Poznań, dnia 02.07.2018.
OŚWIADCZENIE
W związku z pojawiającymi się w mediach publikacjami dotyczącymi „przerwania”
wydarzenia Zlot Gran Turismo Polonia odbywającego się w dniach 28.06.-30.06.2018 r.
w Poznaniu, Automobilklub Wielkopolski wyjaśnia co następuje.
Organizator wydarzenia – firma Just Events, zobowiązała się w umowie udostępnienia
obiektu Toru „Poznań” zawartej z Automobilklubem Wielkopolski do przestrzegania przez
uczestników imprezy, obowiązujących mocą decyzji administracyjnych Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Poznania norm hałasu emitowanego z Toru „Poznań”. Jednocześnie
organizator wydarzenia zaakceptował obowiązujący na tym obiekcie sportowym Regulamin
Toru Poznań oraz Regulamin Szczegółowy określający zasady jazdy po torze, które nakładały
na uczestników wydarzenia obowiązek stosowania się do nakazów osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo poruszania się po nitce Toru – obserwatorów bezpieczeństwa.
W toku trwania Zlotu Gran Turismo Polonia doszło wielokrotnie do naruszania przez
uczestników imprezy ww. norm hałasu poprzez przekroczenia indywidulanej emisji dźwięku
przez poszczególne pojazdy, a podejmowane przez Automobilklub Wielkopolski starania w
przedmiocie minimalizacji tego zjawiska poprzez przeprowadzane statyczne badania głośności
i eliminację z jazd po Torze pojazdów emitujących nadmierny hałas, jak i próby eliminacji z
jazd po Torze pojazdów uczestników, którzy w trakcie jazd korzystali z tzw. sportowego trybu
jazdy (generującego zwiększony hałas), okazały się bezskuteczne. Dodatkowo uczestnicy
wydarzenia, znajdując się na nitce Toru, notorycznie lekceważyli polecenia obserwatorów
bezpieczeństwa, nie dostosowując się do nakazów wynikających z faktu pokazania czerwonej
flagi (zobowiązującej do natychmiastowego przerwania sportowej jazdy i bezpiecznego zjazdu
do depot).
Wszystkie te okoliczności, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników wydarzenia
oraz zgromadzonej na Torze w ostatnim dniu Zlotu publiczności, jak również obowiązek
ochrony środowiska w zakresie przestrzegania norm emitowanego do środowiska hałasu,
wobec braku jednoznacznych działań organizatora Zlotu Gran Turismo Polonia zmierzających
do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, spowodowały, że Automobilklub Wielkopolski
zmuszony został do przerwania w ostatnim dniu Zlotu, tj. 30.06.2018 r. o godz. 13:25,
odbywanych jazd sportowych po nitce Toru, umożliwiając jednakże uczestnikom wydarzenia
wjazd na Tor „Poznań” w celu odbycia parady.
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