REGULAMIN UZUPELNIAJĄCY
RAJD
BIEDRUSKO
WARTER RACING
2017 ed.2.
Biedrusko, 8 października 2017 r.
1.
Organizator
Nazwa klubu: Motoklub „UNIA”
Adres:
ul. Grobla 30, 60-101 Poznań
E-mail:
uniamotoklub@gmail.com
2.
Data i miejsce zawodów
Data:
08.10.2017 r.
Miejsce:
poligon wojskowy Biedrusko – gmina Suchy Las
Koordynaty:
3.

Osoby urzędowe
Sędzia zawodów
Kierownik zawodów
Kierownik biura zawodów
Kierownik kontroli technicznej
Kierownik trasy
Chronometraż
Lekarz zawodów

4.

-

Krzysztof Marchewka
Krzysztof Howil
Roman Piskorski
Zbigniew Bienert
Dariusz Mikołajczak
Waldemar Iracki
Krzysztof Moks

Zgłoszenie do zawodów
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z licencją A, B,C oraz uczestnicy bez
Licencji po złożeniu oświadczenia na piśmie ( Zał. nr 1.).

Zawodnik zgłoszony do zawodów musi mieć ukończone 18 lat.
Do zawodów przyjmowani będą zawodnicy którzy prześlą drogą mailową na adres
uniamotoklub@gmail.com Organizatora wypełnione Kartę zgłoszenia do zawodów ,
potwierdzenie dokonanego przelewu wpisowego, oraz Oświadczenie ( Zał. Nr 1 dotyczy
Uczestników bez Licencji).
Ww. dokumenty należy przesłać w formacie PDF, ewentualnie JPG (zdjęcia)
Zgłoszenie zostanie przyjęte i zarejestrowane po dokonaniu wpłaty wpisowego na konto
Organizatora i potwierdzone zwrotnie mailem Zgłaszającemu.
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Wpisowe do zawodów wynosi do dnia 30 września 2017 r:

150,00 zł
Nr konta:

mBank 15 1140 2004 0000 3102 7665 8982
Dane odbiorcy:
Motoklub „UNIA”
ul. Grobla 30
61-858 Poznań
Tytułem:
(Nazwisko i Imię zgłaszanego) - wpisowe do zawodów
Wpłatę wpisowego i zgłoszenie do zawodów należy dokonać do dnia 30 września 2017r.
Zgłaszając się do 30.09.2017 r. w tytule maila proszę podać:
„Zgłoszenie do zawodów (Nazwisko i Imię), (Nazwisko i Imię kolejnego uczestnika)”
Po terminie 30 września 2017r jest możliwość zgłoszenia się do zawodów po złożeniu
Karty zgłoszenia do zawodów, Oświadczenia (Zał. Nr 1 dotyczy Uczestników bez Licencji),
oraz opłaceniu wpisowego - gotówką - w Biurze Zawodów.
Wpisowe do zawodów po 30 września 2017r. wynosi:

250,00 zł
Kolejność przyjętych zgłoszeń będzie decydowała o polu startowym na linii startu.
(przyjętych maliowo do dnia 30.09.2017 i potwierdzonych przez Organizatora oraz
osobiście zgłoszonych w dniu 08.10.2017 w Biurze Zawodów)
Pierwszy zgłoszony zawodnik będzie startował z pierwszego pola startowego itd. aż do
ostatniego zgłoszonego zawodnika.
5.

Numery startowe
Numery startowe zabezpiecza i przydziela organizator. Po odbiór numeru startowego
zawodnik winien się zgłosić do Biura Zawodów w dniu zawodów w godz. 8.00-10.00
z oryginałami dokumentów przesłanych mailowo do zgłoszenia oraz pozostałymi
wymaganymi niniejszym Regulaminem (np. licencja, polisa NNW)

6.

Kontrola techniczna
Kontrola odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.
Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do kontroli technicznej z naklejonymi
numerami startowymi. Do zawodów będą dopuszczone motocykle spełniające wymogi
techniczne RSM w specyfikacji motocross lub enduro.

7.

Wyposażenie zawodnika
Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste określone dla dyscypliny motocross lub
enduro.

8.

Udział zawodników zagranicznych
Zawody są otwarte dla zawodników zagranicznych.

9.

Park maszyn
Park maszyn zlokalizowany w bazie zawodów. Każdy motocykl stojący w parku maszyn,
obsługiwany lub naprawiany w miejscu serwisowym musi stać na atestowanej macie
ekologicznej. Za brak maty zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w kwocie 300,00 zł.
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Nie zapłacenie kary jest równoznaczne z wykluczeniem z zawodów. Zapłacenie kary w
dalszym ciągu nie zwalnia ukaranego z obowiązku posiadania i stosowania maty
ekologicznej.
10.

Trasa wyścigu.
Trasa wyścigu przebiega po drogach nieutwardzonych na terenie poligonu.
Długość jednego okrążenia około 20 km.
Czas trwania wyścigu 4 godzin.
Na trasie będą zlokalizowane PKP.

11.

Strefa napraw
Przy torze w rejonie parku maszyn znajdować się będzie Strefa Napraw, miejsce
wyznaczone przez organizatora do serwisowania sprzęt oraz uzupełniania paliwa i płynów w
czasie trwania zawodów.
Na trenie strefy napraw może przebywać tylko zawodnik biorący udział w wyścigu i jeden
jego mechanik. Uzupełnianie paliwa z atestowanych kanistrów może się odbywać wyłącznie
przy zgaszonym silniku.

12.

Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty kaucją zwrotną w przypadku uznania
protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach sprzętu, paliwa, zachowania się
zawodników na torze,
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć kierownikowi zawodów.
Kaucja za złożony protest wynosi 500 zł , jeżeli protest powoduje demontaż silnika
wysokość kaucji wynosi 1000 zł.

13.

Przepadek wpisowego.
Niedopuszczenie zawodnika do startu, wykluczenie z zawodów lub jego nieobecność
powoduje przepadek wpisowego na rzecz Organizatora.

14.

Postanowienia końcowe
Organizator ufunduje pamiątkowe puchary dla dziesięciu pierwszych zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.
Każdy zawodnik , bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, szkody i
zdarzenia w stosunku do zawodników, uczestników i ich pojazdów jak i szkody oraz straty
spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia powstałe w wyniku
wypadku, ognia wody lub innych przyczyn.
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
RSM, Kodeks Ochrony Środowiska PZM, komunikaty GKSM.
Ostateczna interpretacja regulaminów pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

Zatwierdzone 08.09.2017 r.
Przewodniczący OKSM ZO PZM w Poznaniu
Ryszard Obst
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HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW
RAJD
BIEDRUSKO
WARTER RACING
2017 ed.2.
Biedrusko, 8 października 2017r.

1.

Biuro zawodów czynne:

niedziela

2.

godz. 8:00 – 10:00

08.10.2017r.

godz. 10:15

08.10.2017r.

godz. 11:00

Start
niedziela

5.

08.10.2017r.

Odprawa zawodników

niedziela

4.

godz. 8:00 – 18:00

Kontrola techniczna

niedziela

3.

08.10.2017r.

Zakończenie zawodów
niedziela

08.10.2017r.

godz. 16:30
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