Regulamin Uzupełniający
III Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego
Cross Country
Połczyn-Zdrój /Ostrowąs, 19.09.2020 r.
1. Organizator
Nazwa klubu:
Adres klubu:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Https:

Koszalińskie Towarzystwo Sportowe MX Koszalin
76-024 Świeszyno, Niedalino 55 A
mx-koszalin.team@wp.pl
www.mx-koszalin.pl
www.facebook.com/Mistrzostwa-Pomorza-Zachodniego

Licencja klubowa nr: 11/M/2020,

ważna do 31.12.2023

2. Założenia
Zawody odbędą się na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZO PZM Szczecin, jako III runda Ogólnopolskich
Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Cross Country.
3. Osoby urzędowe
Sędzia Zawodów
Dyrektor Zawodów
Z-ca dyrektora Zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik trasy
Kierownik kontroli technicznej
Chronometraż
Lekarz zawodów

– Andrzej Gaszewski - licencja PZM I nr 00039
– Waldemar Iracki - licencja PZM I nr 00049
– Tomasz Urbanowski
– Karolina Karolewicz
– Andrzej Krukowski
– Bartosz Nowacki
– Firma GROS
– Krzysztof Moks

3a. Komisja egzaminacyjna
Przewodniczący komisji – Andrzej Gaszewski - licencja instruktora PZM nr 15/2009
Członek komisji
– Waldemar Iracki - licencja sędziego PZM Kl. I nr 00049
4. Termin i miejsce zawodów
Data: 19.09.2020 r.
Miejsce: nieruchomość gruntowa firmy GEOSTANOWISKO w miejscowości Ostrowąs, gmina Połczyn-Zdrój.
Dojazd: drogą z Połczyna-Zdroju do miejscowości Ostrowąs.
Koordynaty: GPS (dojazd): 53°45'9.432"N, 16°2'58.051"E, 53.7526200°N, 16.0494588°E
5. Zgłoszenia do zawodów
5.1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie parku maszyn i czynne będzie zgodnie z
harmonogramem czasowym zawodów.
5.2. Klub ma obowiązek poinformować zawodnika oraz organizatora o fakcie braku zgody na jego
start w tych zawodach. Do zawodów przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne, na
obowiązujących drukach w dniu zawodów w biurze zawodów, zgodnie z harmonogramem
czasowym zawodów. Druk zgłoszenia będzie do pobrania w biurze zawodów.
5.3. W biurze zawodów należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) Zawodnicy:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów,
- właściwą licencję sportową zawodnika ważną na 2020 r.,
- kartę zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem badań lekarskich o zdolności do zawodów,
- oświadczenie uczestnika zawodów /wydarzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2.

2) Uczestnicy bez licencji sportowej:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów,
- dokument tożsamości;
- oświadczenie i deklarację udziału w amatorskich zawodach (tylko pełnoletni uczestnik),
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do zawodów, (tylko niepełnoletni uczestnik),
- oświadczenie rodziców jako zgoda na udział w zawodach (tylko niepełnoletni uczestnik),
- potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW za dzień zawodów,
- oświadczenie uczestnika zawodów /wydarzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2.
Wszystkie osoby przebywające na terenie zawodów mają obowiązek przestrzegania Planu organizacyjno-sanitarnego
PZM w sporcie motocyklowym - załącznik nr 1 do regulaminu uzupełniającego. Każdy zawodnik /uczestnik oraz
członek obsługi zawodnika /uczestnika zawodów, musi złożyć przed przyjęciem administracyjnym w biurze zawodów
oświadczeni o stanie zdrowia.
6. Wpisowe do zawodów
Wpisowe do zawodów ustala się na:
- 150 zł dla klas: Senior 1, Senior 2, Open, Master, Quad 2K /4K, Quad Open;
- 100 zł dla klas: Junior 85, Junior;
- 100 zł dla klas: Hobby, Quad Hobby;
- 50 zł za szkolenie /egzamin na licencję – wnoszą uczestnicy bez licencji;
- 25 zł za ubezpieczenie NNW – wnoszą uczestnicy bez licencji za dzień zawodów.
7. Podział na klasy
Pojemność silnika, wiek zawodników, wymagana licencja, czas wyścigu:

- Klasa Junior 85

- motocykl o pojemności silnika do 85cc 2T i do 149cc 4T,
- wiek od 10 do 15 lat, licencja C, B, A, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2.
- czas wyścigu 30 minut;

- Klasa Junior

- motocykl o pojemności silnika do 125cc 2T i do 250cc 4T,
- wiek od 13 do 21 lat, licencja C, B, A, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Senior 1

- motocykl o pojemności silnika do 125cc 2T i do 250cc 4T,
- wiek od 14 lat, licencja C, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Senior 2

- motocykl o poj. silnika pow. 125cc do 500cc 2T i pow. 250cc do 650cc 4T,
- wiek od 16 lat, licencja C, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Open

- motocykl o poj. silnika od 125cc do 500cc 2T i od 250cc do 650cc 4T,
- wiek od 16 lat, licencja B, A, czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Master

- motocykl o poj. silnika od 125cc do 500cc 2T i od 250cc do 650cc 4T,
- wiek od 40 lat (1980), licencja C, B, A, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Hobby

- motocykl o pojemności silnika jak dla klas Senior 1 lub Senior 2,
- wiek ukończone 18 lat, bez licencji, czas wyścigu 60 minut;

- Klasa Quad 2K /4K - quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc,
- wiek od 14 lat, licencja C, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc,
- wiek od 16 lat, licencja C, bez licencji z zastrzeżeniem pkt. 3.2. RR,
- czas wyścigu 90 minut;
- Klasa Quad Open

- quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc,
- quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc,
- wiek od 16 lat, licencja B, A,
- czas wyścigu 90 minut;

- Klasa Quad Hobby - quad z napędem na tylną oś 2K o pojemności silnika do 750cc,
- quad z napędem na dwie osie 4K o pojemności silnika do 1000cc,
- wiek ukończone 18 lat, bez licencji,
- czas wyścigu 90 minut.
8. Kontrola techniczna
Kontrola odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą
dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi techniczne RSM w specyfikacji motocross
lub enduro. Motocykle mogą posiadać ogumienie crossowe lub enduro a quady ogumienie
dowolne. Quady muszą posiadać wyłącznik bezpieczeństwa tzw. zrywkę.
9. Wyposażenie zawodnika
Zawodnicy i uczestnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste określone dla dyscypliny motocross lub enduro.
Obowiązuje kask z aktualną homologacją, gogle, buty, ochraniacz klatki piersiowej i pleców tzw. „buzer”,
ochraniacze na ramiona, łokcie i kolana, rękawice, bluza z długim rękawem wraz z numerem plecowym.
10. Odprawa zawodników
Odprawa odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
11. Udział zawodników zagranicznych
Rundy MPZ CC są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych. Zgodnie z RSM.
12. Park Maszyn
Park maszyn zlokalizowany w bazie zawodów. Każdy pojazd stojący w parku maszyn
obsługiwany lub naprawiany w miejscu serwisowania musi stać na atestowanej macie
ekologicznej. Za brak maty zawodnik/uczestnik ukarany zostanie karą pieniężną w kwocie
300 zł. Niezapłacenia kary jest równoznaczne z wykluczeniem z zawodów. Zapłacenie kary w
dalszym ciągu nie zwalnia ukaranego z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej.
13. Trasa
Trasa cross country o długości około 5 km, szerokość od 2 do 6m o różnorodnej naturalnej nawierzchni
leśnej, żwirowej i trawiastej. Odbioru trasy dokona Sędzia Zawodów przed zawodami.
14. Numery startowe
Zawodnicy/uczestnicy mają obowiązek przystąpić do kontroli technicznej z naklejonymi
numerami startowym na właściwym tle.
Rezerwacja numerów startowych na dany sezon może być dokonana na stronie
www.motoresults.pl.
15. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500zł
dla silników jednocylindrowych i 1000zł dla silników dwucylindrowych.
Protest należy złożyć Dyrektorowi Zawodów lub do biura zawodów pod rygorem nieważności nie później niż:
- 30 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 może zgłosić wyłącznie zawodnik /uczestnik lub kierownik ekipy którego nazwisko jest wpisane w zgłoszeniu
zawodnika do zawodów. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
16. Postanowienia końcowe
 Organizator ufunduje pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie oraz w miarę
możliwości nagrody rzeczowe.


Każdy zawodnik /uczestnik, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie będzie
ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody i zdarzenia w stosunku do zawodników,
uczestników i ich pojazdów jak i szkody oraz strat spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i
ich mienia powstałe w wyniku wypadków, ognia, wody lub innych przyczyn.



Zawody będą ubezpieczone w zakresie OC. W zakresie NNW ubezpieczone będą osoby funkcyjne związane z
przygotowaniem zawodów, w trakcie ich trwania i prac związanych z zakończeniem zawodów.



Zawody będą zorganizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym OMPZ CC na 2020 rok, niniejszym
zatwierdzonym Regulaminem Uzupełniającym z załączonym harmonogramem czasowym zawodów.



We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM i Kodeks
Ochrony Środowiska PZM, komunikaty GKSM i Gestora OMPZ CC.



Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.



Ze względu na zagrożenie epidemiczne zawody odbędą się bez udziału publiczności. Każdemu zawodnikowi
może towarzyszyć jeden mechanik, oraz jeden rodzic /opiekun prawny /lub osoba towarzysząca.
Podczas wjazdu zawodnika /mechanika /osoby towarzyszącej na teren zawodów obowiązkowe będzie
wypełnienie ankiety dot. stanu zdrowia. Osoby które nie wypełnią ankiety nie zostaną wpuszczone na
teren zawodów. Na terenie parku maszyn oraz biura zawodów wszystkie osoby nie zachowujące dystansu
2 metrów od innych osób, muszą mieć założone maseczki, przyłbice, chusty, itp. zasłaniające usta i nos.

Dyrektor Zawodów
Waldemar Iracki
Zatwierdzony przez
Gestora OMPZ CC
ZO PZM w Szczecinie
dnia 07.09.2020 r.

HARMONOGRAM ZAWODÓW
III Runda Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego
Cross Country
Połczyn-Zdrój /Ostrowąs, 19.09.2020 r.
Sobota: 19.09.2020
8:00 - 18:00 Czynne biuro zawodów
9:00 - 13:00 Odbiór techniczny
9:00 Szkolenie dla uczestników i egzamin teoretyczny z regulaminów
9:45 Odprawa z zawodnikami/uczestnikami/kandydatami klas Junior 85, Hobby
10:15 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas:
MP Junior 85, PP Junior 85, OMPZ, Hobby
10:30 – 12:00 Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostw Polski Junior 85,
- Pucharu Polski Junior 85,
- Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego + Hobby
11:30 Uroczyste otwarcie zawodów.
Odprawa z zawodnikami/uczestnikami/kandydatami pozostałych klas motocyklowych i quad.
12:15 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas:
MP Senior A, MP Master, PP Master, MP Junior, PP Junior, PP S2 + S1, PP Master,
12:30 – 14:00 Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostw Polski Senior A + Mistrzostw Polski Master
- Mistrzostw Polski Junior + Pucharu Polski Junior
- Pucharu Polski Senior 2 + Senior 1
- Pucharu Polski Master
14:15 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas
MP Quad Open, PP Quad Open + Quad Junior 2K, Quad Hobby, OMPZ Quad Open, OMPZ Quad C
14:30 – 16:00 Wyścig quadów w klasach:
- Mistrzostw Polski Quad Open,
- Pucharu Polski Quad Open + Quad Junior 2K
- Quad Hobby
- Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Quad Open
- Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego Quad C

Niedziela 20.09.2020
8:00 Czynne biuro zawodów
8:00 - 11:00 Dodatkowy odbiór techniczny
8:45 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas:
MP Junior 85, PP Junior 85, Hobby
9:00 - 10:30 Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostwa Polski Junior 85
- Puchar Polski Junior 85 + Hobby
10:45 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas:
MP Senior A, MP Master, MP Junior, PP Junior, PP S2 + S1, PP Master
11:00 - 12:30 Wyścig motocykli w klasach:
- Mistrzostwa Polski Senior A + Mistrzostwa Polski Master
- Mistrzostwa Polski Junior + Puchar Polski Junior
- Puchar Polski Senior 2 + Senior 1
- Puchar Polski Master;
12:45 Zamknięcie strefy oczekiwania i wyjazd do okrążenia zapoznawczego dla klas:
MP Quad Open, PP Quad Open + Quad Junior 2K, Quad Hobby
13:00 - 14:30 Wyścig quadów w klasach:
- Mistrzostwa Polski Quad Open,
- Puchar Polski Quad Open + Quad Junior 2K
- Quad Hobby

15.00 Zakończenie zawodów

