
 

                                                                                                             
 

 

 

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY  VIII i IX RUNDY 

 MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY 

CHOJNA 18-19 MAJ 2013 
 

1. Organizator:  

 

Klub Motorowy Chojna  Adres: Brama Barnkowska  74-500 Chojna Tel. 505 076 349  

E-mail: mkugler@vp.pl  

 

2. Miejsce i termin zawodów:  

Teren toru motocrossowego Chojna Lotnisko, 18-19 maj 2013. 

 

3. Osoby urzędowe:  

Sędzia zawodów                        - Wiesław Smietiuch nr lic. P 95/209  

Dyrektor zawodów                    - Marek Kugler  nr lic. P 111/13  

Kierownik biura zawodów        - Sebastian Marosik  

Kierownik trasy                         - Rafał Witko  

Kierownik komisji technicznej  - Marek Faluta  

Chronometraż                            - IMAG Dariusz Biliński 

Lekarz zawodów                        - Rejonowy Sztab Ratownictwa Moryń  

 

4. Zgłoszenia  
Zgłoszenia do zawodów, podpisane przez zawodnika, należy przesyłać na adres organizatora lub 

złożyć w biurze zawodów w dniu imprezy, najpóźniej na jedną godzinę przed startem danej klasy.  

 Zawodnicy startujący pierwszy raz (bez licencji), przystąpić muszą do egzaminu na certyfikat. 

Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę  

rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dowodu osobistego osoby podpisującej 

zgodę), na udział w zawodach.  

Zawodnik musi przedłożyć w biurze zawodów:  

- dowód tożsamości (zawodnik bez licencji) lub właściwą licencję, ważną na 2013 rok  

- zdolność od lekarza medycyny sportowej, a zawodnicy licencjonowani ważną książeczkę zdrowia    

  sportowca  

- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia  

- dowód wpłaty wpisowego 

 

5. Biuro zawodów  
Biuro zawodów znajduje się na terenie toru i czynne jest zgodnie z harmonogramem czasowym 

zawodów. 

 



6. Założenia  

Zawody mają na celu wprowadzanie do dyscypliny sportu motorowego amatorów 

dysponujących odpowiednimi pojazdami, podnoszenie ich umiejętności oraz zdobywanie 

licencji sportowej C.  

 

7. Czas trwania wyścigów  

Wg. harmonogramu ramowego zawodów. 

 

8. Odbiór techniczny  

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone 

motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2013r. 

  

9. Odprawa zawodników.  
Odbędzie się w parku maszyn, przed startem do każdego wyścigu. Udział w odprawie jest 

obowiązkowy dla zawodników. 

 

10. Udział zawodników zagranicznych  

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych. 

  

11. Trasa  

O długości 5,5 km , szerokość od 3 do 8m  o różnorodnej nawierzchni z częściowym 

wykorzystaniem toru motocrossowego.  

 

12. Protesty  
Sposób składania i rozpatrywania protestów  zgodnie z pkt.7 Regulaminu Ramowego MSPZ w cross 

country 2013. 

 

13. Zasady rozgrywania zawodów  

Wyścigi odbywają się wg załączonego harmonogramu czasowego zawodów. Zawodnicy 

zaczynają wyścig ze wspólnego startu systemem Le Mans w danej kategorii. Koniec wyścigu 

jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie, 

dla danej kategorii.  

Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy, stosownie do 

kolejności przekraczania linii mety. Klasyfikuje się tych zawodników, którzy zaliczą minimum 1 

okrążenie trasy.  

Warunkiem zaliczenia wyników rundy do klasyfikacji Mistrzostw Strefy jest start w danej klasie 

minimum 1 zawodnika. Start oznacza wystartowanie do okrążenia zapoznawczego i przejechanie 

linii pomiaru czasu/okrążeń. Dodatkowym warunkiem zaliczenia punktów do klasyfikacji 

Mistrzostw Strefy przy ilości zawodników mniejszej niż 4 - jest ukończenie rundy - czyli 

przejechanie linii pomiaru czasu po upłynięciu planowanego czasu wyścigu dla danej klasy.  

 

14.Wpisowe  

Wpisowe razem z kosztem wynajmu kostki (transpondera) ustala się na :  

Dla klas : Senior , Licencja Quad 2K , Quad 4K , Quad Open ,Masters - 170,00 zł za 

zgłoszenie w dwóch rundach lub 100,00 zł za zgłoszenie w jednej rundzie .  

Dla klas : Quad 2K Młodzik , Junior ,Młodzik - 150,00 zł za zgłoszenie w dwóch rundach lub 

80,00 zł za zgłoszenie w jednej rundzie .  
Uczestnicy bez licencji wnoszą dodatkową opłatę za egzamin w wysokości 50 zł oraz opłatę za 

ubezpieczenie NNW w wysokości 25 zł za każdy dzień zawodów ( zgodnie z BS/M/Ż/S/K z dnia 

20.12.2012). 
W przypadku wycofania się z zawodów, nie przysługuje zwrot wpisowego. 



 

 

15.Klasy 
Zawody będą rozgrywane w klasach:  

- quady : 2K Młodzik, 2K, 4K, Open  

- motocykle: Młodzik, Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Masters  

Kryteria dla poszczególnych klas – wg pkt. 4.1 Regulaminu Ramowego MSPZ w cross country 2013. 

 

16. Nagrody  

Puchary – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z klas i dyplomy pamiątkowe dla 

wszystkich zawodników. 

 

17. Park Maszyn  

Zlokalizowany na obszarze zawodów. W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod 

motocykle w miejscu serwisowania. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie 

karą pieniężną w wysokości 300,00 zł W przypadku nie zapłacenia kary , zawodnik taki zostaje 

wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika z posiadania maty 

ekologicznej.  

 

18.Strefa Napraw  

Przy torze w okolicach parku maszyn znajduje się STREFA NAPRAW - miejsce wyznaczone 

przez organizatora do napraw oraz uzupełniania paliwa i płynów w czasie trwania wyścigu.  

Na terenie STREFY NAPRAW może przebywać tylko zawodnik biorący udział w wyścigu i 

jeden jego mechanik. Uzupełnianie paliwa może się odbywać wyłącznie przy zgaszonym silniku. 

W  STREFIE NAPRAW zakazane jest palenie tytoniu.  

 

19. Wyposażenie zawodnika  
Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste jak dla dyscypliny motocross.  

Ogumienie dowolne - motocrossowe lub enduro. Obowiązuje kask z aktualną homologacją 
 

20. Postanowienia końcowe  

Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country na 2013r. i 

niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym.  

We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, 

Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2013r.  

 

 

 

 

 

Zatwierdzono przez Gestora Strefy                                                Dyrektor zawodów  

w dniu 07.05.2013.                                                                       

                                                                                                             Marek Kugler 

Ryszard Obst 

 

 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM RAMOWY VIII i IX RUNDY 

MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY 

CHOJNA 18-19 MAJ 2013 

 

SOBOTA  18.04.2013 

 

7:30 - czynne biuro zawodów  

7:30 - 11:30 - zapisy i badanie techniczne   

8:00 - odbiór trasy przez Sędziego Zawodów  

8:30 - egzamin na certyfikat 

10.30 - odprawa zawodników – MOTOCYKLE wszystkie klasy  

10.45 - okrążenie zapoznawcze MOTOCYKLE -klasa młodzik  

11.00 - 11:40 - wyścig MOTOCYKLE - klasa młodzik  

11:45 - okrążenie zapoznawcze MOTOCYKLE – bez klasy młodzik  

12:00 - 13:30 - wyścig MOTOCYKLE – bez klasy młodzik  

13:40 - odprawa zawodników QUAD wszystkie klasy  

13:55 - okrążenie zapoznawcze QUAD – klasa młodzik  

14:10 - 14:50 - wyścig QUAD - klasa młodzik  

15:00 - okrążenie zapoznawcze QUAD - bez klasy młodzik  

15:15 - 16:45 - wyścig QUAD – bez klasy młodzik  

17:15 - wręczenie pucharów i dyplomów,  zakończenie zawodów  

 

NIEDZIELA  19.04.2013 

 

7:30       - czynne biuro zawodów  

7:30 - 10:30 - zapisy i badanie techniczne 

7:30 - odbiór trasy przez Sędziego Zawodów  

8:00 - egzamin na certyfikat 

8.45 - odprawa zawodników – MOTOCYKLE wszystkie klasy  

9.00 - okrążenie zapoznawcze MOTOCYKLE -klasa młodzik  

9.15 - 9:55 - wyścig MOTOCYKLE - klasa młodzik  

10:00 - okrążenie zapoznawcze MOTOCYKLE - bez klasy młodzik  

10:15 - 11:45 - wyścig MOTOCYKLE – bez klasy młodzik  

11:55 - odprawa zawodników QUAD wszystkie klasy  

12:10 - okrążenie zapoznawcze QUAD – klasa młodzik  

12:25 - 13:05 - wyścig klasa QUAD – klasa młodzik  

13:15 - okrążenie zapoznawcze QUAD – bez klasy młodzik  

13:30 - 15:00 - wyścig QUAD – bez klasy młodzik  

15:30 -  wręczenie pucharów i dyplomów,  zakończenie zawodów 

 

Ostateczny harmonogram zostanie ogłoszony w dniu zawodów po ewentualnym połączeniu klas 

w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 


