować się jedynie werbalnie
(radio) lub wizualnie (tablice informacyjne).

S1.1

T13.2

Telemetria i wszelkie systemy komunikacji muszą operować na legalnych krajowych
częstotliwościach i poziomach mocy.

Kierowca musi zostać wyposażony w odpowiedni kask o specyfikacji zgodnej
ze specyfikacjami kasków motorowych lub wyścigowych zawierający tzw. „szczękę”.
Każdy członek zespołu musi wiedzieć jak odpowiednio dopasować kask
oraz paski. Przed wejściem do pojazdu kierowca musi sprawdzić, czy kask jest
odpowiednio zapięty.

T13.3

Systemy komunikacji głosowej nie mogą wymagać od kierowcy używania rąk
do ich obsługi.

S1.2

Jeśli kask nie posiada szybki, kierowca musi posiadać gogle.

S1.3

T13.4

Trzy numery wyścigowe będą zapewnione przez Greenpower w trakcie wyścigu.
Muszą one zostać przymocowane na przodzie i w widocznych miejscach na bokach
dokładnie w połowie odległości pomiędzy kołami. Naklejki te, to czarne numery na
białym, okrągłym tle o średnicy 250 mm (zobacz rys. 4).

Kierowca musi być ubrany w jednoczęściowy strój. Musi on być wystarczająco gruby, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcy. Jednoczęściowe skafandry malarskie itp.
nie są akceptowalne.

S1.4

Kierowca musi posiadać pełne rękawice.

S1.5

Każdy członek zespołu musi posiadać obuwie ochronne, najlepiej z ochroną palców.

S1.6

Członkowie zespołu należący do obsługi technicznej również muszą posiadać kombinezon lub przynajmniej długie spodnie i długi rękaw.

T13.5

Należy przewidzieć miejsce na urządzenie do pomiaru czasu. Musi ono być zamontowane pionowo na jednym z boków pojazdu, pomiędzy przednią osią a numerem
wyścigowym na wysokości osi. System pomiaru musi posiadać niezakłócony obraz
podłoża. Owiewki nie są w tym miejscu dozwolone (zobacz rys.4).

T13.6

Kamery nie mogą być zamontowane do kasku. Muszą być zamocowane na samochodzie bezpiecznym mechanicznym mocowaniem. Kamery montowane poprzez
przyssawki są niedozwolone.

T13.7
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Greenpower dostarczy naklejki dla partnerów krajowych, które muszą być umieszczone na pojeździe w widocznym miejscu.

Zasady techniczne

S2 – Dowód rejestracyjny
S2.1

Każda drużyna posiada lub zostanie jej wydany dowód rejestracyjny pojazdu na potwierdzeniu startu w wyścigu. Musi on zostać okazany w trakcie kontroli technicznej
na każdym wyścigu. Wszystkie wymogi regulaminu muszą zostać spełnione do czasu
następnego wyścigu, w innym wypadku pojazd nie będzie dopuszczony do wyścigu.
Zasady techniczne
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S3 – Zasady dotyczące uczestników

S4 – Regulamin zawodów Formuły F24 i 24+

S3.1

Wiek kierowców: Formuła 24, 11-16 lat (włącznie) na początku sezonu wyścigowego.
Formuła F24+, 16-25 lat (włącznie) na początku sezonu wyścigowego.

S3.1

Drużyny muszą wziąć udział w dwóch regionalnych zawodach, by mogły się kwalifikować w punktacji mistrzostw.

S3.2

(F24) - Kierowcy nie mogą prowadzić w Finale bez uprzedniego zakończenia jednego wydarzenia regionalnego.

S3.2

(F24 +) – Punkty w Formule 24+ zostaną przyznane w każdej rundzie: 1 miejsce – 25 punktów;
2 –18; 3 – 15; 4 –12; 5 – 10; 6 – 8; 7 – 6; 8 – 4; 9 – 2; 10 – 1.

S3.3

Minimum trzech kierowców musi wziąć udział w 90 minutowym wyścigu. Kierowcy
muszą pochodzić z jednej drużyny i mogą prowadzić tylko jeden samochód. Każdy
kierowca musi jeździć przez co najmniej 15 minut w każdym wyścigu.

S3.3

(F24 +) - Punkty mistrzowskie będą stanowić sumę dwóch najwyższych wyników
sezonu do rundy finałowej, plus wynik z rundy finałowej.

S3.4

S3.4

(F24+) – Nie ma ograniczeń co do liczby kierowców podczas 60 minutowego wyścigu.

(F24 i F24 +) - Samochody muszą być zdolne do startu poprzez własny napęd. Pchnięcie pojazdów na starcie nie jest dozwolone.

S3.5

Wszyscy kierowcy muszą być w pełni zaznajomieni z Dodatkiem do Regulaminu dla każdego wydarzenia, muszą posiadać wiedzę na temat ich pojazdu
oraz uczestniczyć w Odprawie Zespołu podczas każdego z wydarzeń.

S3.6

Obowiązkiem kierownika zespołu jest zapewnienie, że wszyscy kierowcy są zdolni do
bezpiecznej jazdy oraz mają odpowiednią widoczność w pojeździe.

S3.7

(F24) – Dorośli nie mogą uczestniczyć w pit stopach, chyba, że jest to uprzednio
uzgodnione z Greenpower Polska.
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Zasady techniczne

Regulamin wyścigów Formula F24 i F24+
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Przystępując do dowolnego wydarzenia organizowanego przez Greenpower
Polska, zespół zgadza się na następujące warunki uczestnictwa:

Warunki przystąpienia
do wyścigów

1

Opublikowany regulamin może podlegać zmianie. W takim wypadku wszystkie
drużyny startujące w rozgrywkach zostaną poinformowane. Informacja zostanie
również umieszczona na stronie internetowej Greenpower Polska.

2

Wszystkie pojazdy podlegać będą badaniom technicznym przed wyścigiem. Niektóre
pojazdy mogą zostać zbadane również po wyścigu.

3

Pojazdy muszą być w takim samym stanie zarówno na badaniu technicznym jak
i podczas wyścigu. Pojazd i wymagani kierowcy musza być zaprezentowani na kontroli
technicznej w konfiguracji gotowej do wyścigu.

4

Żadne istotniejsze modyfikacje nie mogą zostać wprowadzane. Dodatkowy regulamin
dotyczący każdego wyścigu z osobna zostnie opublikowany na około dwa tygodnie przed wyścigiem. Wszystkie drużyny startujące w rozgrywkach zostaną poinformowane a informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Greenpower
Polska.

5

6

7
8

9

10

11

Pojazd musi zostać przygotowany w ten sposób, aby każdy z punktów badania
technicznego mógł zostać spełniony. Greenpower Polska nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia w trakcie badania technicznego wynikające z braku możliwości przeprowadzenia badania w danym punkcie, poprawy oraz akcje ratownicze
podczas wydarzenia.
Niezależnie od spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa stawianych przez
Greenpower Polska, odpowiedzialność za bezpieczeństwo pojazdu leży głównie
po stronie drużyny.
Choć zgodność z regulaminem powinna skutkować powstaniem odpowiedniego
pojazdu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dla danego pojazdu.
Wszystkie osoby przystępujące do wyścigów na w/w zasadach robią to na
własną odpowiedzialność. Każdy niepełnoletni uczestnik wyścigów musi posiadać pisemną zgodę (zapewnioną przez Greenpower Polska) rodzica lub osoby
będącej jej prawnym opiekunem.
Greenpower Polska zapewnia, że ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla
uczestników jest zawsze na miejscu wydarzenia pod ich kontrolą i nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia organizowane przez osoby trzecie lub sesje treningowe
zespołu.
W ramach działalności społecznościowych, Greenpower Polska regularnie używa
fotografii w celach publicznych. Uczestnicy muszą zapewnić, że są tego świadomi,
niezbędne jest ich zezwolenie. Jeśli zgoda nie została udzielona, Greenpower Polska
musi być poinformowany przed każdym wydarzeniem, w którym ten uczestnik bierze udział.
W przypadku ucznia „mniej zdolnego” mogącego mieć specjalne wymagania w odniesieniu
do przepisów regulaminu, kierownik drużyny powinien skontaktować się z organizatorami Greenpower Polska, którzy chętnie pomogą w każdy możliwy sposób.

18

Warunki przystąpienia do wyścigów

Warunki przystąpienia do wyścigów
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