REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
VII, VIII RUNDA MISTRZOSTW POLSKI
VII, VIII RUNDA PUCHARU POLSKI
CROSS COUNTRY
1. Organizator:
KLUB MOTOROWY WISŁA
ul. Toruńska 14
86-200 CHEŁMNO
56/ 686 04 52 607 309 033
kmwislachelmno@o2.pl

2. Miejsce i termin zawodów:
Termin: 4-5.06.2016
Adres: Tor motocrossowy Chełmno – Grubno, ul. Brzoskwiniowa
Koordynaty GPS (Baza zawodów) Tor motocrossowy Chełmno – Grubno, ul. Brzoskwiniowa
3. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów
Dyrektor zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik trasy
Kierownik komisji technicznej
Chronometraż
Lekarz zawodów
Speaker zawodów

Robert Kramer nr lic. 80/13
Władysław Knap nr lic. 90/13
Marian Ciężkowski
Leszek Panejko
Paweł Babiński
GROS Bydgoszcz
Wojciech Kłysiński
Piotr Krupa

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów można dokonać w dwóch terminach. Pierwszy termin zgłoszenia wraz
z wpłatą wpisowego kończy się w dniu 30.05.2016 r..
Drugi termin trwa od 31.05.2016 do dnia zawodów, przy czym wpisowe wpłacone w drugim
terminie jest wyższe o 30 zł zgodnie z pkt. 7 (wyższe wpisowe nie dotyczy klas Amator i Quad
Amator).
Zgłoszenia do każdej z klas należy dokonać na druku obowiązującym dla zawodów Cross
Country stanowiącym załącznik do Zasad rozgrywek Cross Country w roku 2016 (druk można
znaleźć na stronie http://www.pzm.pl/regulaminy/cross-country) lub poprzez formularz
elektroniczny dostępny na stronie zgłoszenia.pzm.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres
mailowy organizatora (pkt. 1 Regulaminu Uzupełniającego – kmwislachelmno@o2.pl).

Wszystkich zawodników obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Cross Country na
2016
rok
opublikowanego
na
stronie
organizatora
lub
na
http://www.pzm.pl/regulaminy/cross-country wraz z dodatkowymi komunikatami.
Uczestnicy bez licencji, startujących pierwszy raz w zawodach i ubiegających się o uzyskanie
certyfikatu, powinni się w szczególności zapoznać z zasadami podanymi w pkt.2 w/w
Regulaminu Cross Country 2016.
5. Biuro zawodów
Adres :
tel.

86 – 200 Chełmno, Tor Motocrossowy ul. Brzoskwiniowa
665 490 074, 607 309 033

6. Godziny pracy biura zawodów:
- w dniu 4.06.2016r od godz. 8:00 do 18:00
- w dniu 5.06.2016r od godz. 7:30 do zakończenia zawodów.
W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
- ważna licencja sportowa zawodnika (dotyczy licencjonowanych zawodników),
- dowód tożsamości (dotyczy uczestników bez licencji)
- zgłoszenie do zawodów podpisane przez zawodnika/uczestnika
- karta zdrowia z aktualnym badaniem lekarskim, potwierdzonym przez lekarza medycyny
sportowej (dotyczy zawodników licencjonowanych i uczestników niepełnoletnich startujących
w klasie Amator i Quad Amator),
- oświadczenie o swoim stanie zdrowia – dotyczy pełnoletnich uczestników startujących w
klasie Amator i Quad Amator,
- pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w zawodach (dotyczy uczestników
niepełnoletnich startujących w klasie Amator i Quad Amator)
- w przypadku wcześniejszego zgłoszenia udziału w zawodach, potwierdzenie wpłaty
wpisowego na konto organizatora,
7. Wpisowe
Wpisowe za zawody Cross Country wynosi zgodnie z poniższą tabelą w tym 20 zł za pomiar
czasu – transponder.

Klasy
Senior 1, Senior 2, Master,
Quad Open, Quad Master
Junior, Quad Junior 2K
Amator, Quad Amator

Zgłoszenie
zawodnika w
rundach zawodów:
dwóch
jednej
dwóch
jednej
jednej lub dwóch

Zgłoszenie i wpłata do
18.04.2016 (I termin)
220 zł
150 zł
150 zł
100 zł

Zgłoszenie i wpłata w
terminie 19.04.2016 –
23.04.2016 (II termin)
250 zł
180 zł
180 zł
130 zł
170 zł

Uczestników klas Amator i Quad Amator obowiązuje dodatkowo opłata za szkolenie i egzamin w
wysokości 50 zł oraz obowiązek obowiązek wykupienia ubezpieczenia NNW za każdy dzień
zawodów. Składka za ubezpieczenie wynosi 25 zł za każdy dzień zawodów.
Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:
KM Wisła Chełmno
Bank Spółdzielczy Chełmno
Nr konta: 71 9486 0005 0000 0680 2000 0002
8. Czas trwania wyścigów
dla wszystkich klas – 90 minut
9. Odbiór techniczny
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów
Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasady
Rozgrywek Cross Country na 2016r.
10. Odprawa zawodników i uczestników
Odbędzie się w dniu 4.06.2016 zgodnie z harmonogramem czasowym. Każdy zawodnik
i uczestnik ma obowiązek stawienia się na odprawie.
11. Udział zawodników zagranicznych
Zawody są otwarte dla zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego
regulaminu.
12. Trasa
O długości ok. 8 km, szerokość od 4 m do 12 m o różnorodnej nawierzchni. Odbioru trasy
dokona Sędzia Główny zawodów dzień przed zawodami.
13. Numery startowe
Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi numerami
startowymi. Kolory numerów i tła muszą być zgodne z pkt. 2.5.2 Zasad Rozgrywek Cross
Country 2016.
Klasa Amator – tło żółte, cyfry zielone
Klasa Quad Amator – tło zielone, cyfry białe
Rezerwacja numerów startowych na dany sezon może być dokonana na stronie
www.motoresults.pl
14. 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 silników jednocylindrowych i 1000 zł dla silników dwucylindrowych. 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.
15. Postanowienia końcowe
Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country na 2016 r.
i niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym
regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty
GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2016 rok.
Procedura startowa zgodna z pkt. 4 Zasad Rozgrywek Cross Country 2016 r.
Serwisowanie motocykli i quadów w parku maszyn i strefie napraw musi odbywać się na macie
ekologicznej. Za jej brak zawodnik zostanie ukarany karą finansową w wysokości 300 zł. W
przypadku jej nieuregulowania, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Warunki klasyfikacji
w zawodach zgodne z pkt. 5 Zasad Rozgrywek Cross Country 2016 r.
Dekoracja 3 pierwszych zawodników – w klasyfikacji łącznej za dwa dni zawodów – odbędzie
się drugiego dnia zawodów, po zakończonych zawodach.
Organizator ufunduje puchary dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich klasach Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski oraz wypłaci nagrody finansowe w Mistrzostwach Polski, zgodnie z
Regulaminem Finansowym Zasad Rozgrywek Cross Country 2016r.
16. Proponowane miejsca zakwaterowania:





Karczma Chełmińska, Chełmno
Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży, Chełmno
Hotel Centralny, Chełmno
Pensjonat „Pod Różą”, Chełmno

Dyrektor zawodów
Władysław Knap

zatwierdzono przez GKSM
w dniu 23.05.2016

Harmonogram ramowy zawodów Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski 04-05.06.2016r. w Chełmnie
Sobota
8:00 – 19:00
9:00 – 13:00
9:00
9:45

Czynne biuro zawodów
Odbiór techniczny
Szkolenie dla uczestników i egzamin teoretyczny z regulaminów
Odprawa z zawodnikami/uczestnikami klasy Amator

10:15
10:30 – 12:00

Zamknięcie strefa oczekiwania dla klasy Amator
Wyścig motocykli klasy Amator

11:30

Odprawa z zawodnikami/uczestnikami pozostałych klas motocyklowych i quadów

12:15
12:30 – 14:00

Zamknięcie strefa oczekiwania dla klas MP S1 + S2, MP Junior, PP Junior, PP S2 +S1 i PP Master
Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostwa Polski Senior 2 + Senior 1
- Mistrzostwa Polski Junior + Puchar Polski Junior
- Puchar Polski Senior 2 + Senior 1
- Puchar Polski Master

14:15

Zamknięcie strefy oczekiwania dla klas MP Quad Open, PP Open + Quad Junior 2K + Quad Master, Quad
Amator
Wyścig quadów w klasach:
- Mistrzostwa Polski Quad Open,
- Puchar Polski Quad Open, Quad Junior 2K + Quad Master,
- Quad Amator

14:30 – 16:00

Niedziela
7:30
8:00 – 9:00

Czynne biuro zawodów
Dodatkowy odbiór techniczny

8:45
9:00 – 10:30

Zamknięcie strefy oczekiwania dla klasy Amator
Wyścig motocykli klasy Amator

10:45
11:00 – 12:30

Zamknięcie strefy oczekiwania dla klas MP S1 + S2, MP Junior, PP Junior, PP S2+S1, PP Master
Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostwa Polski Senior 2 + Senior 1
- Mistrzostwa Polski Junior + Puchar Polski Junior
- Puchar Polski Senior 2 + Senior 1
- Puchar Polski Master

12:45

Zamknięcie strefy oczekiwania dla klas MP Quad Open, PP Open + Quad Junior 2K + Quad Master,
Quad Amator
Wyścig quadów w klasach:
- Mistrzostwa Polski Quad Open,
- Puchar Polski Quad Open, Quad Junior 2K + Quad Master,
- Quad Amator

13:00 – 14:30

15.00

Zakończenie zawodów

