REGULMIN UZUPELNIAJĄCY
VII i VIII
RUNDA MISTRZOSTW POLSKI
VII i VIII RUNDA PUCHARU POLSKI CROSS COUNTRY

1. Organizator:
Klub
Adres klubu
Tel.
E-mail:

Klub Motorowy „Wisła”
86 – 200 Chełmno ul. Toruńska 14
56 686 04 52 kom. 607 339 033 665 490 074
kmwislachelmno@o2.pl

2. Miejsce i termin zawodów:
Termin: 23 – 24.05.2015 r.
Adres: Chełmno, Tor Motocrossowy Grubno
Koordynaty GPS (Baza zawodów) Tor Motocrossowy Chełmno - Grubno
3. Osoby urzędowe:
Sędzia zawodów
Asystent sędziego
Dyrektor zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik trasy
Kierownik komisji technicznej
Inspektor ochrony środowiska
Chronometraż
Lekarz zawodów

Waldemar Iracki

nr lic.P 030/13

Władysław Knap
nr lic. P 090/13
Marian Ciężkowski
Leszek Panejko
Paweł Babiński
Jacek Piłowski
nr lic. 013/2011
Grzegorz Ostrowski
Wojciech Kłysiński

4. Zgłoszenia
Termin zgłoszenia do zawodów kończy się w dniu poprzedzającym zawody tj. 17.05.2015r.
W przypadku przesłania zgłoszenia do organizatora w późniejszym terminie wysokość
wpisowego jest o 30 zł większa. Dotyczy to zawodników posiadających licencję.
Zgłoszenie indywidualne jest ważne wyłącznie na obowiązującym druku dla zawodów
Cross Country stanowiącym załącznik do Zasad Rozgrywek CC i potwierdzone przez
macierzysty klub zawodnika oraz przesłane do organizatora rundy.
Przypominamy zawodnikom o konieczności posiadania ważnej

KARTY ZDROWIA,
którą należy okazać w biurze zawodów wraz z licencją.

Uczestnicy klasy amator i amator quad podpisują oświadczenie o swoim stanie
zdrowia, a każdy niepełnoletni przystępując do egzaminu na certyfikat ma obowiązek
posiadania aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej, lub lekarza z
certyfikatem PTMS.

5. Biuro zawodów
Adres : Tor Motocrossowy Chełmno – Grubno
Tel. : 665 490 074
Godziny otwarcia biura
w dniu 23.05 od godz. 8:00 do 18:00 godz.
w dniu 24.05 od godz. 8:00 do zakończenia zawodów.
6. Wpisowe
Wpisowe razem z opłatą za pomiar czasu - transponder ustala się na:
Senior 1 + 2 , Master, Quad Open, Quad Master - 220 zł za zgłoszenie w dwóch rundach
lub 120 zł w jednej rundzie zawodów.
Junior, Quad Junior 2K - 150 zł. za zgłoszenie w dwóch rundach lub 80 zł. w jednej
rundzie.
Dla klas Amator i Quad Amator wpisowe na zawody wynosi 70 zł + opłata za egzamin i
szkolenie w wysokości 50 zł oraz 25 zł ubezpieczenie za każdy dzień zawodów.
Wpisowe należy wpłacać na konto klubu organizatora.
Nr konta: BS Chełmno 71 9486 0005 0000 0680 2000 0002
7. Czas trwania wyścigów
wszystkie klasy

- 1,5 godz.

8. Odbiór techniczny
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad
Rozgrywek Cross Country na 2015 r.
9. Odprawa zawodników.
Odbędzie się w dniu 23.05 o godz. 10.00 .
10. Udział zawodników zagranicznych
Mistrzostwa Polski są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.
11. Trasa
O długości 8 km, szerokość od 4 m do 8 m o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia główny zawodów dzień przed zawodami.

12. Numery startowe
Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi numerami
startowym na właściwym tle.
Rezerwacja numerów startowych na dany sezon może być dokonana na stronie
www.motoresults.pl
13. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w
przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:

15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się
zawodników na torze itp.

30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych
wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik
ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika
wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek
przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla,
dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności
Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu
kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.
14. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country na 2015r. i
niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym.
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
RSM, Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross
Country na 2015 rok.
15. Proponowane miejsca zakwaterowania:

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży

Hotel Centralny w Chełmnie

Karczma Chełmińska

Gościniec „Pod Rożą”

Zatwierdzono przez GKSM
po korekcie w dniu 19.05.2015

po

