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Regulamin Ramowy
Mistrzostw Strefy Południowo – Zachodniej Polski
w dyscyplinie TRIAL na rok 2019
1. Podstawą przeprowadzenia Mistrzostw Strefy są:
-Regulamin Sportu Motocyklowego PZM, Zasady Rozgrywek Trial oraz aktualne
komunikaty GKSM,
-Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Południowo-Zachodniej Polski Trial oraz oraz
aktualne komunikaty Gestora Strefy,
-Regulaminy uzupełniające zawodów.
2. Charakter zawodów i rodzaje klasyfikacji.
2.1. Mistrzostwa Strefy Trial rozgrywane są jako całosezonowy cykl 1-rundowych zawodów
(możliwe są zawody dwudniowe), przeprowadzanych na trasie zamkniętej dla ruchu
drogowego i organizowanych przez kluby należące do Strefy. Organizatorzy i terminy
zawodów podane będą na stronie internetowej Gestora Strefy.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy/uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów
mają ukończone co najmniej 10 lat oraz amatorzy bez licencji, którzy w dniu rozgrywania
zawodów mają ukończone co najmniej 18 lat.
Wszyscy uczestnicy zawodów (nie posiadający licencji Trial), w tym amatorzy, muszą na
pierwszych zawodach w sezonie, w których wystartują, zdać egzamin teoretyczny ze
znajomości zasad rozgrywek trial.
Podczas zawodów o Mistrzostwo Strefy przeprowadzane są następujące klasyfikacje:
a) Indywidualne Mistrzostwa Strefy (IMS).
b) Klubowe Mistrzostwa Strefy (KMS).
c) Indywidualne Zawody Trial (IZT).
2.2. Indywidualne Mistrzostwa Strefy (IMS) – zawody wyłącznie dla zawodników (kobiet i
mężczyzn) z licencjami sportowymi zrzeszonych w klubach – członkach Strefy jako cykl
1-rundowych zawodów przeprowadzanych w ciągu sezonu sportowego. Klasyfikacja w
poszczególnych rundach będzie prowadzona w grupach A, B i C oraz w klasach
Młodzik, Junior, Senior, Weteran i Classic. Klasyfikacja sezonu w podziale na klasy
ustalana jest na podstawie sumy punktów dodatnich zdobytych w poszczególnych
rundach. Do klasyfikacji sezonu będą zaliczane wyniki ze wszystkich rozegranych rund.
Pierwsze miejsce w klasie zajmie zawodnik z największą ilością punktów. W przypadku
uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności decyduje:
a) większa ilość I, II, III itd. miejsc we wszystkich rundach,
b)lepszy wynik w ostatniej rundzie zaliczonej przez przynajmniej jednego
z zainteresowanych zawodników, przy czym niesklasyfikowanie w tej rundzie
pozostałych zainteresowanych uważane jest za zajęcie przez nich ostatniego miejsca.
Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 w Klasyfikacji Generalnej oraz każdej z klas
otrzymają tytuły:
- Mistrza Strefy,
- I Wice Mistrza Strefy
- II Wice Mistrza Strefy
Warunkiem przyznania tytułu mistrzowskiego jest sklasyfikowanie w danej klasie minimum
3 zawodników, natomiast tytułów w-ce mistrzowskich sklasyfikowanie min. 6 zawodników
w danej klasie.
2.3. Klubowe Mistrzostwa Strefy (KMS) – zawody wyłącznie dla klubów będących członkami
Strefy jako cykl 1-rundowych zawodów przeprowadzanych w ciągu sezonu sportowego.
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Klasyfikacja końcowa sezonu ustalana na podstawie sumy punktów dodatnich uzyskanych
przez zawodników danego klubu zgodnie z pkt. 5.4. n/n regulaminu. Kluby zajmujące
miejsca od 1 do 3 otrzymają tytuły:
- Klubowego Mistrza Strefy,
- Klubowego I vice Mistrza Strefy
- Klubowego II vice Mistrza Strefy.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość I, II,
III itd. miejsc we wszystkich rundach.
2.4. Indywidualne Zawody Trial (IZT) – zawody o charakterze otwartym, dla wszystkich
zgłoszonych zawodników (kobiet i mężczyzn) z licencjami sportowymi bez względu na
przynależność klubową oraz dla amatorów bez licencji zawodniczej i konieczności
przynależności klubowej.
Zawodnicy i amatorzy klasyfikowani są w danych zawodach w podziale na grupy A, B, C
i C-Amator według sumy punktów karnych. Dla IZT nie prowadzi się klasyfikacji sezonu.
2.5. W przypadku odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zawodów,
wszystkie rundy nadal zachowują swoją numerację.
3. Klasy.
3.1. Klasa Młodzik - dla zawodników (kobiet i mężczyzn) od 10 do 15 roku życia włącznie
z licencjami Trial, na motocyklu o pojemności silnika do 125 ccm spełniającym
wymagania Regulaminu Technicznego Trial.
3.2. Klasa Junior - dla zawodników od 16 do 23 roku życia włącznie oraz kobiet od 16
roku życia z licencjami Trial, na dowolnym motocyklu spełniającym wymagania
Regulaminu Technicznego Trial.
3.3. Klasa Senior - dla zawodników od 24 do 39 roku życia włącznie z licencjami Trial na
dowolnym motocyklu spełniającym wymagania Regulaminu Technicznego Trial.
3.4. Klasa Weteran - dla zawodników którzy ukończyli 40 lat , z licencjami Trial na
dowolnym motocyklu spełniającym wymagania Regulaminu Technicznego Trial.
3.5. Klasa Classic – dla zawodników (kobiet i mężczyzn) którzy ukończyli 16 lat, z
licencjami Trial na motocyklu spełniającym wymagania Regulaminu PP dla Classic
Trial.
4. Odcinki jazdy obserwowanej (sekcje).
4.1. Sekcja podstawowa dla grupy C - bardzo łatwa. Punktem odniesienia skali trudności
mogą być sekcje Pucharu PZM. Ograniczona tylko tablicami początku i końca sekcji oraz
taśmami. Zawodnicy i amatorzy mogą pokonywać OJO dowolnym śladem, również
przejechać sekcję dla śladu „A” lub „B” jednakże uszkodzenie oznaczenia sekcji „A” lub „B”
(w tym strzałek) będzie traktowane jako błąd za 5 pkt. Karty punktowe koloru żółtego
oznaczone literami C.
4.2. Sekcja grupy B - łatwa. Sekcja oznaczona taśmami, tablicami początku i końca sekcji
oraz dodatkowymi łatwymi przeszkodami wyznaczonymi strzałkami - bramkami w kolorze
niebieskim. Punktem odniesienia skali trudności mogą być sekcje grupy C w MP.
Zawodnik rywalizujący w tej grupie musi przejechać wszystkie bramki wyłącznie śladu B.
Karty punktowe koloru niebieskiego oznaczone literami B.
4.3. Sekcja grupy A – trudna.
Sekcja oznaczona taśmami, tablicami początku i końca sekcji oraz dodatkowymi trudnymi
przeszkodami wyznaczonymi strzałkami - bramkami w kolorze czerwonym. Punktem
odniesienia skali trudności mogą być sekcje grupy B w MP. Zawodnik rywalizujący w tej
grupie musi przejechać wszystkie bramki wyłącznie śladu A. Karty punktowe koloru
czerwonego oznaczone literami A.
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4.4. Numery startowe przypisane dla zawodników startujących w każdej z grup A, B, C
powinny w czytelny sposób umożliwić rozróżnienie ich pomiędzy sobą.
4.5. Zgodnie z postanowieniami Regulamin Sportu Motocyklowego PZM oraz aktualnymi
komunikatami GKSM w zakresie zasad sędziowania jazdy obserwowanej uszkodzenie
oznaczenia sekcji, w tym strzałek wyznaczających ślady jazdy jakiejkolwiek grupy, będzie
punktowane jako błąd za 5 pkt.
4.6. Weryfikacja sekcji
Przed zawodami komisja w skład której wchodzi Sędzia Zawodów i Kierownik Trasy ma
obowiązek dokonać odbioru przygotowanych sekcji. Organizator ma obowiązek
natychmiast wykonać zalecenia komisji dotyczące zmian w ustawieniu sekcji.
5. Klasyfikacja.
5.1. Wybór trudności sekcji (grupy) przez zawodnika następuje na zasadzie dowolności, za wyjątkiem zawodników grupy C-Amator i uczestników do 18 roku życia zdających egzamin na licencję, którzy rywalizują wyłącznie na sekcjach grupy C.
Wybór grupy musi być zaznaczony w zgłoszeniu do zawodów. Zawodnik na I-szym miejscu w grupie niższej zajmuje miejsce po ostatnim z grupy wyższej. Najwyższą grupą jest
A, następnie B a najniższą C. Zawodnik może zmienić grupę w ciągu sezonu jedynie z
grupy niższej na wyższą (z C na B lub z B na A).
5.2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika grupy A lub B w zawodach jest zmieszczenie się w
limicie punktów karnych nie większym niż 80% maksymalnej liczby wynikającej z ilości
sekcji razy 5. Jeżeli wynik da liczbę niecałkowitą to należy ją zaokrąglić w dół. Organizator
ma obowiązek podać limit punktowy w regulaminie uzupełniającym zawodów.
Przykład obliczenia limitu: 32 OJO x 5pkt.= 160 pkt. x 80% = 128 pkt.
5.3. Klasyfikacja IMS
Zawodnicy należący do Strefy (zrzeszeni w klubach – członkach Strefy) otrzymują punkty
dodatnie według tabeli punktowej w zależności od zajętego miejsca w swojej klasie oraz
klasyfikacji generalnej w każdej rundzie.
O zajętym miejscu w rundzie decyduje: mniejsza suma punktów karnych, w przypadku
równości większa liczba przejazdów z notami 0, następnie z notami 1, 2, 3. W przypadku
dalszej równości decyduje krótszy czas przejazdu rundy.

M-ce

I

II

III

Pkt.

100

85

M-ce

XVI

Pkt.

20

XVII
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V
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X

XI

XII

XIII

XIV

XV

70

60

55

50

45

42

39

36

33

30

27

24

22

XVIII

XIX

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI XXVII XXVIII XXIX

XXX

16

14

9

8

7

6

5

1

XX

12

XXI

10

4

3

2

Itd. od 31 miejsca po 1 punkcie.

Uwagi:
a) Punkty do IMS przyznaje się niezależnie od liczby sklasyfikowanych zawodników w danej
rundzie.
b) Przy przydzielaniu punktów do IMS pomija się zawodników nie należących do Strefy.
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5.4. Klasyfikacja KMS
Każdy klub należący do Strefy otrzymuje za każdą rundę sumę punktów dodatnich z
klasyfikacji generalnej zawodników należących do Strefy według zasady: ostatni zawodnik
otrzymuje 1 punkt, przedostatni 2 punkty itd. aż do pierwszego zawodnika, który otrzymuje
tyle punktów, ilu zawodników zostało sklasyfikowanych.
5.5. Klasyfikacja IZT.
W zawodach przeprowadzonych przez danego organizatora klasyfikuje się wszystkich
zgłoszonych zawodników i uczestników ( amatorów i zdających egzamin praktyczny)
niezależnie od przynależności do Strefy tylko w poszczególnych grupach według sumy
punktów karnych. W przypadku równości decydują analogiczne zasady jak w pkt. 5.3 z
uwzględnieniem czasu przyjazdu na metę.
6. Dokumenty zgłoszeniowe.
6.1. Startujący w IMS oraz IZT muszą dostarczyć zgłoszenie do zawodów w terminie podanym
w regulaminie uzupełniającym zawodów oraz przedstawić w biurze zawodów niżej
wymienione dokumenty:
- ważną i opłaconą licencję sportową,
- aktualne badania lekarskie,
- dowód opłaty wpisowego.
6.2. Uczestnicy startujący w grupie C-Amator muszą dostarczyć zgłoszenie w terminie
podanym w regulaminie uzupełniającym zawodów oraz przedstawić w biurze zawodów
niżej wymienione dokumenty:
- dokument tożsamości,
- dowód ubezpieczenia od NNW z tytułu brania udziału w zawodach,
- oświadczenie wg zał. nr 1 lub 2,
- dowód opłaty wpisowego,
- potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w bieżącym roku.
6.3. Organizator jest uprawniony do sprawdzenia kompletności i zgodności z rzeczywistością
danych podawanych przez zgłaszającego.
7. Regulaminy uzupełniające
7.1. Organizator ma obowiązek opublikować i wysłać do wszystkich okręgów PZM należących
do Strefy zatwierdzony Regulamin Uzupełniający Zawodów minimum 30 dni przed dniem
rozegrania zawodów.
7.2. Zaleca się wysyłkę regulaminów uzupełniających wszystkich do klubów, również spoza
Strefy, posiadających sekcje Trial.
8. Wpisowe
Wpisowe do zawodów wynosi 120zł.
9. Godziny startu i czas trwania zawodów
9.1. Start w zawodach ustala się na godzinę 12:00. W wypadku konieczności odstępstwa od
tej zasady organizator musi poinformować przedstawicieli wszystkich klubów, które
zgłosiły zawodników, minimum 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
9.2. Start do zawodów odbywa się w następującej kolejności:
1. zawodnicy grupy C-Amator,
2. zawodnicy klasy Classic,
3. zawodnicy IMS i IZT
5

RRMS Pd-Zach. Polski 2019

Kolejność startu w w/w kategoriach ustala organizator zawodów.
9.3. Podstawowy czas jazdy każdego zawodnika to 240 minut. Organizator ma prawo
wydłużyć lub skrócić czas jazdy o 30 minut. Informacja ta musi być podana w Regulaminie
Uzupełniającym Zawodów.
9.4. Organizator przeprowadza końcowy pomiar czasu na mecie zawodów i wpisuje do kart
punktowych zawodnika.
10. Nagrody
Organizator zawodów zobowiązany jest do ufundowania następujących nagród:
a) w konkurencji IZT: puchary za pierwsze 3 miejsca w każdej grupie A, B, C i C-Amator
oraz medale dla klas Młodzik i Junior,
b) w konkurencji IMS: puchary za pierwsze 3 miejsca w każdej klasie,
c) w konkurencji KMS: puchary za pierwsze 3 miejsca.
Dodatkowo Organizator może ufundować upominki według własnego uznania ze
szczególnym uwzględnieniem zawodników młodych, kobiet i amatorów. Organizator
zobowiązany jest do ogłoszenia listy nagród przed startem do zawodów. Nagrody muszą
być odebrane osobiście przez wyróżnionych zawodników podczas zakończenia zawodów.
11. Wyniki i tytuły
11.1. Organizator zawodów zobowiązany jest do wysłania kompletnych wyników do Zarządów
Okręgowych PZM należących do strefy w ciągu 5 dni od zakończenia zawodów. Wyniki
muszą zawierać dane do pełnej identyfikacji startujących zawodników i osiągniętych
wyników.
11.2. Gestor Strefy publikuje na swojej stronie internetowej wyniki poszczególnych rund (IZT z
wyróżnieniem zawodników strefy) i klasyfikację narastającą IMS oraz podsumowuje
klasyfikację końcową IMS. Po zakończeniu sezonu nadaje tytuły Mistrzów i W-ce
Mistrzów Strefy w klasyfikacji Generalnej i poszczególnych klasach.
11.3. Gestor Strefy ma obowiązek ogłoszenia końcowych wyników Mistrzostw Strefy oraz
przesłania ich do Okręgów PZM należących do Strefy w ciągu 14 dni po zakończeniu
ostatniej rundy. Wyniki uznaje się za ostateczne, o ile w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia nie
wpłynie do Gestora pisemna informacja o ich zakwestionowaniu.
11.4. W wypadku zakwestionowania wyników, ostateczne wyniki po sprawdzeniu zatwierdza 3
osobowa komisja powołana przez Gestora Strefy.
....................................................................

Gestor Strefy

Wszystkie zmiany w stosunku do regulaminu z 2018 roku zaznaczone są
pogrubioną czcionką z podkreśleniem.
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OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU
W ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH W KLASIE AMATOR
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas
zawodów motocyklowych w ……………………….…………… w dniu ……………….…… , w szczególności ryzyka wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowych. W
związku z moim uczestnictwem w zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie
zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora i osób trzecich.
Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach motocyklowych i swoim
podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww.
zawodach motocyklowych.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję aktualny Regulamin Sporu Motocyklowego PZM, Zasad Rozgrywek
Trial oraz Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Pd.-Zach. Polsk Trial wraz z Regulaminem Uzupełniającym
obowiązującym w czasie zawodów. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad bez żadnego wyjątku, a
także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.
„Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez …………………………..…………… z siedzibą w ………………………….… przy ul. ……………………….…………… w celu
organizacji i przeprowadzenia zawodów …………………………………………………………………………………………………….……………….
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych
uniemożliwia udział osoby w powyższych zawodach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
Obowiązki Uczestnika bez licencji zgłaszającego się do udziału w zawodach za zasadach:
-

zgłoszenie do biura i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o warunkach udziału w imprezie
organizowanej przez klub zrzeszony w PZM oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w takich zawodach,
przedstawienie polisy NNW dla sportu motorowego lub wykupienie ją na miejscu za 25 zł za dzień startu,
uczestnictwo w szkoleniu z zasad rozgrywek danej konkurencji w której uczestnik zamierza wziąć udział oraz
zdanie egzaminu ze znajomości zasad rozgrywek tej konkurencji,
pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad jakie obowiązują w sporcie motocyklowym, w
szczególności Zasad Rozgrywek Trial.
akceptacja regulaminów jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w zawodach,
zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującymi drukami.
protokół (potwierdzenie) zdanego egzaminu.

Imię i Nazwisko: …................................................................................................................................................
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..
Adres :...................................................................................................................................................................
Tel: …................................................... e-mail: .....................................................................................................
Osoba do kontaktu w razie wypadku: ............................................................ Tel. .............................................
Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………….…….….
Data / miejscowość

…………………………..……………….…..
podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU
W ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas
zawodów motocyklowych w ……………………….…………… w dniu ……………….…… , w szczególności ryzyka wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowych. W
związku z uczestnictwem mojego podopiecznego w zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego
tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora i osób trzecich.
Oświadczam, że znam stan zdrowia swojego podopiecznego i że jest zdolny do udziału w zawodach
motocyklowych i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojego podopiecznego
przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach motocyklowych.
Oświadczam, że ja oraz mój podopieczny zapoznaliśmy się i akceptujemy aktualny Regulamin Sporu
Motocyklowego PZM, Zasad Rozgrywek Trial oraz Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Pd.-Zach. Polsk Trial wraz z
Regulaminem Uzupełniającym obowiązującym w czasie zawodów. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich
tych zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.
„Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez …………………………..…………… z siedzibą w ………………………….… przy ul. ……………………….…………… w celu
organizacji i przeprowadzenia zawodów …………………………………………………………………………………………………….……………….
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych
uniemożliwia udział osoby w powyższych zawodach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
Obowiązki Uczestnika, który nie ukończył 18 lat bez licencji, zgłaszającego się do udziału w zawodach:
-

zgłoszenie do biura i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o warunkach udziału w imprezie
organizowanej przez klub zrzeszony w PZM,
orzeczenie lekarza sportowego o stanie zdrowia uczestnika,
przedstawienie polisy NNW dla sportu motorowego lub wykupienie ją na miejscu za 25 zł za dzień startu,
uczestnictwo w szkoleniu z zasad rozgrywek danej konkurencji w której uczestnik zamierza wziąć udział oraz
zdanie egzaminu ze znajomości zasad rozgrywek tej konkurencji,
pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad jakie obowiązują w sporcie motocyklowym, w
szczególności Zasad Rozgrywek Trial,
akceptacja regulaminów jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w zawodach,
zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującymi drukami.
protokół (potwierdzenie) zdanego egzaminu.

Imię i Nazwisko: …................................................................................................................................................
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..
Adres :...................................................................................................................................................................
Tel: …................................................... e-mail: .....................................................................................................
Osoba do kontaktu w razie wypadku: ............................................................ Tel. .............................................
Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………….…….….
Data / miejscowość

…………………..……………………………………..……………….……………………
podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zawodów

