
REGULAMI N UZU PEŁNIAJĄCY
Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie

Data 23.05.2021

Klasy Mistrzostwa Strefy: MX 65,85, JUNIOR, MX OPEN, MX MASTERS, MX MASTERS 50+, MX
KOBIET, MX B, MX C, MX Quad OPEN/ MX QUAD JUNIOR ( Niedziela )

Miejsce zawodów

DoJAZD
Droga szybkiego ruchu
Droga krajowa
Najbliższe miasto
Najblizszy szpital

1. ToR

Nr licencjiklubowej
Nr licencjitoru
Długość toru
Minimalna szerokość
Plan toru dołączony do regulaminu

2. oRGANlzAToR

Nazwa - Klub
Adres
Nr telefonu
Nr fax
e-mail

Biuro zawodów:

Adres
Nr telefonu

3 OSOBY URZEDOWE

Sędzia Główny Zawodów
Asystent Sędziego Głównego

Dyrektor Zawodów
kierownik biura zawodów
Kierownik ds. spońowych
Kierownik ds. .organizacyjnych

Kierownik kontroli tech nicznej
kierownik toru
Kierownik parkingu
Kierownik opieki medycznej
kierown ik chronometraźu

Tor motocross w kowali

s7
DK 73
Kielce (8 km od toru)
CzenłonaGóra -8km

3lMl2021ważnado2024
13217lAważna do 2022 roku
1550 m
6m

Świętokzyskie Towazystwo Motorowe MOTO-MAX
ul. Parkowa 3121 ,26-052 Nowiny
+ 48723 601 391

motomaxkielce@o2.pl

Tor Kowala
+ 48 50,t 750 515

Grzegoz Rybus Lic. nr 00006
Mieczysław Adamczyk Lic. nr 05003

Robeń Dudek Lic. nr O5OO3
Marcin Znojek
Damian Węglowski
sławomir posłowski

Piotr Banaś
Wiesław Piróg

karolina Januchta
Grzegorz Ostrowski



Komisaz ds. ochrony środowiska

Zawody będą organizowane zgodnie z RSM - Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji
Motocross 2021, Regulaminem Ramowym Mistzostw Strefy/Okręgu2021, komunikatamiGKSM na rok
2021, niniejszym regulaminem uzupełniającym orazzzałączonym harmonogramem godzinowym
sprawdzonym i zaakceptowanym przez GKSM.

4 zGŁoszENlA

Formulaze zgłoszeniowe podpisane przez uczestników i zawodników muszą być wysłane do organizatora
na niżej podany adres;
Organizator
Adres
Nr tel.
Nr fax
e-mail

+48
+48

najpóźniej na 14 dni przed zawodamitj. do
/decyduje data stempla pocztowego, wydruk z faksu lub mail/

5 WPlsoWE

Wysokość wpisowego zgodna z Regulaminem Ramowym Mistzostw Strefy Centralnej
lub
Wysokość wpisowego wynosi:

za stań w jednej klasie MX65 lub MX85 - 90,00.PLN
za stań w jednej klasie - zvlyłączeniem klas MX65 i MX85 - 160,00 PLN
za stań w dwóch lub więcej klasach tego samego dnia lub dnia następnego w ramach
tych samych zawodów - dopłata zakażdą klasę - 70,00 PLN
(+ opłata za pomiar czasu- transponder 10zł)

6 SKŁAD KoMlsJl EGzAMlNACYJNEJ

7 NUMERY STARTOWE

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane pżez cały sezon. Zawodnicy uczestniczący
po raz pienłszy w MS nie mający nadanego wcześniej numeru stańowego otzymĄą numery od kierownika
chronometraźu na pierwszych zawodach.
Zmiany numerów stańowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

8 sPoTKANtE sEDzlEGo GŁoWNEGo zAWoDoW z oRGANlzAToRAMl

Spotkanie Sędziego Głównego Zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów pzed
rozpoczęciem kontroli technicznej.

9 KONTROLATORU

Zgodnie z harmonogramem zawodów .

10W
Zgodnie z harmonogramem zawodów



11 oDPRAWA zAWoDNlKoW

Zgodnie z harmonogramem zawodów

12

Tor (nazwa lub adres) Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

13 MlEJscE lTERMIN TRENINGU KWALIFIKACYJNEGo

Tor (nazwa lub adres)..,, .......,.. Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

14 PRoBASTARTU

Zgodnie z harmonogramem zawodów

{5 oKRAżEN|E zAPozNAWczE

Zgodnie z harmonogramem zawodów

16@
Zgodnie z harmonogramem zawodów

17 vVYśclGt

Zgodnie z harmonogramem zawodów

18 KLASYFIKACJA zAWoDNlKoW i KLUBoW

Według obowiązującej klasyfikacjizgodnie z Regulaminem ramowym Strefy/Okręgu2021 iZasadami
Rozgrywek w konkurencji Motocross 2021.

19 PALlWo

Zgodnie z pkt 1,t.25 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2021.

20 UBEzPlEczENIE

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub stwierdzĄą, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami
PzM.

Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeniwe własnym zakresie (Licencja).
Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) , a osoby funkcyjne
uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w
wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

21 PRoTESTY loDWoŁANlA

Protesty składane w biuze zawodów - zgodnie z pkt 6.35 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji
motocross 2021'.

22 cEREMoNlA WRĘczENlA NAGRoD

W dniu zawodów - strefa podium - zgodnie z harmonogramem zawodów.
Pierwszych tzech zawodników złącznej klasyfikacjipo dwóch wyścigach musiwziąć udziałw ceremonii
wręczania pucharów. Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym
miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania .

Organizator może również poprosić innych zawodników.
Zawodnicy mogą równieżbyć zaproszeni na konferencję prasową.
Obecność osób zaproszonych na ceremonię wręczenia pucharów lub na konferencję prasową jest
obowiązkowa,



23 |NTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJAGEGo

lnterpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Głównego Zawodów,
We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają pzepisy zawańe w RSM
-Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2020 oraz w Komunikatach GKSM na
rok202O.

24 DoDATKoWE lNFoRMAcJE oRGANlzAToRA
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