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1 System partycypacyjny w sportach motorowych wspieranych przez Mazdę: W Japonii wielkim 
powodzeniem cieszy się seria wyścigowa Roadster Party Race. Zapoczątkowana w roku 2002 i odbywająca się 
do dziś, jest ona najdłużej organizowaną jednomarkową serią wyścigową w Japonii – wg pomiarów Mazdy, do 
maja 2020 r. łącznie wzięło w niej udział około 5 tysięcy kierowców. W sezonie 2019 w ramach trzech gałęzi 
serii, zlokalizowanych, odpowiednio, w Japonii Północnej, Wschodniej i Zachodniej, wystartowało 120 
pojazdów uczestników. Roadster Party Race jest jednomarkową serią wyścigową, do której może się zgłosić 
każdy kierowca dysponujący samochodem typu Roadster NR-A w podstawowej wersji, bez modyfikacji, 
posiadającym ważny numer rejestracyjny. W celu zapewnienia równych szans, obowiązuje użycie ogumienia 
wyszczególnionych rozmiarów i marek. Samochody wyposażone są w klatkę bezpieczeństwa i kompletną 
uprząż, niemniej są to auta drogowe, którymi kierowcy mogą po każdym wyścigu wrócić do domu na kołach. 
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Inaczej mówiąc, są to samochody sportowe, lecz jednocześnie w pełni praktyczne. Istotny jest przepis 
mówiący o tym, że każdy kontakt z innymi pojazdami na trasie wyścigu skutkuje liczbą zera punktów na 
mecie, co zmniejsza do minimum liczbę kolizji i podkreśla nacisk kładziony przez organizatorów na czystą, 
sportową rywalizację. W Stanach Zjednoczonych organizacja Mazda North American Operations stworzyła 
system awansów oparty na serii wyścigowej Spec Miata (również jednej marki, dla MX-5) zapoczątkowanej 
we wczesnych latach 1990. Seria ta, która ściągnęła około 10 tys. zawodników z całego kraju, wyłania 
wyróżniających się kierowców z każdego regionu i umożliwia im awans do wyższych kategorii sportu 
samochodowego. Z kolei Global MX-5 Cup, jednomarkowa seria wyścigowa dla obecnej, czwartej generacji 
Mazdy MX-5, rozwija się w półprofesjonalną kategorię rozgrywaną na torach w całej Ameryce.  
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1 Kategoria FIA GT3: kategoria FIA GT3 obowiązuje dla samochodów wyścigowych opartych na dostępnych na 
rynku pojazdach sportowych z nadwoziem 2-miejscowym lub w układzie 2+2, zmodyfikowanych do użytku 
wyczynowego i zatwierdzonych przez FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Samochody wyścigowe 
zgodne z homologacją GT3 zarejestrowało wielu producentów z różnych krajów. Jednocześnie, w licznych i 
ważnych międzynarodowych seriach wyścigowych, takich jak organizowana w Europie GT World Challenge oraz 
odbywająca się w Stanach Zjednoczonych IMSA, samochody zgodne z FIA GT3 są głównymi modelami 
wyczynowymi na starcie. Samochody FIA GT3 oglądać można w szeregu emocjonujących wyścigów, m.in w 24 h 
Daytona, 24 h Spa-Francorchamps, 24 h Nürburgringu, 12 h Bathurst, 12 h Sebring i 10 h Suzuka. Pojazdy FIA GT3 
wymagają homologacji, czyli certyfikatu wystawianego przez FIA, a wszelkie modyfikacje wykraczające poza 
dopuszczalny zakres są surowo kontrolowane. Ponadto, organizatorzy wyścigów poddają auta korektom w 
postaci równoważnika osiągów „BoP” (balance of performance) – w celu zapewnienia uczciwej konkurencji takie 
parametry, jak moc silnika, masa pojazdu, prześwit minimalny itd. są ściśle określone dla każdego typu auta. 
Również gra Gran Turismo SPORT posiada własne przepisy dotyczące kategorii Gr.3.  
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1 Dane nt. mocy maksymalnej i masy mogą się zmieniać ze względu na korekty równoważnika osiągów (BoP - 
balance of performance) w zależności od konkretnego wyścigu.  
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Więcej informacji: 

kontakt@mazda-media.pl 
www.mazda.pl | www.mazda-press.pl  

 


