REGULAMIN UZUPEŁNIAJACY
DWUDNIOWY RAJD POPULARNY W RAJDACH ENDURO
Dwudniowy Rajd Popularny Classic
Dębska Wola 12-13.10.2019r.

1. ORGANIZATOR
Klub: KTM NOVI KORONA
Adres: Krakowska 32
Tel.: 508 215 201
e-mail: info@ktmnovi.pl
Nr. Licencji klubowej: 20/M/2018
Ważna do: 2021
2. ZAŁOŻENIA
Rajd organizowany na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZO PZM jako zawody Rajd
Popularny i Rajd Classic.
3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 12-13.10.2019r.
Adres: Dębska Wola-Tor Motocross
Koordynaty GPS (baza rajdu): 50.728915145291, 20.594883930183
4. WŁADZE ZAWODÓW
Sędzia zawodów
Asystent sędziego
Dyrektor zawodów
Z-ca Dyrektora zawodów
Kierownik Biura zawodów
Kierownik Trasy
Kierownik komisji technicznej
Chronometraż i Biuro obliczeń
Inspektor ochrony środowiska
Zabezpieczenie medyczne

…………………………… nr lic PZM
……………………………
Ryszard Bracik
Paweł Ściubis
Katarzyna Bracik-Knap
Michał Ściubis
Krzysztof Szymczyk
…………………………....
…………………………… nr lic PZM
TRANSMED

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia pisemne, bezwzględnie na obowiązującym druku zgłoszenia stanowiącym załącznik nr
1 do Zasad Rozgrywek Enduro, lub przez stronę https://www.pzm.pl/zgloszenia-motocykle należy
przesłać na adres organizatora zawodów w terminie do dnia 11.10.2019r.
Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:
 wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeń
 kask ochronny z ważną homologacją
 zawodnik-kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi
 kandydat-zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach





sportu motocyklowego
amator-oświadczenie o stanie zdrowia (wiek powyżej 18 lat)
Oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w zawodach
sportu motocyklowego w przypadku kandydata niepełnoletniego
Ubezpieczenie (oświadczenie ubezpieczenia NW)

Wpisowe dwa dni 220 zł jeden dzień 150 zł
Wpisowe należy wpłacać na konto:
Nazwa: CREDIT AGRICOLE
Nr konta: 22 1940 1076 3028 3055 0000 0000
6. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH
Zawody zgłoszone są dostępne dla zawodników zagranicznych.
7. BIURO ZAWODÓW
Adres: Dębska Wola Tor
Tel.: 508 215 202
e-mail: info@ktmnovi.pl
Godziny otwarcia biura
• w dniu 11.10.2019 w godz. od 17:00 do 20 godz.
- w dniu 12.10.2019 w godz. 7:30 do 18 godz.
- w dniu 13.10.2019 w godz. 7:30 do zakończenia zawodów.
-podczas zawodów każdy uczestnik będzie kandydatem egzaminu na certyfikat i licencje.
8. ODBIÓR TECHNICZNY
Adres: TOR Dębska Wola
9. ODPRAWA ZAWODNIKÓW
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 12.10.2019r. o godz. 10:00, przy biurze zawodów.
10. START
W dniu 12.10.2019r. godz.12:00.każdego dnia oddzielna klasyfikacja i puchary
W dniu 13.10.2019r godz.10.00 każdego dnia oddzielna klasyfikacja i puchary
11. TRASA ZAWODÓW
Trasa o długości 25km, przejezdna 2 razy każdego dnia, na której będzie CT i ET mierzone w
każdym okrążeniu oraz dwa punkty kontroli przejazdu. Jeden obsługowy.
12. NUMERY STARTOWE
Zawodnicy po zgłoszeniu się w terminie otrzymają numer zdeklarowany przez siebie.
13. KONKURENCJE
Kandydat
-Junior do 85 od 13 do 16 lat
-Junior do 23lat
Amator
-Senior wiek powyżej 18 lat
-Senior+40
CLASSIC
- Vintage 75

- TWINSHOCK
- EVO
14. TABLICE Z NUMERAMI STARTOWYMI
Zgodnie z RSM.
15. PROTESTY
Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200 zł w
terminach przewidzianych w art. 22. Regulaminu rajdów Enduro. Kaucja rozpatrywania protestu
wymagającego rozbiórki silnika motocykla jednocylindrowego wynosi 500 zł, w przypadku rozbiórki
silnika dwucylindrowego 1000 zł.
16. ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
W dniu 13.10.2019r. około godz. 16:30 w miejscu Baza zawodów.
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Obowiązuje używanie mat środowiskowych. Za brak maty środowiskowej zostanie nałożona kara
pieniężna w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowania maty po
nałożeniu wyżej wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w
stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez
zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne
zniszczenie zasiewów, pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Uczestników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (nie dot. zawodów na terenach
zamkniętych).
Organizator informuje o całkowitym zakazie korzystania z terenu i trasy zawodów przez
zawodników/uczestników oraz osoby postronne poza dopuszczonymi przez Organizatora w czasie
całych zawodów i przygotowań. W przypadku naruszenia zakazów organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikłe w tych sytuacjach i nie podlegają one roszczeniom z tytułu
ubezpieczenia imprezy.W przypadku jazdy poza wyznaczoną trasą organizator zastrzega sobie
karę finansową lub wykluczenie z zawodów.
.

Ryszard Bracik
Dyrektor zawodów:

Zatwierdzono przez OKSM w dniu ………………………

