
 

                                                                                                             
REGULMIN UZUPELNIAJĄCY  IX RUNDY 

 MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCROSSIE 

CHOJNA   5  PAŹDZIERNIKA   2014 
 

1. Organizator:  

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

e-mail: mkugler@vp.pl  

 

2. Miejsce zawodów:   
Tor motocrossowy im. Konrada Kuglera - Chojna Lotnisko,  

 

3. Osoby urzędowe:  

Sędzia zawodów                        - Mieczysław Kałuża  

Dyrektor zawodów                    - Marek Kugler             

Delegat Gestora                         - Ryszard Obst 

Kierownik biura zawodów        - Teresa Chawóła 

Kierownik start-meta                 - Sebastian Marosik  

Kierownik trasy                         - Dariusz Barczyk  

Kierownik komisji technicznej  - Marek Faluta  

Chronometraż                             - GROS Grzegorz Ostrowski 

Lekarz zawodów                        - Krzysztof Moks 

 

4. Uczestnictwo w zawodach 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją „A”, „B” oraz „C”. Zawodnicy startujący 

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

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

26.09.2014 lub złożyć w biurze zawodów w dniu imprezy.  
Zawodnik musi przedłożyć w biurze zawodów:  

- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia  

- właściwą licencję, ważną na 2014 rok lub dowód tożsamości (zawodnik bez licencji)   

- kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym  wpisem o zdolności  
- dowód wpłaty wpisowego 

- 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.  
 

5. Biuro zawodów  
Czynne  zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. 

 

6. Odbiór techniczny  

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

motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Motocross na 2014r. 



  

7. Protesty  

Składanie i rozpatrywanie protestów – zgodnie z pkt. 6.36 Zasad Rozgrywek Motocross 2014. 

 

8. Wpisowe  

W wysokości 130 zł /zawierające opłatę za transponder/  płatne w biurze zawodów. 

Uczestnicy bez licencji, zobowiązani do przystąpienia do egzaminu na certyfikat, muszą 

dodatkowo wpłacić 25 zł tytułem ubezpieczenia oraz 50 zł opłaty egzaminacyjnej. 

 

9. Klasy  
Klasy i kryteria dla nich obowiązujące – wg pkt. 4.1 Regulaminu Ramowego MSPZ motocross 2014. 

 

10. Zawody 

W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik może w danych zawodach wystartować 

maksymalnie w dwóch wyścigach, 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. Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross 2014. 

Uczestnicy bez licencji (po zdanym egzaminie teoretycznym) zostaną sklasyfikowani w zawodach, 

lecz nie otrzymają punktów do klasyfikacji indywidualnej i klubowej. 

Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas, za wyjątkiem klas MX 65 i MX 

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

 

11. Nagrody  

Puchary – za zajęcie trzech pierwszych  miejsc po dwóch wyścigach w każdej z klas oraz w 

klasyfikacji klubowej. Upominki dla wszystkich startujących zawodników. 

 

12. 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.  

 

13. Wyposażenie zawodnika  
Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste dla dyscypliny motocross zgodne z RSM. 

 

14. Postanowienia końcowe  

Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross na 2014r. i niniejszym 

regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem czasowym.  

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

Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Motocross na 2014r.  

Po wyścigach odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu 2014 i dekoracja mistrzów i v-ce 

mistrzów Strefy Polski Zachodniej oraz Mistrzostw Okręgu Poznańskiego w motocrossie. 

 

                                                Dyrektor zawodów  

 

                                                                                                             Marek Kugler 

Zatwierdzone przez  

Gestora Strefy Polski Zachodniej 

Poznań, Ryszard Obst 

 

 



 

HARMONOGRAM CZASOWY 

IX RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCROSSIE 

CHOJNA  5  PAŹDZIERNIKA  2014 

 

 

1. Biuro zawodów czynne:              sobota 18.00-20.00,      niedziela  - 7.00 – do końca zawodów 

2. Kontrola techniczna                      sobota 18.00-20.00,      niedziela - 7.30 -10.00 

3. Odbiór trasy przez sędziego            - 7.30 

4. Egzamin teoretyczny na certyfikat  - 8.00 

5. Trening dowolny i kwalifikacyjny   - 8.30 - 12.00 

    Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 30-minutowy podzielony na 3 części 

     - 15 min. trening dowolny 

     - 10 min trening kwalifikacyjny 

     -  5 min. próba startu 

  8.30 -   9.00 -   MX 65 

  9.00 -   9.30  -  MX 85 + MX Kobiet 

  9.30 -  10.00 -  MX2J 

 10.00 - 10.30 -  MX 2C 

 10.30 - 11.00 -  MX 1C 

 11.00 - 11.30 -  Quad Open  

 11.30 - 12.00 -  MX Masters + MX Open 

 

6. Odprawa zawodników  i otwarcie zawodów - 12.10 –  

7. Start                               - pierwszy bieg: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

                              -  drugi bieg: 

  

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

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

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

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

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

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

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

 

8. Zakończenie zawodów  - dekoracja zwycięzców  – około 18.30 

9. Zakończenie sezonu Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej i Mistrzostw Okręgu 

Poznańskiego 


