Briefing Peserta

Motorsport Dept 2019

Rider Category & Bike Specification
1.

Peserta YAMAHA Endurance Festival adalah peserta yang telah mengikuti putaran atau terdaftar sebagai
peserta di YAMAHA Sunday Race sesuai dengan kategori terakhir peserta.

2. 1 team atau motor di isi maksimal 2 pembalap dengan kombinasi kategori sebagai berikut :
Class
Professional 250

Rider Category
Pro & Pro

Bike Specification
Pro YSR 2019

Pro & Community
Community Pro & Community B

2 Hour 250cc
Community 250

Community A & Community A

Com B YSR 2019

Community A & Community B
Community B & Community B

Community Pro & Community B
2 Hour 155cc

Community 155

Community A & Community B
Community B & Community B

National Media
Note : Kelas Community 155 hanya diperbolehkan menggunakan unit All New R15

3. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kelas perlombaan.

Com B YSR 2019

Bahan bakar dan ketentuan

Class

FP

Support BBM
QTT
RACE
Total/ team

250cc 2 Hour

10

10

40

60

150cc 2 Hour

10

10

40

60

- Jenis bahan bakar menggunakan Pertamax Turbo
- Peserta wajib membawa tempat penampung bahan bakar masing-masing
- Panitia akan menyediakan alat pengisian bahan bakar dengan ketentuan sbb :
 Alat pengisian bahan bakar dipinjamkan oleh Yamaha ke masing-masing team atau

komunitas.
 Alat pengisian bahan bakar akan disediakan di Working area yang telah ditentukan.
 Peserta/Team/Koordinator/Team Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
perlengkapan yang dipinjamkan oleh Yamaha. Segala bentuk kerusakan ditanggung
oleh peminjam.

Identifikasi Peserta

BIRU

KUNING

1.

Komunitas/Team Balap harus meregistrasikan nama pembalap 1 dan pembalap 2 serta pembalap pengganti
jika pembalap utama tidak dapat melanjutkan kempetisi.

2.

Team Komunitas/Team Balap akan dipinjamkan arm belt yang harus dipakai pada saat race program (FP, QTT,
WU & RACE).

3.
4.

Pembalap 1 harus memakai arm belt warna biru dan pembalap 2 harus memakai arm belt warna kuning.
Peserta/Team/Koordinator/Team Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perlengkapan yang

dipinjamkan oleh Yamaha. Dan segala bentuk kerusakan di tanggung oleh peminjam.
5. Arm belt akan dibagikan ke peserta di area Waiting Zone dan diharuskan mengembalikan ke tempatnya.

I d e n t i f i kREGULATION
asi Crew
SUPPLEMENTARY

1.

Komunitas/Team Balap harus meregistrasikan nama crew.

2. Team komunitas/Team Balap akan dipinjamkan rompi yang harus dipakai pada saat race
program (FP, QTT & RACE).

3. Peserta/Team/Kooridnator/Team Manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
perlengkapan yang dipinjamkan oleh Yamaha. Dan segala bentuk kerusakan di tanggung oleh
peminjam.
4.

Distribusi Jug dan rompi diletakkan di masing-masing working area dengan menggunakan

container box

Perlengkapan Wajib Teknisi

Setiap teknisi diwajibkan untukmembawa dan memakai :

1.

Baju yang sopan

2.

Celana panjang

3.

Sepatu

4.

Sarung tangan

5.

Tools perlengkapan untuk proses maintenance atau repair motor balap.

6. Helm half face atau helm standar
Contoh :

Tata Cara Perlombaan
Penentuan Grid Peserta
1. Grid urutan peseta ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik saat sesi kualifikasi.
2. Catatan waktu terbaik team = Catatan waktu Rider 1 + Catatan waktu terbaik Rider 2

Prosedur start
1.

Prosesi start serupa “Le Mans style”

2

SUPPLEMENTARY REGULATION

2. Saat di grid, sepeda motor harus berbaris pada sudut 30 ° atau mengikuti marka yang sudah
disediakan.
3. Posisi berada disamping lintasan/ disamping pit wall dan di belakang garis start (Le Mans style).
Bike Angle : 30 °

Distance – 4 M

Circuit Weight - 14 M
Start Finish Length - 262 M

4. Masing-masing motor dibantu oleh 2 teknisi
5. Sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan starter elektrik akan ditempatkan di bagian belakang
grid.

SUPPLEMENTARY REGULATION
STARTING PROCEDURE
6. Pit lane di buka 20 menit sebelum jadwal balap dimulai
7. Jika sudah memasuki area grid, peserta akan diperkenalkan satu per satu oleh MC dan dipersilahkan untuk
melakukan selebrasi dan menyapa penonton sebelum start dimulai.
8. Persiapan posisi start dimulai 5 menit sebelum balapan dimulai. Pada saat waktu memasuki 5 menit terakhir
panitia akan mengeluarkan informasi papan 5 menit disaat itu semua official team harus meninggalkan area
start, standard paddock di keluarkan dari area grid dan hanya di perbolehkan 1 mekanik yang memegang motor di
grid. Pembalap pertama berada seberang motor dengan posisi berada d belakang garis putih dan salah satu kaki
menyentuh garis putih (lihat contoh gambar dibawah)

10. Papan 2 Menit sebelum start mesin motor dalam keadaan mati, main switch dalam keadaan ON, kill switch
dalam posisi ON serta serta posisi gear bebas.

SUPPLEMENTARY REGULATION
11. Papan 1 Menit sebelum start dimulai. Teknisi mengambil posisi untuk memegang motor peserta
dan menggunakan sarung tangan pelindung seperti contoh foto dibawah.
12. Start akan dimulai dengan memperhatikan 3 signal yaitu :

- Lampu Start
- Sirene
- Hitungan

mundur

dengan

tampilan

display

hitungan

mundur

di

giant

screen.

(10…9…8…….3…2…1…GO)
13. Penghitungan mundur dari 10 – 1 diikuti display di giant screen, setelah hitungan 1 selesai akan
disebutkan “ GO……” diikuti lampu start berwarna merah padam dan sirene menyala peserta berlari
menuju motor masing-masing dan memulai jalannya balapan.

Posisi area kerja dan pengisiian Bahan Bakar

A

B
C

A. Fast Lane (Area A) :
•

Area A yang berdekatan dengan pit wall atau lintasan, area tersebut adalah jalur peserta menuju ke
Area B yaitu working area atau pit out.

•

Kecepatan maksimal 60 km/jam.

B. Working Area (Area B):
•

Area untuk yang berdekatan dengan pit dan lokasi tersebut digunakan untuk pengisian bahan bakar,
pengecekan item sepeda motor dan pergantian pembalap.

•

Jika peserta mengalami masalah dan diharuskan untuk memperbaiki motor harus dibawa kedalam pit.

PITWORKING
IN & PIT OUT
DETAIL
AREA
Layout
Box Pit in

Box Pit Out

Looping
Pit In

Looping
Pit Out

Fast Lane

30

1

PIT
11

Catatan :

PIT

PIT

PIT

PIT

PIT

PIT
40

Monitor Timing System & Countdown
Box timing system pit in & pit out

Deskripsi
1.

Countdown 1 menit 30 detik dan perhitungan waktu pit in akan berjalan jika peserta menyentuh dan melewati looping pit in. Catatan waktu
pit in akan dicatat di timing system dan pencatatan manual oleh team timing system.

2.

Team dapat memonitor lamanya waktu di area pit lane atau hitungan mundur dengan melihat layar monitor yang tertera di area pit lane.

3.

Masing-masing team bertanggung jawab terhadap teamnnya dengan selalu memonitor catatan waktu peserta.

4.

Jika peserta telah selesai melakukan pergantian pembalap/pengisian BBM/ atau perbaikan, peserta di persilahkan menuju lintasan dengan
catatan telah menempuh 1 menit 30 detik di area pit lane.

5.

Jika peserta keluar dari working area atau pit lane kurang dari 1 menit 30 detik panitia tidak akan memberhentikan peserta baik sebelum
atau sesudah pit out. Namun peserta akan dikenakakan sanksi pengurangan 1 lap.

Display Info PIT IN

1. Saat peserta masuk kedalam pit, maka Informasi PIT IN akan muncul serta
waktu masuk ke area pit lane, pemberhentian ke berapa kalinya

Display Countdown
Display Info COUNTDOWN pada saat peserta masuk PIT IN. Waktu countdwon dihitung dari
sensor/loop PIT IN yang berada sejajar dengan sensor/loop finish di track.

Display PIT OUT & total waktu PIT

1. Saat peserta keluar dan melewati looping pit out maka informai sign PIT OUT
akan keluar dan muncul total waktu peserta selama didalam pit lane area

Pengisian Bahan Bakar & Perggantian Pembalap

2
3

1

Area Kerja
 Di Depan paddock/ area pit lane.
 Posisi :
1. Stop line
2. Crew
3. Paddock stand
 Maksimum kecepatan di area pit lane 60 km/jam
Cara penentuan Area kerja untuk masing-masing peserta :
1. Sesi Race  Ditentukan sesuai dengan hasil QTT.
2. Sesi FP dan QTT  ditentukan oleh panitia.
Durasi
 Waktu Pengisian & Pergantian Pembalap minimal 1 menit 30
detik terhitung dari Pit-in hingga Pit-out dengan
menggunakan sensor dari data transponder.

 1 team harus melakukan penggantian pembalap
maksimum 10 laps (untuk kelas komunitas) dan
minimum 3 kali pit in (untuk kelas professional rider).

 Pada saat pengisian bahan bakar peserta diwajibkan untuk
turun dari motor. Dan selama pengisian bahan bakar team
tidak diperbolehkan memperbaiki motor atau melakukan
pemeriksaan motor.
 Selama pengisian dan pergantian pembalap dilarang masuk
kedalam pit

SUPPLEMENTARY REGULATION
KONDISI BENDERA MERAH

Jika terjadi terjadi accident yang mengakibatkan dikibarkannya bendera merah maka :
1.

Peserta diharuskan masuk ke area pit lane/ working area namun tidak diperbolehkan masuk ke
dalam pit.

2. Jika track telah dinyatakan aman oleh Race Direction maka jalannya balapan akan dilanjutkan
kembali.
3. Starting procedure pada saat restart mengikuti start sprint race dengan posisi start berdasarkan
posisi terakhir sebelum red flag,
4. Jika waktu yang tersisa kurang dari 15 menit maka Start Ulang akan ditiadakan.
Catatan : Jika terjadi kecelakaan motor dapat di perbaiki dan kembali kedalam lintasan jika peserta mempunyai waktu tersisa.

SUPPLEMENTARY
T i r e REGULATION
Regulation
•

Peserta diperbolehkan untuk menggunakan berbagai macam merek ban dan ukurannya. Namun ban tersebut
diharuskan menggunakan sport tire.

Tire Marking

•

Ban dengan jenis sport tire diperlihatkan dan dibawa ke area scrutinering untuk di beri tanda.

•

Peserta diperbolehkan menggunakan ban baru sebelum dimulainya sesi race program (FP, QTT, WU &
Race).

•

Penggantian ban pada saat race tidak diperbolehkan.

SUPPLEMENTARY
T a n dREGULATION
a Pengenal
•

1 Motor/ team berhak untuk mendapatkan tanda pengenal sebagai berikut :

-

Gelang pembalap

: 2 pcs

-

Gelang teknisi

: 4 pcs

-

ID card Crew

: 3 pcs

-

Gelang kordinator

: 1 pcs (hanya untuk komunitas atau kordinator).

•

Untuk masing-masing tanda pengenal tersebut dapat mengakses area sebagai berikut :

No

Akses Tanda Pengenal

Area Scrutinering Pit Lane Paddock Exhibition VIP Room

1 Gelang VIP

Yes

Yes

Yes

Yes

2 Gelang Kordinator

Yes

Yes

Yes

Yes

3 Gelang Teknisi

Yes

Yes

Yes

Yes

4 Gelang Pembalap

Yes

Yes

Yes

5 Gelang Sponsor

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

6

Gelang Exhibition (Pengunjung atau
Undangan)

7 ID Card Crew

Yes

Yes

