TO WARTO PRZECZYTAĆ
Otwartych Indywidulanych Mistrzostw
Strefy Południowo-Zachodniej Polski ,,Trial"
RAJD WROCŁAW II
VII i VIII Runda Mistrzostw Strefy południowo-zachodniej Polski
1.Podstawą przeprowadzenia Mistrzostw Strefy są:
– Regulamin Sportu Motocyklowego PZM Zasady Rozgrywek Trial
– Aktualne Komunikaty GKSM
– Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Południowo-Zachodniej Polski TRIAL 2020
– Aktualne Komunikaty Gestora Strefy z dnia 19.XI.19r. i 13.III.2020
– Plan organizacyjno-sanitarny
– Regulamin Uzupełniający zawodów zatwierdzonych przez Gestora Strefy
– Pismo ZG PZM w sprawie warunków prowadzenia wydarzeń sportowych
– Licencja ZGPZM nr 97/M/2019/20
2.Charakter zawodów
2.1 Mistrzostwa Strefy Trial rozgrywane są jako całosezonowy cykl zawodów przeprowadzonych na trasie
zamkniętej dla ruchu drogowego i organizowane przez kluby należące do Strefy.
3.Termin i miejsce, czas startu:
11-12.VII.2020 Wrocław, ul.F.Chopina k/Morskiego Oka ,,Wzgórze Kilimandżaro"
sobota 11.VII. 2020 godz. 12:00, niedziela 12.VII.2020 godz. 10:00.
4.Udział w zawodach:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania mają ukończone 8 lat, oraz
amatorzy bez licencji, którzy w dniu zawodów maja ukończone 18 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów (nie
posiadający licencji TRIAL w tym amatorzy) muszą zdać egzamin teoretyczny ze znajomości zasad rozgrywek
TRIAL.
5.Biuro Zawodów czynne do dnia 10.VII.2020r
przy ul.Sępa Szarzyńskiego 68,
50-344 Wrocław,
tel 606 271 183 , email:tmsmsparta@gmail.com, rachunek bankowy:
PKO BANK POLSKI 90 1020 5242 0000 2102 0237 0542.
Od dnia 11.VII.2020 od godz. 8:30 w bazie rajdu
6.Konkurencje:
– Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy (OIMS)
– Klubowe Mistrzostwa Strefy (KMS)
– Trialowy Puchar Amatorów (TPA)
6.1.Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy-zawody dla wszystkich zawodników (kobiet i mężczyzn) z
licencjami PZM TRIAL A lub B, startujących na motocyklach spełniających wymogi R.T.TRIAL.
Klasyfikacja:
6.2. W klasach:
I. klasa Młodzik – dla zawodników od 8-16 lat startujących na motocyklu o pojemności silnika do 80 cm, a od
ukończenia 10 lat nie większy niż 125 cm
II. klasa Junior dla zawodników od 16 do 24 lat
III. klasa Senior dla zawodników od 24 do 49 lat.
IV. klasa Weteran dla zawodników którzy ukończyli 50 lat

V. klasa Classic dla zawodników i uczestników, którzy ukończyli 18 lat na motocyklach zgodnych z R.T oraz
pkt.02.9. Regulaminu Pucharu Polski dla Classic Trial.
VI. klasa Elektryk bez ograniczeń wieku
7.Odbiór Techniczny Motocykli
odbędzie się obok biura zawodów
od godziny 9:30 do 10:30 w sobotę
w niedzielę od godziny 8:00 do 9:00
8.Trasa zawodów i czas
Trasa o długości 2,5 km posiadająca 6 OJO przejechana x 4 pętle.
Czas całkowity przejazdu wynosi 240 minut i mierzony na mecie.
Kolejność startu:
-uczestnicy TPA
-zwodnicy OIMS począwszy od klasy Classic
9.Zgłoszenia:
Zawodnicy i uczestnicy, którzy przyślą kompletne, wypełnione Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu
do poniedziałku w dniu 6.VII.2020- wpłata wynosi tylko 100 zł.
Dla pozostałych wpisowe wynosi 120 zł gotówką w dniu zawodów.
10.Dokumenty Zgłoszeniowe:
Dla startu w OIMS
-Druk zgłoszenia, o ile nie został wysłany
-Ważną i opłaconą licencję sportową TRIAL
-Aktualne badania lekarskie
-Dowód wpłaty wpisowego
Dla uczestników startujących w TPA
-Dokument tożsamosci
-Dowód opłaty wpisowego
-Dowód opłaconego ubezpieczenia od NNW z tytułu brania udziału w zawodach, można wykupić w biurze
zawodów
-Oświadczenie wg zał. nr 1 lub nr 2
-Potwierdzenie zdania egzamionu teoretycznego w bieżącym roku
11.Nagrody
-Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy Puchary za pierwsze 3 miejsca w każdej klasie
-Klubowe Mistrzostwa Strefy Puchary za pierwsze 3 miejsca
-Trialowy Puchar Amatorów Puchary za pierwsze 3 miejsca
Puchary wręczane bedą łącznie za 2 dni.
Organizator przewiduje dodatkowe Puchary dla startów kobiet.
12.Noclegi
Można załatwić w następujących hotelach:
1.Camping ul. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław tel. 71 348 46 51
2.Dom studencki "Olimpia ul. Paderewskiego 51 51-612 Wrocław tel. 71 347 32 22
3. Hotel "GEM" ul. Mianowskiego 2b 51-605 Wrocław tel. 71 372 92 13
4, Motel " Rezydent" ul. Kochanowskiego 32 A 50-966 Wrocław tel. 71 348 32 13
Organizator nie przyjmuje zamówienie na noclegi.
13.Kierownictwo zawodów
Sędzia Główny:
Jarosław Gieras
lic. ,,I" 215/16 ZOPZM Katowice
Komisarz Sanitarny:
Czesław Janusiak
Dyrektor Sanepidu- Trzebnica
Obserwator Strefy:
Lucjan Korszek
lic. FIM i ,,I" 69/13
Kierownik Rajdu:
Jacek Kaluscha
lic. ,,II" 2/16
Kierownik Biura Rajdu:
Irena Rencz
lic. ,,I" nr 15/2017
Kierownik Komisji Obliczeń:
Roman Senator
lic. ,,I" nr 068/13
Kierownik Komisji Technicznej:
Jerzy Chodecki
lic. ,,II" nr 176/00

Kierownik Start-Meta:
Kierownik Trasy Rajdu:
Kierownik d/s sędziów:
Kierownik Finansowy:
Gospodarz Techniczny Zawodów:
Zabezpieczenie Medyczne:
14.Uwagi końcowe:

Hanna Chodecka
lic. ,,II" nr 26/03
Grzegorz Dymarek lic. ,,II" nr /18
Waldemar Nowaczyk lic. ,,I" nr 213/11
Czesław Wojtczak
lic. „I“ nr. 00096
Marek Kreja
lic. „II“ nr.

1. Przypominamy ,że należy bezwzględnie stosować się do aktualnych
przepisów sanitarnych i stosować sie do zaleceń organizatorów oraz o
obowiązku stawienia się do pomiaru temperatury przed zawodami.
2.Egzamin na licencję odbędzie się w dniu 11.VII.2020 roku o godz. 10:00 koło biura zawodów
3.Przypomina się, że zdobyte Puchary lub upominki muszą być odebrane osobiście w dniu zawodów
4.W pobliżu zawodów są tereny zielone, po których obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy motocyklem lub
samochodem.

Regulamin zatwierdzono przez
ZO PZM we Wrocławiu VII R.8/20 VIII R. 9/20
Dnia 04.06.2020 r.
Kierownik Zawodów
Jacek Kaluscha
W załączeniu druki zgłoszeń

......................................................................................................................................
Nazwa Klubu

.........................................................................................................................................................
Adres Klubu

pojemność

Marka motocykla /

Klasa

Adres zamieszkania

Grupa

Nazwisko i imię zawodnika

Nr lic. PZM

L.p

Data urodzenia

KARTA ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:..................................................................................................
Znam RSM i
zobowiązuję
sie
przestrzegać
jego
postanowień.
Podpis

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8

Kierownikiem zespołu wyznaczony został Kolega:......................................................................................
Zawodnicy otrzymali zgodę Klubu na start w zawodach i złożyli własnoręcznie podpis na niniejszym zgłoszeniu znając Regulamin Zawodów RSM – PZM i deklarują swoje podporządkowanie się
Regulaminowi i zarządzeniom Kierownictwa Zawodów

Miejscowość..................................................., dnia................................... . Podpis osoby u poważnionej ............................................................. .

Pieczęć Klubu ……………………………… .

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU
W AMATORSKICH ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zawodów
motocyklowych w ………………………………………………………... w dniu ………………………. tj. 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 ww. 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 amatorskich zawodach motocyklowych i swoim
podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w
zawodach sportowych.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sporu Motocyklowego w tym w szczególności Zasady Rozgrywek
………………………………………... dla klasy Amator obowiązujące 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze 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 _____________________. 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 amatorskiej 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 ……………………. dla klasy Amator. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz
niezbędna do wzięcia udziału w zawodach,
- zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującymi drukami.

Imię i Nazwisko: …...............................................................................................................................
Adres :..................................................................................................................................................
Tel: …................................................... e-mail: ...................................................................................
Osoba do kontaktu w razie wypadku: .................................................... Tel. ......................................

Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własoręcznym podpisem.

…………………………………….
Data / miejscowość

…………………………………….
podpis uczestnika

