REGULAMIN UZUPEŁNIAJACY
III - IV Runda Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Rajdach ENDURO
Kalisz Pomorski, 30.09 - 01.10.2017r.

1. ORGANIZATOR
Klub: Motosport Kalisz Pomorski
Adres: ul. Janowiecka 4, 78-540 Kalisz Pomorski
Adres e-mail: piotr.stodulski@poczta.onet.pl
Tel.: 669 078 437
Nr licencji klubowej: 5/M/2016 - ważna do 31.12.2019r.
2. ZAŁOŻENIA
Zawody organizowane są dla zawodników posiadających licencję C i uczestników bez licencji. Założeniem
ich jest zapoznanie amatorów z rajdami Enduro i umożliwienie im uzyskania licencji sportowej zawodnika do
uprawiania tej konkurencji.
Zawody odbywają się na zlecenie OKSM Zarządu Okręgowego PZM w Szczecinie.
3. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW
Data: 30.09-01.10.2017r.
Miejsce: PADDOK – nieruchomość gruntowa przy ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim
Koordynaty GPS (baza rajdu): 53°16'49.368"N, 15°53'26.312"E / 53.2803800°N, 15.8906424°E
4. WŁADZE ZAWODÓW
Sędzia Zawodów
Dyrektor Zawodów
Z-ca Dyrektora zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik trasy
Kierownik komisji technicznej
Lekarz zawodów
Chronometraż i Biuro obliczeń

Andrzej Gaszewski
Waldemar Iracki
Piotr Stodulski
Robert Korytkowski
Sebastian Bedryło
Cezary Czerniga
Krzysztof Moks
Firma GROS

licencji PZM P nr 009/13
licencja PZM P nr 030/13
licencja PZM O nr 8/M/16
licencja PZM O nr 6/M/16
licencja PZM O nr 7/M/16
licencja PZM O nr 9/M/16
licencja PZM P nr 151/13

5. BIURO ZAWODÓW
Adres: PADDOK – ul. Przemysłowa, Kalisz Pomorski
e-mail: piotr.stodulski@poczta.onet.pl
Tel.: 669 078 437
Godziny otwarcia biura:
- w dniu 29.09.2017 w godz. od 16:00 do 22:00
- w dniu 30.09.2017 w godz. od 7:30 do 20:00
- w dniu 01.10.2017 w godz. od 7:00 do zakończenia zawodów.
Szkolenie/egzamin na certyfikat sportu motocyklowego odbędzie się w dniu 30.09.2017 o godz. 10.00
przy biurze zawodów.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
5.1. 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 przed zawodami w biurze zawodów.
5.2. W biurze zawodów należy przedłożyć następujące dokumenty:
1) Zawodnicy:
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów,
- właściwą licencję sportową zawodnika ważną na 2017 r.,
- kartę zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem badań lekarskich o zdolności do zawodów.
2) Uczestnicy bez licencji sportowej:
- dokument tożsamości,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do zawodów,
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów,
- oświadczenie i deklarację udziału w amatorskich zawodach (tylko pełnoletni uczestnik),
- oświadczenie rodziców jako zgoda na udział w zawodach (tylko niepełnoletni uczestnik),
- potwierdzenie udziału w szkoleniu/egzaminie na certyfikat sportu motocyklowego,
- potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW za każdy dzień zawodów.
7. WPISOWE DO ZAWODÓW
Wpisowe do zawodów dla wszystkich klas wynosi:
- za dwa dni
– 250.00 zł
- za jeden dzień
– 150.00 zł
- opłata za szkolenie/egzamin na certyfikat – 50.00 zł
- opłata na ubezpieczenie NNW
– 25.00 zł / za jeden dzień
8. ODBIÓR TECHNICZNY
Adres: miejsce PADDOK
e-mail: piotr.stodulski@poczta.onet.pl
Tel.: 669 078 437
Godziny odbioru technicznego:
- w dniu 29.09.2017 w godz. od 18:00 do 22:00
- w dniu 30.09.2017 w godz. od 8:30 do 10:00
- odbiór dodatkowy w dniu 01.10.2017 (niedziela) płatny w wysokości 100,- zł.
Zawodnik, który nie ukończył I dnia zawodów może startować w II dniu pod warunkiem przedstawienia
motocykla do kontroli technicznej w czasie najpóźniej 60 minut po teoretycznym czasie przyjazdu na metę
I dnia. Motocykl musi posiadać oznakowanie ramy dokonane w czasie odbioru technicznego przed I dniem.
Dopuszcza się udział motocykli i quadów motocrossowych nie zarejestrowanych.
Obowiązuje PARK ZAMKNIĘTY
9. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 30.09.2017 o godz. 10.30 – miejsce PADDOK.
10. START
W dniu 30.09.2017 (sobota) godz. 11.00 – miejsce PADDOK.
W dniu 01.10.2017 (niedziela) godz. 10.00 – miejsce PADDOK.
11. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
W dniu 01.10.2017 (niedziela) godz. 16.00 – miejsce PADDOK
12. KLASY W ZAWODACH
1) Junior: Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika zgodne z klasami E1 lub E2/3. Minimalny wiek
zawodnika to ukończone 14 lat w przeddzień zawodów, do końca 2017 roku nie skończą 24 lat, licencja C,
bez licencji pod warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat.
2) E1: Motocykle dwusuwowe o pojemności silnika do 125 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika do 250
ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów, licencja C, bez licencji pod
warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat.

3) E2/3: Motocykle dwusuwowe o pojemności silnika powyżej 125 ccm do 500 ccm i czterosuwowe o
pojemności silnika powyżej 250 ccm do 650 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w
przeddzień zawodów, licencja C, bez licencji pod warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat.
4) Master: Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 40
lat w przeddzień zawodów, licencja C, bez licencji pod warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat.
5) Kobiety: Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Minimalny wiek zawodniczki to ukończone
16 lat w przeddzień zawodów, licencja A,B,C, bez licencji pod warunkiem przystąpienia do egzaminu na
certyfikat.
6) Amator: Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Minimalny wiek uczestnika to ukończone 18
lat w przeddzień zawodów, bez licencji pod warunkiem udziału w szkoleniu /egzaminie i podpisania
oświadczenia /deklaracji udziału w amatorskich zawodach motocyklowych.
7) Quad 2K: Quady z napędem na jedną oś, o pojemności silnika do 750 ccm. Minimalny wiek zawodnika
to ukończone 15 lat w przeddzień zawodów, licencja A,B,C, bez licencji pod warunkiem przystąpienia do
egzaminu na certyfikat.
8) Quad 4K: Quady z napędem na dwie osie, o pojemności silnika do 1000 ccm. Minimalny wiek zawodnika
to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów, licencja A,B,C bez licencji pod warunkiem przystąpienia do
egzaminu na certyfikat.
13. TRASA RAJDU
Długość jednej pętli trasy 30 km (wraz z próbami).
Ilość PKC z serwisem na pętli 1
Próby specjalne:
- Test rozruchu na starcie w obydwu dniach (nie dotyczy ATV Open)
- Test Cross – o długości około 8,6 km z pomiarem czasu w każdym okrążeniu
- Test Enduro – o długości około 7,4 km z pomiarem czasu w każdym okrążeniu
Ilość pętli przejeżdżanych w trakcie dnia zawodów dla poszczególnych klas:

Klasa

MPZ Enduro
Dzień I

Dzień II

Wszystkie klasy

4 - pętle

3 - pętle

14. NUMERY STARTOWE
Tablice z numerami startowymi zgodnie z RSM. Zawodnicy mają obowiązek posiadać własne numery
startowe. Rezerwacji numerów na dany sezon można dokonywać na stronie: motoresults.pl.
Numery od 1 do 10 zarezerwowane są dla zawodników, którzy w klasyfikacji generalnej MP poprzedniego
sezonu zajęli miejsca 1 – 10.
15. PROTESTY
Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200 zł w terminach
przewidzianych w art. 22. Regulaminu rajdów Enduro. Kaucja rozpatrywania protestu wymagającego
rozbiórki silnika motocykla wynosi 500 zł, w przypadku rozbiórki silnika quada 1000 zł.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Obowiązuje używanie mat środowiskowych. Za brak maty środowiskowej zostanie nałożona kara pieniężna
w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowania maty po nałożeniu wyżej
wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku
do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do
osób trzecich i ich mienia.

Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie
zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez
zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie całych
zawodów i przygotowań.
W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w
tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.
Zawodników/uczestników obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (nie dotyczy odcinków i
trasy rajdu na terenach zamkniętych i wyłączonych z ruchu publicznego).

17. ZAKWATEROWANIE
Proponowane miejsca:
1. Hotel „Arcus” – ul. Wczasowa 2, 78-540 Kalisz Pomorski
2. Hotel „Solaris Lupus” – ul. Wolności 38, 78-540 Kalisz Pomorski
3. Camping „Mąkowary” – Cybowo, 78-540 Kalisz Pomorski
4. Domki letniskowe „Plusk”, 73-220 Drawno, tel. 608 490 820
5. Domki letniskowe „Wielorybka” – ul. Młyniska, 78-540 Kalisz Pomorski, tel. 600 381 744

Dyrektor Zawodów
Waldemar Iracki

Zatwierdzony przez Gestora
OKSM ZO PZM w Szczecinie
dnia 18.09.2017 r.

