REGULAMIN IMPREZY
VII MotoRodeo w Szczawnicy
23.09.2018r.

I. Organizator
Motorowy Klub Sportowy „MOTO-PASJA”
os. Połoniny 2/35
34-460 Szczawnica

II. Miejsce imprezy
Tor Motorowego Klubu Sportowego „MOTO-PASJA”
34-460 Szczawnica „Malinów”
Teren byłego kamieniołomu (obok stadionu „JARMUTA”)

III. Osoby urzędowe
Kierownik imprezy: Wojciech Szczepaniak
Pomiar czasu :

Michał Salamon

IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 01.09.2018r do dnia 19.09.2018r
Zapisy odbywają się poprzez stronę: www.zapisy.s-time.pl
Płatność realizowana jest poprzez serwis e-card, wysokość opłaty startowej 130 zł.
Tylko opłacone zgłoszenia będą widniały na listach.
W dniu zawodów będą również przyjmowane zgłoszenia (o ile będą wolne miejsca).
Opłata na miejscu w dniu zawodów wynosi 160 zł.
Członkowie klubu Moto-Pasja, którzy mają opłacone składki członkowskie są zwolnieni z opłaty
startowej.
Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start od rodziców lub opiekunów.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Maksymalna liczba Riderów – 30 junior, 30 senior, 30 ekspert.

V. Biuro imprezy
Biuro imprezy czynne:
23.09.2018r. 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.

VI. Klasy, wiek uczestników i pojemności motocykli :
• klasa Junior – wiek 16 - 20 lat (‘98 – ‘02), motocykl dowolnej pojemności
• klasa Senior – wiek powyżej 20 lat (>’98) motocykl dowolnej pojemności
• klasa Ekspert – wiek dowolny, motocykl dowolnej pojemności

VII. Pojazdy
Do startu będą dopuszczone motocykle , wyposażone w opony enduro lub motocross.
Nie jest wymagane posiadanie sprawnego oświetlenia i osprzętu wymaganego przepisami prawa o
ruchu drogowym.
Motocykle po odbiorze technicznym musza być oznakowane numerem startowym.

VIII. Numery startowe
Naklejki z numerem startowym wraz z zwrotnymi tagami do pomiaru czasu, każdy uczestnik otrzymuje
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.

IX. Czas trwania wyścigów
Czas trwania wyścigu: 1godz.
Koniec pomiaru czasu wyścigu: 1godz 15min.
Wyścigi: trening, start właściwy

X. Start i meta
Start z dobiegiem z wyłączonym silnikiem po max 30 uczestników.
Koniec wyścigu po upływie jednej godziny.
O wyniku decyduje w pierwszej kolejności ilość okrążeni, a następnie czas w jakim zostały pokonane.

XI. Trasa
Długość ok. 3500m, szer. 3-9 m o różnorodnej nawierzchni z przeszkodami o zróżnicowanym stopniu
trudności. Naturalny teren kamienisty (były kamieniołom), błoto, trawa oraz w dolnej części
przeszkody z opon, belek i kamieni (superenduro).

XII. Odbiór trasy
Odbiór trasy przez sędziego imprezy w dniu imprezy.

XIII. Odbiór techniczny
Odbiór techniczny odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym imprezy.
Każdy motocykl musi posiadać numer startowy – jeden na przednim polu numerowym motocykla i
tag do pomiaru czasu.
Na badaniu technicznym uczestnik musi przedstawić również homologowany kask motocyklowy.

XIV. Odprawa
Odprawa sędziów i uczestników odbędzie się na linii startu przed treningami

XV. Wykluczenie uczestnika:
Uczestnik zostanie wykluczony z imprezy za:
_ wymianie motocykla na inny niż zgłoszony
_ zamianę motocyklami w czasie trwania biegu
_ tankowanie motocykla z włączonym silnikiem
_ niewykonanie okrążenia zapoznawczego (trening)
_ niewykonanie kary za falstart
_ użycie paliwa innego niż bezołowiowe
_ 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
_ trening na trasie (z wyłączeniem treningu ujętego w harmonogramie)

XVI. Klasyfikacja końcowa
Warunkiem sklasyfikowania uczestnika w wyścigu jest pokonanie minimum jednego okrążenia i
przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.

XVII. Wyniki
Nieoficjalne 10 min. po wyścigu, oficjalne 30 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników.

XVIII. Nagrody
W każdej klasie puchary za 3 pierwsze miejsca .
Dyplomy dla pierwszych 10 miejsc w każdej kategorii.

XIX. 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.

XX. Zabezpieczenie medyczne
Podczas trwania imprezy na miejscu będzie zabezpieczenie medyczne w postaci GOPR i OSP.

XXI. Postanowienia końcowe
Wszelkie pytania należy kierować do kierownika imprezy (facebook - profil klubowy)

XXII. Harmonogram zawodów
8:00 Otwarcie biura imprezy.
8:00 – 12:00 Przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń.
Odbiór techniczny (po złożeniu zgłoszenia).
9:30 odprawa i trening klasy junior
10:00 Start klasy junior
11:30 odprawa i trening klasy senior
12:00 Start klasy senior
13:30 odprawa i trening klasy ekspert
14:00 Start klasy ekspert
15:40 Wręczenie pucharów i dyplomów

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie w dniu imprezy, przy jednoczesnym
poinformowaniu uczestników o ewentualnych zmianach.
Impreza VII MOTORODEO w Szczawnicy jest formą promowania sportów motorowych w gronie
zaprzyjaźnionych motocyklistów, poprzez dobrą zabawę. Nie są to zawody sportowe.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na profilu Facebook
MKS Moto-Pasja, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
realizacją zawodów.

