
REGULAMIN IMPREZY 
„OlszanaEnduroRace II edycja" 
31.03.2019r. 
 
1. ORGANIZATOR 
Olszański Klub Motorowy OKM 
Adres: Tor OKM Olszana 33-386 Podegrodzie 
tel. +48 731 018 063 
e-mail: Sz.Pawlowski2017@onet.pl 
 
2. TERMIN I MIEJSCE 
Termin: 31.03.2019 
Miejsce: Olszana  
Godziny otwarcia biura: 31.03.2019 od godziny 8:00 do zakończenia zawodów 
 
3. Osoby urzędowe 
Sędzia imprezy: Michał Salamon 
Kierownik imprezy: Szymon Pawłowski 
 
4. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 20.02.2019r do dnia 27.03.2019r 
Zapisy odbywają się poprzez stronę: www.e-gepard.eu 
Aby poprawnie dokonać rejestracji na zawody należy: 
- Założyć darmowy profil na stronie www.e-gepard.eu 
- Odnaleźć na liście zawodów OlszanaEnduroRace i dokonać zapisu w odpowiedniej kategorii. 
- Dokonać opłaty startowej w wysokości 120 zł na konto(nie dotyczy członków klubu)  
Wpłata na konto jest warunkiem wpisania uczestnika na listę startową. 
Konto klubu: 45 8805 0009 0036 5734 3000 0010 
Tylko opłacone zgłoszenia będą widniały na listach. Czas weryfikacji zgłoszenia i opłaty 2-3 dni roboczych. 
W dniu zawodów będą również przyjmowane zgłoszenia (jeżeli będą wolne miejsca) 
Opłata na miejscu w dniu zawodów wynosi 150zł 
Członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie są zwolnieni z opłaty wpisowego. 
Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start od rodziców lub opiekunów. 
Maksymalna liczba Riderów – 30 junior, 30 senior, 30 ekspert ,10 junior 85cc . 
 
5. BIURO ZAWODÓW-PADDOK 
Biuro imprezy czynne:  
31.03.2019r. w godz. 8:00 do końca imprezy. 
W trakcie wnoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w biurze imprezy należy posiadać  
dokument tożsamości potwierdzający tożsamość i wiek uczestnika.  
Tor OKM Olszana 33-386 Podegrodzie  
tel. +48 731 018 063 
e-mail: Sz.Pawlowski2017@onet.pl 
 
6. ODPRAWA ZAWODNIKÓW 
Odprawa zawodników odbędzie się w dniu 31.03.2019 w miejscu PADDOK 
 

mailto:Sz.Pawlowski2017@onet.pl
http://www.e-gepard.eu/?fbclid=IwAR0Aw6PkXRrIotIsnk82JIKUPsZpWDok-1rgCRWw2UxaLJhYAtnXcn-N9T0
http://www.e-gepard.eu/?fbclid=IwAR01WWEpxFHKIPOJ2NMe_MdIAvv7yvC50jzXxTOYNv_1ebC3jzVLN22pWt4


7. Trasa rajdu 
Długość jednej pętli trasy ok.  
-6km dla klas senior, junior, expert 
Trasa prowadzi przez Tor super enduro oraz sekcje enduro z podjazdami zjazdami  
i odcinkiem rzecznym. 
Dla klasy Expert trasa będzie zmieniona dodane zostaną odcinki trudniejsze.  
 
8.Odbior techniczny 
W dniu zawodów PADDOK 
 
9.Czas trwania wyścigu 
-Klasa junior 85cc 45min 
-inne klasy 60min 
 
10.Klasy, wiek uczestników i pojemności motocykli 
• klasa Junior 85 – wiek 12 - 16 lat motocykl pojemności 85cc 2t i 150 4t 
• klasa Junior – wiek 16 - 21 lat motocykl dowolnej pojemności 
• klasa Senior – wiek 21 – 50 lat motocykl dowolnej pojemności 
• klasa Ekspert – wiek dowolny, motocykl dowolnej pojemności 
 
11.Wykluczenie uczestnika: 
Uczestnik zostanie wykluczony z imprezy za:  
-wymianie motocykla na inny niż zgłoszony  
-zamianę motocyklami w czasie trwania biegu  
-przyjęcie niedozwolonej pomocy ( pomoc na wyjazdach oraz trudnych odcinkach trasy  
zorganizowana przez organizatora jest dozwolona)  
-jazdę poza wyznaczona trasa  
-jazdę w kierunku przeciwnym niż wyznaczony  
-ominięcie punktu kontroli przejazdu lub punktu tajnego  
 
12.Numery startowe 
Naklejki z numerem startowym wraz z zwrotnymi tagami do pomiaru czasu, każdy  
uczestnik otrzyma od organizatora. Po ukończeniu wyścigu, tagi należy oddać do biura zawodów. 
Za zgubienie lub uszkodzenie taga będzie pobierana opłata w wysokości 50 zł. Organizator zastrzega 
sobie prawo do  
pobrania kaucji zwrotnej lub innego sposób zabezpieczenia wyżej wymienionej kwoty.  
 
13.Nagrody 
W każdej klasie puchary i nagrody za 3 pierwsze miejsca . 
Dyplomy dla pierwszych 5 miejsc w każdej kategorii. 
Podjazd Lacha nagrody rzeczowe 
 
14. Podjazd Lacha  
Podjazd Lacha to dodatkowa konkurencja dla zawodników ,  
nie każdy musi brać w niej udział.  
-wygrywa zawodnik który wyjedzie najwyżej  
-Zawodnicy startują po kolei  



 
15.Harmonogram 
8:00 Otwarcie biura zawodów  
9:00 Odprawa Junior 85cc 
9:30 Start Junior 85cc 
10:40 Odprawa klasy Junior  
11:00 Start klasy Junior 
12:30 Odprawa Klasy Senior  
12:50 Start Klasy Senior 
14:20 Odprawa Klasy Expert  
14:30 Start Klasy Expert 
16:00 Podjazd Lacha 
17:00 Zakończenie zawodów rozdanie pucharów i nagród  
 
 
16. Ubezpieczenia 
Impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki wypadków powstałych w skutek nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i 
wskazówek Organizatora i obsługi toru. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i 
szkody w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 
 
17. Zabezpieczenie medyczne 
Podczas trwania imprezy na miejscu będzie zabezpieczenie medyczne w postaci GOPR. 


