
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY  
I  Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej 

oraz 

I Runda Mistrzostw Okręgu Poznańskiego 

w motocrossie 

                                    Oborniki 10.04. 2016r. 

 

 
I.       Organizator 

OTS MOTOKLUB OBORNIKI 64-600 OBORNIKI UL. DROGA LESNA 7 

e-mail: motoklub@motokluboborniki.pl 
Tel. 48 604 773 753 

 

Zasady rozgrywania zawodów 
Zawody rozgrywane będą zgodnie z RSM, Komunikatami GKSM, Regulaminem 

Ramowym Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej oraz niniejszym Regulaminem 

Uzupełniającym. Uczestniczyć w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z 

pełnym prawem do klasyfikacji. 

Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi 

niniejszego regulaminu i Zasad Rozgrywek Motocross 2016. 

 

II. Nagrody 
Organizator wręczy w każdej klasie puchary do trzeciego miejsca w klasyfikacji 

indywidualnej oraz puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji klubowej. 
 

III. Miejsce zawodów 
 TOR MOTOCROSSOWY OBORNIKI UL. ŁUKOWSKA 

 

IV. Osoby urzędowe 

Sędzia Zawodów                   - Krzysztof  Marchewka 

Gestor Strefy                                       - Ryszard Obst 

Delegat Gestora Strefy        - Robert Kramer 

Dyrektor Zawodów         - Krzysztof Dereń 

Kierownik Biura                                 -  Anna Mantyk 

Kier. Komisji Technicznej                  -  Leszek kluczyński 

Kierownik startu-meta                        -  Szymon Targosz 

Chronometraż         - Firma „GROS” Grzegorz Ostrowski 

Lekarz Zawodów         - Obst Ambulans 
 

V. Zgłoszenia 
Zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej w dniu zawodów do godz. 10.30 lub 

przesłane wcześniej do organizatora na adres jak w punkcie I. 
 

VI. Wpisowe 



Wpisowe w wysokości 130zł od każdego zawodnika (zawierające już opłatę za 

transponder), płatne w biurze zawodów. Uczestnicy bez licencji, zobowiązani do 

przystąpienia do egzaminu na certyfikat, muszą dodatkowo wpłacić: 

- kwotę 25 zł tytułem ubezpieczenia 

- kwotę 50 zł opłaty egzaminacyjnej 
 

VII. Biuro zawodów  

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

  W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty: 

  - właściwą licencję ważną na 2016 rok (tylko zawodnicy licencjonowani) 

  - kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym wpisem o zdolności 

 - dokument tożsamości (tylko uczestnik bez licencji) 

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

 - wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów 

 - dowód wpłaty wpisowego 

     Zawodnicy niepełnoletni, nieposiadających licencji,  mmuusszząą  pprrzzeeddłłoożżyyćć  ppiisseemmnnąą    

zzggooddęę rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dowodu osobistego 

osoby podpisującej zgodę) na udział w zawodach. 

 

   Odbiór trasy  
Odbiór trasy przez sędziego zawodów o godz. 7.30 w dniu zawodów. 

 

      X.   Odprawa zawodników  

Odprawa  odbędzie się o godz.12.15 na polu startowym. Obecność zawodników na     

odprawie obowiązkowa. 
 

XI.   Odbiór techniczny  
Zgodnie z harmonogramem zawodów. Kolory tła i cyfr – zgodnie z Zasadami 

Rozgrywek Motocross 2016r. 
 

     XII.   Park maszyn  
     Park maszyn zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru  motocrossowego. 

Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione. W parku maszyn obowiązują maty       

środowiskowe pod motocykle i quady w miejscu ich serwisowania. Za brak maty na 

zawodnika nałożona będzie kara w wysokości 300zł. 
 

XIII.   Wyposażenie zawodnika  
Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross 

2016. 
 

XIV.   Klasy biorące udział w zawodach  
Klasy, pojazdy, wiek zawodników i czas wyścigu – wg pkt. 4.1 Regulaminu 

Ramowego MSPZ na 2016 rok. 

Klasę stanowi minimum 6 zawodników w klasach motocyklowych i 4 w quadach.   

 



XV.   Zawody 

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 linię mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy. Za zajęte 

miejsca otrzymują punkty w wysokości zgodnej z pkt. 6.1. Regulaminu Ramowego 

MSPZ na 2015 rok. Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross 2016r. 

Uczestnicy bez licencji zostaną sklasyfikowani w zawodach, jednak nie będą im 

przyznane punkty do klasyfikacji indywidualnej ani klubowej (wg pkt. 6.3 

Regulaminu Ramowego MSPZ 2016). 

Treningi i wyścigi klasy MX 85 będą połączone z klasą MX Kobiet, a klasy MX 

Junior z  klasą MX Open. Decyzję o połączeniu innych klas – poza klasą MX 65, 

która przeprowadzona będzie oddzielnie - podejmie Dyrektor Zawodów, w 

uzgodnieniu z Sędzią Zawodów. 

Procedura startowa wg Zasad Rozgrywek Motocross 2016r. 

 

XVI.   Wyniki   
Nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeni wyników 

nieoficjalnych. 

 

XVII.   Protesty   

Zgłoszenia protestów i wysokość kaucji zgodnie z RSM.  

 

XVIII.   Ubezpieczenia  
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby uczestniczące 

w organizacji  od 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. 

 

XIX.   Postanowienia końcowe   

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

mają odnośne przepisy RSM oraz komunikaty GKSM i Gestora Strefy. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego 

Zawodów. 

 

 

Zatwierdzone przez         Dyrektor Zawodów 

Gestora Strefy Polski Zachodniej          Krzysztof Dereń 

Ryszard Obst 

 

Poznań, 29.03.2016     
     

 



 

 
 

 

HARMONOGRAM  CZASOWY II 

Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie 

Na  rok 2016 

 

 

 
 

1. Biuro zawodów czynne                                       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 25-minutowy, podzielony na trzy części, 

następujące bezpośrednio po sobie: 

 

  - I część - 10-minutowy trening dowolny 

  - II część - 10- minutowy trening kwalifikacyjny 

  - III część -   5-minutowa próba startu 

     

 - klasa MX Masters           8.30 – 8.55 

- klasa MX 65                                        8.55 - 9.20 

                                - klasa MX 85 + MX Kobiet                 9.20 -9.55 

 - klasa MX 2 J + MX Open         9.55 - 10.20 

 - klasa MX 2 C                               10.20 - 10.45 

 - klasa MX 1 C                               10.45 - 11.10 

 - klasa MX Quad Open            11.10 - 11.35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Start    

 

 Pierwszy bieg:    

                                            

 - klasa MX Masters                  - przedpark 11.50   -   start 12.00 (15 min + 2 okr) 

 - klasa MX 65                               - przedpark 12.10   -   start 12.20 (10 min + 2 okr) 

 - klasa MX 85+ MX Kobiet          - przedpark 12.30   -   start 12.40 (15 min + 2 okr)  

 - kasa MX 2 J  + MX Open         - przedpark 12.50   -   start 13.00 (15 min + 2 okr)  

 - klasa MX 2 C                - przedpark 13.10   -   start 13.20 (15 min + 2 okr) 

  - klasa MX 1 C                    - przedpark 13.30   -   start 13.40 (15 min + 2 okr)   

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

       - klasa MX Quad                          - przedpark 14.10   -   start 14.20 (15 min + 2 okr) 

  

 

                  Drugi bieg:  

 

  Klasa MX Masters          - przedpark 14.30   -   start 14.40 (15 min + 2 okr)  

 Klasa MX 65                                 - przedpark 14.50   -   start 15.00 (10 min.+ 2 okr) 

 Klasa MX 85+ MX Kobiet           - przedpark 15.10   -   start 15.20 (15 min + 2 okr)  

 Klasa MX 2 J +MX Open             - przedpark 15.30    -  start 15.40 (15 min + 2 okr)  

 Klasa MX 2 c                 - przedpark 15.50   -   start 16.00 (15 min + 2 okr)  

 Klasa MX 1 C                     - przedpark 16.10   -   start 16.20 (15 min + 2 okr) 

       Klasa MX Quad                            - przedpark 16.50  -    start 17.00 (15min + 2 okr ) 

 

  7. Zakończenie zawodów   - ok. godz. 18.00 

 

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 . 


