
 

                   REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY  
 

III Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  

w Motocrossie  

Szczecin / Rosówek, 04.05.2014r.  

 

 

I. Organizator: Klub Motorowy ProRacingTeam  
adres: 70-795 Szczecin, ul. Kurza 4  

kontakt: tel./fax 914828080 / 914896461  

e-mail: info@proracingteam.pl  

strona inter: www.proracingteam.pl  
 

II. Założenia  

Zawody mają na celu propagowanie sportu motocyklowego oraz wprowadzenie do  

tej dyscypliny amatorów, dysponujących odpowiednimi pojazdami i  

przygotowanie ich do uzyskania licencji sportowej zawodnika typu C.  

 

 

III. Zasady organizowania zawodów  

Zawody zorganizowane będą zgodnie z RSM, Regulaminem Ramowym  

Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie na 2014 rok , Komunikatami GKSM, Gestora 

Strefy i niniejszym Regulaminem Uzupełniającym wraz z załączonym harmonogramem 

czasowym imprezy. Uczestniczy 

 w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji.  
 

IV. Tor  

Licencja klubowa nr 55/M/2011  

Licencji toru nr 61/2012A  

Długość toru 1650 m  

Minimalna szerokość 6 m  
 

V. Miejsce zawodów  

Tor : Tor motocrossowy im. Zbigniewa Rutkowskiego w Rosówku  

Dojazd: Drogą krajową nr 13 w kierunku przejścia granicznego Rosówek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Władze zawodów  
 

Sędzia  Zawodów                                 - WIESŁAW SMIETJUCH LIC. P008/13 

Assystent Sędziego                   - MONIKA BUDNIK 

Dyrektor Zawodów                   - ALBIN MAJKOWSKI      LIC. 23/M/2008 

Asystent Dyr. Zawodów              - JAROSŁAW SKÓRZEWSKI  

Kierownik biura zawodów         - MAGDALENA SKÓRZEWSKA 

Kierownik kontroli technicznej - EDWARD KACZMARCZYK  

Kierownik trasy                          - MAREK STROMIDŁO  

Kierownik parku maszyn            - PIOTR ZACHARSKI  

Lekarz  zawodów                     - WSPR SZCZECIN  

Chronometraż                              - FIRMA GROS  

Komisarz ds ochrony środow.  - TOMASZ KACZMARCZYK 

Kierownik Start/Meta                  - RAFAŁ SUDAK 

Delegat Strefy                               -  
 

 

 

VII. Zgłoszenia  

     Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej w dniu zawodów w godz. 07.00 - 10.00 w biurze zawodów 

     lub przesłanie wcześniej do organizatora na adres jak w punkcie I.  
 

VIII. Udział zawodników zagranicznych 

      Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych spełniających wymagania  

niniejszego regulaminu.  

 

 

IX. Wpisowe  

       W kwocie 130zł od każdego zawodnika (zawierające już opłatę za transponder), płatne  

na konto organizatora: 08 1060 0076 0000 3380 0002 0804 w terminie do 25.04.2014r. lub w 

biurze zawodów. Uczestnicy przystępujący do egzaminu na  

certyfikat sportu motocyklowego wnoszą dodatkowo:  

- kwotę 25zł tytułem ubezpieczenia NNW  

- kwotę 50zł tytułem opłaty egzaminacyjnej.  
 

X. Biuro zawodów  

      Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 7.00 do zakończenia zawodów.  

W biurze należy przedstawi 

 następujące dokumenty:  

- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów  

- licencję: C, lub B i A ważną na 2014 rok  

- kartę zdrowia zawodnika z aktualnym wpisem badań lekarskich  

- dokument tożsamości (tylko uczestnik bez licencji)  

- zaświadczenie o zdolności od lekarza sportowego (tylko uczestnik bez licencji)  

- zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na udział w zawodach (tylko niepełnoletni  

uczestnik bez licencji)  

Uczestnicy zawodów nie posiadający licencji, mogą wystartowa 

w zawodach pod warunkiem przystąpienia i zaliczenia przed startem egzaminu teoretycznego na 

certyfikat sportu motocyklowego uprawniający do przyznania licencji sportowej zawodnika typu 

C. 



XI. Odbiór trasy  

Odbiór trasy przez sędziego zawodów ogodz.7:30 w dniu zawodów 
 

XII. Kontrola techniczna  

Zgodnie z harmonogramem zawodów. Kolory tła i cyfr - wg regulaminu Strefy.  

 

 

XIII. Park maszyn  

Bezpośrednio przyległy do toru motocrossowego.  

Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione - organizator wyznaczy teren do tego 

celu. W parku maszyn obowiązują maty ekologiczne pod motocykle i quady w miejscu 

ich serwisowania. Brak maty zagrożony jest karą nakładaną przez  

organizatora zawodów w kwocie 300 zł. Zapłacenie kary w dalszym ciągu nie  

zwalnia zawodnika i uczestnika z obowiązku posiadania i stosowania maty 

ekologicznej.  
 

XIV. Wyposażenie zawodnika  

Zawodnicy muszą posiada wyposażenie osobiste wg RSM jak dla dyscypliny  

motocross.  

 

 

XV. Zawody I klasy biorące udział w zawodach 

      W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik podczas jednych zawodów może   

       wystartować maksymalnie w dwóch wyścigów, w jednej klasie. Aby zostać 

       sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum jedno okrążenie i  
       przekroczyć linie mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy. Pozostałe kryteria wg Zasad  

       Rozgrywek Motocross 2014. Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych 
       klas, za wyjątkiem klas MX65 i MX85, które muszą być przeprowadzone oddzielnie. 

       Decyzję o połączeniu klas podejmuje Dyrektor Zawodów w uzgodnieniu z Sędzią Zawodów. 

 

       Klasy, pojazdy, wiek zawodników i czas wyścigu – wg pkt. 4.1 Regulaminu     

       Ramowego MSPZ na 2014 rok. 

 

Klasę stanowi minimum 6 zawodników w klasach motocykli i 4 zawodników w 

quadach.  

 

  XVI. Wyniki  

Nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu  

nieoficjalnych wyników.  
 

XVII. Protesty  

Zgłoszenia protestów - zgodnie z pkt. 6.36 Zasad Rozgrywek Motocross 2013r.  
 

 

   XVIII. Nagrody  

        W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca po dwóch wyścigach w klasyfikacji  

indywidualnej oraz puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej.  
 

   

 

 



 

 

   XIX. Ubezpieczenie  

Złożeniem podpisu na karcie zgłoszenia zawodnik potwierdza iż jest ubezpieczony  

(licencja) zgodnie z wymogami GKSM PZM. Uczestnicy zdający egzamin na 

certyfikat będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. 

Organizator ma zawartą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, a 

osoby funkcyjne uczestniczące przy organizacji zawodów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków NNW. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i 

szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty 

spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

 

 
 

XX. Postanowienia końcowe  

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem,  

zastosowanie mają odnośne przepisy RSM, Regulaminu Ramowego Strefy, oraz 

Komunikaty GKSM i Gestora Strefy. Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje 

w gestii Sędziego Zawodów.  
 
 
 
 
 

Dyrektor Zawodów  
 

lbin Majkowski 
 

 
 

Zatwierdzono dn.  

Przewodniczący OKSM  

ZO PZM w Poznaniu  

 
  Ryszard Obst 
 



HARMONOGRAM CZASOWY 

III rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie  

Rosówek, 4 maja 2014 r.  

  

  

  

  

  

1. Biuro zawodów czynne: 3 maja (sobota) 17.00 – 20.00 

           4 maja (niedziela)                                            7.00 – do zakończenia zawodów  

  

2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów 7.30  

  

3. Odbiory techniczne 7.00 – 11.00  

  

4. Egzamin teoretyczny na certyfikat 8.00  

  

5. Treningi dowolne i kwalifikacyjne 8.30 – 12.30  

  

Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 30-minutowy, 

podzielony na trzy części, następujące bezpośrednio po sobie:  

  

- I część - 15-minutowy trening dowolny  

 - II część - 10- minutowy trening kwalifikacyjny  

 - III część - 5-minutowa próba startu  

  

 - klasa MX 65 -     8.30 - 9.00  

 - klasa MX 85 + MX Kobiet   9.00 - 9.30  

 - klasa MX 2J  -                 9.30 -10.00  

 - klasa MX 2 C -     10.00 - 10.30  

- klasa MX 1 C -     10.30 - 11.00  

- klasa MX Masters +MX Open -   11.00 - 11.30  

- klasa MX Quad Open -    11.30 - 12.00  

  

6. Odprawa zawodników i otwarcie zawodów: godz.12.15 - na polu startowym 

 

7. Start  

                     Pierwszy bieg: 

  

 - klasa MX 65 - przedpark 12.20 - start 12.30 (10 min + 2 okr)  

 - klasa MX 85+ MX Kobiet - przedpark 12.40 - start 12.50 (10 min + 2 okr)  

 - klasa MX 2J - przedpark 13.00 - start 13.10 (15 min + 2 okr)  

 - kasa MX 2 C - przedpark 13.25 - start 13.35 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX 1 C - przedpark 13.50 - start 14.00 (15 min + 2 okr)  

 - klasa Quad Open - przedpark 14.15 - start 14.25 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX Open + MX Maters - przedpark 14.40 - start 14.50 (15 min + 2 okr)  

  

  

 

 

 

 



 

                           Drugi bieg:  

  

 - klasa MX 65 - przedpark 15.05 - start 15.15 (10 min + 2 okr)  

 - klasa MX 85+ MX Kobiet - przedpark 15.25 - start 15.35 (10 min.+ 2 okr)  

 - klasa MX 2J - przedpark 15.45 - start 15.55 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX 2 C - przedpark 16.10 - start 16.20 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX 1 C - przedpark 16.35 - start 16.45 (15 min + 2 okr)  

 - klasa Quad Open 2K - przedpark 17.00 - start 17.10 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX Open + MX Weteran - przedpark 17.25 - start 17.35 (15 min + 2 okr)  

  

8. Zakończenie zawodów - ok. godz. 18.30  

  

UWAGA: ostateczną decyzję o połączeniu klas podejmie Dyrektor Zawodów w  

uzgodnieniu z Sędzią Zawodów. O zmianach zawodnicy będą powiadomieni na  

odprawie. Nie ulegnie zmianie godzina startu do pierwszego biegu .  


