REGULMIN UZUPELNIAJĄCY
V i VI RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ
W CROSS COUNTRY

1. Organizator
Klub
Adres klubu
Tel/fax
E-mail:

Motoklub „UNIA”
61- 858 Poznań, ul. Grobla 30
+48 61 852 30 02
uniamotoklub@gmail.com

Zawody będą jednym z akcentów obchodów 100-lecia
MOTOKLUBU „UNIA”
2. Miejsce i termin zawodów
Termin
20 - 21 czerwiec 2015r.
Adres
Poligon Biedrusko – Radojewo
Koordynaty GPS
N52 30.105 E16 55.124
3. Osoby urzędowe
Sędzia Zawodów
Delegat Gestora Strefy
Dyrektor Zawodów
Z-ca Dyrektora Zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik trasy
Kierownik komisji technicznej
Komisarz ds. ochrony środowiska
Chronometraż
Lekarz zawodów

Robert Kramer
Ryszard Obst
Mieczysław Kałuża
Wiktor Firlik
Michał Szydłowski
Dariusz Mikołajczak
Michał Czochralski
Szymon Kałuża
Firma „GROS”
Krzysztof Moks

Lic. nr P 080/13
Lic. nr P 087/13
Lic. nr P 034/13

Lic. nr 5063

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów, podpisane przez zawodnika/uczestnika i potwierdzone przez jego
macierzysty klub (dotyczy zawodników licencjonowanych), należy przesłać na adres
organizatora lub złożyć w biurze zawodów w dniu imprezy, najpóźniej na jedną godzinę
przed startem danej klasy.
Prawo startu mają zawodnicy z licencją „A”, „B” i „C” oraz uczestnicy startujący bez
licencji, którzy przystąpić muszą do szkolenia i egzaminu.
Szkolenie i egzamin (w formie testów), przeprowadzony będzie w godzinach podanych w
harmonogramie czasowym zawodów.
Przypominamy zawodnikom o konieczności posiadania ważnej „Karty Zdrowia”, którą
należy przedłożyć w biurze zawodów.

5. Biuro zawodów
Adres : poligon Biedrusko - Radojewo
Tel. : 501 634 184 lub 508 185 755 (tylko w dniach zawodów)
Godziny otwarcia biura:
- sobota 20.06.2015 - od 8.00 do 18.00
- niedziela 21.06.2015 – od 8.00 do zakończenia zawodów
W biurze zawodów należy przedłożyć następujące dokumenty:
a/ zawodnik licencjonowany
-wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów, potwierdzoną przez
jego macierzysty klub
- właściwą licencję ważną na 2015 rok
- kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych, z ważnym wpisem o
zdolności zawodnika
- dowód wpłaty wpisowego (jeśli było dokonane przelewem)
b/ uczestnik bez licencji
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów
- dowód tożsamości
- „Oświadczenie” o stanie zdrowia (tylko uczestnik pełnoletni)
- zaświadczenie ze stwierdzeniem przez lekarza medycyny sportowej (lub
posiadającego certyfikat PTMS) o zdolności do startu oraz pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach (tylko uczestnik
niepełnoletni)
6. Wpisowe
Wpisowe do zawodów, razem z opłatą za transponder do pomiaru czasu, wynosi :
- dla klas : Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Master, Quad 2K, Quad 4K, Quad Open i
Quad Master - 180 zł za zgłoszenie do dwóch rund lub 110 zł za zgłoszenie do jednej
rundy zawodów
- dla klasy Quad Młodzik 2K – 160 zł za zgłoszenie do dwóch rund lub 90 zł za
zgłoszenie do jednej rundy zawodów
- dla klas : Amator i Quad Amator - 200 zł za zgłoszenie do dwóch rund lub 150 zł za
zgłoszenie do jednej rundy (w tej kwocie zawarta już jest opłata za szkolenie,
egzamin i ubezpieczenie)
Uczestnicy niepełnoletni, zobowiązani do przystąpienia do egzaminu na certyfikat,wnoszą
dodatkową opłatę 50 zł za szkolenie i egzamin oraz opłatę za ubezpieczenie NNW w
wysokości 25 zł za każdy dzień zawodów (zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu Ramowego MSPZ
cross country 2015r).
W przypadku wycofania się z zawodów, zawodnikowi/uczestnikowi nie przysługuje
zwrot wpisowego.
7. Czas trwania wyścigów
Czas trwania wyścigów dla klasy Quad Młodzik 2K wynosi 30 minut. Dla wszystkich
pozostałych klas – 1,5 godziny. Kolejność startów wg harmonogramu czasowego zawodów.
8. Odbiór techniczny
Odbędzie
się
zgodnie
z
harmonogramem
czasowym
zawodów.
Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM Zasady
Rozgrywek Cross Country 2015r. oraz Regulaminu Ramowego MSPZ w cross country 2015r.
9. Odprawa zawodników

Odbędzie się w parku maszyn, w czasie podanym w harmonogramie czasowym zawodów.
Udział w odprawie jest obowiązkowy dla zawodników i uczestników.
10. Udział zawodników zagranicznych
Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w cross country są zawodami otwartymi dla
zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu.
11. Trasa
O długości ok. 8 km, szerokość od 6 m do15 m, o różnorodnej nawierzchni.
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dzień przed zawodami.
12. Numery startowe
Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi numerami
startowym na właściwym tle, zgodnie z pkt. 3.9 Regulaminu Ramowego MSPZ w cross
country 2015r. i Komunikatem Nr 1/2015 Gestora Strefy.
13. Protesty
Sposób składania i rozpatrywania protestów musi być zgodny z pkt.6 Regulaminu Ramowego
MSPZ w cross country 2015r.
14. Zasady rozgrywania zawodów
Kolejność wyścigów 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. Czas zakończenia pomiaru czasu podany będzie na odprawie
zawodników.
Procedura startowa – wg pkt. 4 Zasad Rozgrywek Cross Country 2015r.
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy, stosownie
do kolejności przekraczania linii mety. Pozostałe kryteria wg pkt. 5.3 Regulaminu Ramowego
MSPZ w cross country 2015r.
Punktacja w zawodach wg pkt. 5.1 i 5.4 Regulaminu Ramowego MSPZ w cross country
2015r.
15. Klasy
Zawody będą rozgrywane w klasach:
- quady : 2K Młodzik, 2K, 4K, Open, Master, Amator
- motocykle: Junior, Senior 1, Senior 2, Open, Master, Amator
Kryteria dla poszczególnych klas – wg pkt. 4.1 Regulaminu Ramowego MSPZ w cross
country 2015r. i Komunikatu Nr 1/2015 Gestora Strefy.
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyścigu klasy Quad Młodzik 2K jest
zgłoszenie się minimum czterech zawodników/uczestników.
16. Nagrody
Organizator wręczy zawodnikom puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z
klas, za każdy dzień zawodów.
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 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 obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Zabronione jest uzupełnianie paliwa po okrążeniu zapoznawczym !
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 Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Polski
Zachodniej w cross country na 2015r. oraz niniejszym regulaminem uzupełniającym.
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy
RSM, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, Regulamin Medycznego PZM, komunikaty
GKSM i Gestora Strefy.
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby biorące udział w ich
organizacji – od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w
stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich pośrednio lun bezpośrednio
szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz właściwej
interpretacji niniejszego regulaminu.
21. Proponowane miejsca zakwaterowania:





Pensjonat „Pod Kasztanem”, Radojewo, ul. Piołunowa 1, tel. 668 505 929
Hotel „Naramowice”, Poznań, ul. Naramowicka 150, tel. (61) 822 75 43
Murowana Goślina, ul. Poznańska 47, tel. (61) 812 22 11
Pałac Biedrusko, 62-003 Poznań/Biedrusko, ul. 1 Maja 82, tel. 793 330 036

Dyrektor Zawodów
Mieczysław Kałuża

Zatwierdzono przez Gestora Strefy
Poznań, 25.05.2015

Harmonogram czasowy zbiorczy
XI i XII runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
VII i VIII runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
w Cross Country
Biedrusko, 20/21.06.2015r.

Sobota, 20.06.2015r.
8.00 - 18.00
8.30 - 16.00
9.30
10.30

- czynne biuro zawodów
- badanie techniczne
- szkolenie i egzamin teoretyczny dla amatorów
- odprawa dla zawodników/uczestników wszystkich klas motocyklowych

11.00 – 12.30
13.00 – 14.30
14.30

- wyścig klasy Master PP i MSPZ oraz klasy Amator PP i MSPZ
- wyścig klasy S1 i S2 MP, PP i MSPZ, klasy Junior MP, PP i MSPZ
oraz klasy Open MSPZ
- odprawa dla zawodników/uczestników wszystkich klas quadów

15.00 – 16.30
16.30

- wyścig quadów wszystkich klas MP, PP i MSPZ
- odprawa dla zawodników/uczestników klasy Quad Młodzik 2K MSPZ

16.50 –17.20
17.30

- wyścig klasy Quad Młodzik 2K MSPZ
- dekoracja zwycięzców klas Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej

Niedziela, 21.06.2015r.
8.00 – do zakończenia zawodów
8.30 – 10.00
9.00 – 9.30

- czynne biuro zawodów
- dodatkowe badanie techniczne

- wyścig klasy Quad Młodzik 2K MSPZ

10.00 – 11.30

- wyścig klasy Master PP i MSPZ oraz klasy Amator PP i MSPZ

12.00 – 13.30

- wyścig klasy S1 i S2 MP, PP i MSPZ, klasy Junior MP, PP i MSPZ
oraz klasy Open MSPZ

14.00 – 15.30

- wyścig quadów wszystkich klas MP, PP i MSPZ

16.00

- zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców MP, PP i MSPZ

