REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
II Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej
w Motocrossie
Wschowa, 03.05. 2012 r.
I. Organizator:

Wschowski Klub Motorowy
Adres: ul. Moniuszki 11; 67-400 Wschowa
Kontakt: tel. 603-601-939, tel. 609-717-504
e-mail: jaromin@jarominmoto.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 C.
III. Zasady rozgrywania zawodów:
Zawody rozgrywane będą zgodnie z : Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w
Motocrossie na 2012 rok , Regulaminem Ramowym na 2012 rok – Motocross , RSM , Komunikatami
GKSM , Komunikatami Gestora Strefy i niniejszym Regulaminem Uzupełniającym oraz z załączonym
harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaakceptowanym przez Gestora Strefy. Uczestniczyć w
nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji.

IV. Tor:
Nr licencji klubowej 17/M/2011 ważna do 2014 roku
Nr licencji toru
FIM 12-10 ważna do 2012 roku
Długość toru
1750 m.
Minimalna szerokość 6 m.
Plan toru dołączony do regulaminu
V. Miejsce zawodów: tor motocrossowy KACZE DOŁY w Olbrachcicach, dojazd ze
Wschowy drogą nr 305 w kierunku Góry (3 km od Wschowy), dojazd na tor będzie
oznakowany.
VI. Osoby urzędowe:
Sędzia Zawodów
Dyrektor Zawodów
Kierownik ds. Organizacyjnych
Kierownik Biura Zawodów
Kierownik Komisji Technicznej
Kierownik Trasy
Kierownik Opieki Medycznej
Chronometraż

-

Bolesław Raczkowski nr lic. P 94/02
Przemysław Gliński
Zbigniew Iłowski
Anna Jaromin
Piotr Fogt
Tadeusz Jaromin
wyznaczy NZOZ we Wschowie
Firma „Gros” Grzegorz Ostrowski

VII. Nagrody: w każdej klasie puchary do trzeciego miejsca, po dwóch wyścigach.
VIII. Zgłoszenia: zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej w dniu zawodów w godz. 7.0010.00 w biurze zawodów lub przesłanie wcześniej do organizatora na adres jak w punkcie I.
IX. Wpisowe: w kwocie 120zł od każdego zawodnika (zawierające już opłatę za transponder),
płatne w biurze zawodów. Zawodnicy bez licencji, zobowiązani są do przystąpienia do
egzaminu na certyfikat i muszą dodatkowo wpłacić:
- kwotę 25 zł tytułem ubezpieczenia NNW
- kwotę 25 zł opłaty egzaminacyjnej.
X. Biuro zawodów:
Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 7.00 do zakończenia zawodów.
W biurze należy przedstawić następujące dokumenty:
- licencję: C lub B lub A ważną na 2012 rok
- certyfikat
- książeczkę sportowo-lekarską zawodnika lub kartę zdrowia sportowca z aktualnym
wpisem badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej
- wypełnioną kartę zgłoszenia
- dowód tożsamości (tylko uczestnik bez licencji)
- zaświadczenie o zdolności od lekarza medycyny sportowej (tylko uczestnik bez
licencji
Uczestnicy niepełnoletni, nieposiadający licencji muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów prawnych (z podaniem numeru dowodu osobistego osoby podpisującej zgodę)
na udział w zawodach.
XI. Odbiór trasy : odbiór trasy przez sędziego o godz. 8.00 w dniu zawodów.
XII. Odprawa zawodników: godz.12.45 w parku maszyn.
XIII. Odbiór techniczny: zgodnie z harmonogramem zawodów. Kolory tła i cyfr - wg
regulaminu Strefy.
XIV. 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. Za brak maty ekologicznej nałożona będzie kara 300 zł.
XV. Wyposażenie zawodnika: zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg RSM
jak dla dyscypliny motocross.

XVI. Klasy biorące udział w zawodach:
 klasa MX 65 : licencja A, B, C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu
Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), wiek od 8 do 12 lat, motocykle o
pojemności do 65cc 2T, koła o średnicy max. 12-14 cali, czas wyścigu 10 minut + 2 okrążenia
 klasa MX 85 : licencja A, B, C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu
Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), wiek od 10 do 15 lat, motocykle o
pojemności do 85 cc 2T, koła o średnicy min. 14-16 cali, max. 16-19 cali, czas wyścigu 10
minut + 2 okrążenia
 klasa MX2J C : wiek od 14 do 19 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1.
Regulaminu Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), motocykle o
pojemności od 100cc do 125cc 2T i od 175cc do 250cc 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia
 klasa MX2 C : wiek od 15 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu
Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), motocykle o pojemności od 100cc
do 150cc 2T i od 175cc do 250 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia
 klasa MX1 C : wiek od 17 lat, licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu
Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), motocykle o pojemności od 175cc
do 500cc 2T i od 290cc do 650cc 4T, czas wyścigu 15 minut + 2 okrążenia
 klasa MX Quad Open 2K :
quady z napędem na jedną oś, wiek od 13 do 19 lat i pojemność do 500cc oraz wiek od 17
lat i pojemność do 750cc, licencja A, B
quady j.w , licencja C lub bez licencji (z zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu Ramowego
Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.), czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia,
oddzielna klasyfikacja dla licencji A/B i C
 klasa MX Open : licencja A i B; wiek od 14 lat, motocykle o pojemności od 100cc do 500 2T i
od 175cc do 650cc 4T, czas wyścigu 15 min. + 2 okrążenia
 klasa MX Weteran wiek od 40 lat (od rocznika 1972), licencja A, B i C lub bez licencji (z
zastrzeżeniem pkt 3.1. Regulaminu Ramowego Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej na 2012r.);
motocykle o pojemności od 100cc do 500cc 2T i od 175cc do 650 4T, czas wyścigu 15 minut +
2 okrążenia. W tej klasie nie mogą startować zawodnicy, którzy w roku 2011 zajęli w
motocrossowych Mistrzostwach Polski miejsca od 1 do 10 oraz w Pucharze Polski miejsca od 1
do 5.
Treningi i wyścigi klasy MX Open i MX Weteran odbędą się wspólnie, z zachowaniem oddzielnej
klasyfikacji.

Klasę stanowi minimum 6 zawodników w klasach motocyklowych i 4 w quadach. W przypadku
mniejszej ilości zawodników w danej klasie, nastąpi połączenie klas. Granica dla wieku

minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku
maksymalnego kończy się wraz z końcem roku urodzenia.
XVII. Udział zawodników zagranicznych: dopuszcza się udział zawodników zagranicznych
spełniających wymagania niniejszego regulaminu.
XVIII. Wyniki: nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 30 min po wywieszeniu
nieoficjalnych wyników.
XIX. Protesty: zgłoszenia protestów zgodnie z RSM. Wymagana kaucja 500zł.
XX. Ubezpieczenie: zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby
funkcyjne uczestniczące przy organizacji zawodów 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.
XXI. Postanowienia końcowe: we wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym
regulaminem, zastosowanie mają odnośne przepisy Regulaminu Ramowego Mistrzostw Strefy
Polski Zachodniej na 2012r, Regulaminu Ramowego na 2012 rok – Motocross , RSM , Komunikaty
GKSM, Komunikaty Gestora Strefy. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Sędziego
Zawodów.

Dyrektor Zawodów
Przemysław Gliński

Zatwierdzone przez
Gestora Strefy
Polski Zachodniej
Poznań 11.04.2012 r.
Przewodniczący OKSM PZM w Poznaniu
Ryszard Obst

HARMONOGRAM
II runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie WSCHOWA, 03.05.2012r.
1.Biuro zawodów czynne: 7.00 – do zakończenia zawodów
2. Odbiór trasy przez sędziego zawodów 8.00
3. Odbiory techniczne 7.30 – 11.00
4. Egzamin na certyfikat 8.30
5. Treningi:
a) trening dowolny (w tym 5 min. próby startu):
Klasa MX 65 + MX 85 - 9.00 – 9.20
Klasa MX2J C - 9.20 – 9.40
Klasa MX2 C - 9.40 - 10.00
Klasa MX1 C - 10.00 – 10.20
Klasa MX Quad Open 2K - 10.20 – 10.40
Klasa MX Open + MX Weteran - 10.40 - 11.00
b) trening obowiązkowy z pomiarem czasu:
Klasa MX 65 + MX 85 - 11.10 - 11.20
Klasa MX2J C - 11.25 – 11.35
Klasa MX2 C - 11.40 – 11.50
Klasa MX1 C - 11.55 – 12.05
Klasa MX Quad Open 2K - 12.10 - 12.20
Klasa MX Open + MX Weteran - 12.25 - 12.35
6. Odprawa zawodników i otwarcie zawodów: godz.12.45 - na polu startowym
7. Start
Pierwszy bieg:
Klasa MX 65 + MX 85 - przedpark 12.50 - start 13.00 (10 min + 2 okr)
Klasa MX2J C - przedpark 13.10 - start 13.20 (15 min + 2 okr)
Klasa MX2 C - przedpark 13.35 - start 13.45 (15 min + 2 okr)
Klasa MX1 C - przedpark 14.00 - start 14.10 (15 min + 2 okr)
Klasa Quad Open 2K - przedpark 14.25 - start 14.35 (15 min + 2 okr)
Klasa MX Open + MX weteran - przedpark 14.50 - start 15.00 (15 min + 2 okr)
Drugi bieg:
Klasa MX 65 + MX 85 - przedpark 15.15 - start 15.25 (10 min + 2 okr)
Klasa MX2J C - przedpark 15.35 - start 15.45 (15 min + 2 okr)
Klasa MX2 C - przedpark 16.00 - start 16.10 (15 min + 2 okr)
Klasa MX1 C - przedpark 16.25 - start 16.35 (15 min + 2 okr)
Klasa Quad Open 2K - przedpark 16.50 - start 17.00 (15 min + 2 okr)
Klasa MX Open + MX Weteran - przedpark 17.15 - start 17.25 (15 min + 2 okr)
8. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców - ok. godz. 17.45

