
 

REGULAMIN ZAWODÓW
MOTOCYKLOWYCH HORRORENDURO 2

CEGIELNIA WIERZCHOWINA

04 – 05.11.2017

1. Organizator:
Cegielnia Wierzchowina
Damian Bogucki 
tel. 509 716 246

2. Termin i miejsce

Termin:
4-5.11.2017

Miejsce:
Wierzchowina 53c,
22-335 Wierzchowina

GPS: 50.853063, 22.845646

3. Założenia:

Zawody otwarte organizowane na zlecenie OKSM PZM Lublin przeznaczone dla 
wszystkich chętnych uprawiających sporty motocyklowe dysponujących 
odpowiednim sprzętem przygotowaniem.

Zawody mają na celu rozwój sportu motocyklowego.

4. Klasy:

Zawody rozegrane zostaną w kategorii amator, profesjonalista (PRO) 

PRO  – wiek od 18 lat lub od 16 lat z pisemną zgodą opiekuna, 
pojazd dowolny.

Amator – wiek od 18 lat lub od 16 lat z pisemną zgodą opiekuna, 
pojazd dowolny.
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5. Rejestracja i koszty:

Zgłoszenia przyjmujemy on-line prze stronę  hard.zlokalizujmnie.pl oraz w dniu 
zawodów, obowiązuje limit miejsc 150 uczestników. O kolejności wpisania 
uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszenia.

Wpisowe wynosi 200 zł 

6. Warunki dopuszczenia do zawodów:

- Ukończenie 18 roku życia lub 16 lat z pisemną zgodą opiekuna prawnego, 

- Rejestracja w serwisie internetowym hard.zlokalizujmnie.pl i uiszczenie 
opłaty startowej 200 zł

-Zapoznanie się i akceptacja regulaminu zawodów, i zatwierdzenie tego faktu 
własnoręcznym podpisem na oświadczeniu zawodnika.

- posiadanie licencji PZM lub ubezpieczenia NNW od sportów ekstremalnych 
(istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia w dniu zawodów, odpłatnie) 

- posiadanie sprawnego motocykla enduro/cross ( badanie techniczne w dniu 
zawodów) 

- posiadanie kompletnego stroju motocyklowego (kask + ochraniacze)

- posiadanie odpowiednio przymocowanego numeru startowego ( otrzymanego od 
organizatora)
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7. Nagrody:

Pro: Amator:

1.  1000 PLN 1. 500 PLN

2.  700 PLN 2. 300 PLN

3.  300 PLN 3. 200 PLN

8. Numery startowe:

Organizator zapewnia jednorazowe numery startowe na czas imprezy.

Klasa:
- PRO od 01 do 99

 - Amator od 100

9. Procedura startu:

Na linii startowej zawodnicy ustawiają się w linii osi motocykla, za motocyklem z 
wyłączonym silnikiem trzymając pojazd za tylny błotnik oburącz prostymi rękami, 
na sygnał startowy zawodnicy dosiadają motocykli uruchamiają silnik i startują w 
trasę.

10. Opis rozgrywek:

Zawody dwu dniowe dla motocykli typu enduro/cross, dedykowane zarówno 
zawodnikom licencjonowanym oraz uczestnikom niezrzeszonym, zawody otwarte 
dla zawodników zagranicznych.
Start według załączonego harmonogramu.

11.  Harmonogram:

Sobota (04.11.2017)

20:00 – nocne jazdy przy oświetlonym torze /hala

20:00 – impreza integracyjna dla uczestników w stylu halloween (stroje mile
widziane) 
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Niedziela (05.11.2017) 

9:00   Biuro zawodów oraz odbiór techniczny

12:15 odprawa zawodników

12:30  start do wyścigu według kolejności numerów startowych

Liczba uczestników w wyścigu zależna od ilości chętnych. Start według 
procedury.

Wyścigi:

- klasa PRO czas trwania wyścigu 2 godziny

- klasa Amator czas trwania wyścigu 1,5 godziny

W zależności od frekwencji istnieje możliwość łączenia lub dzielenia klas.

Podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły zawodów, przesunięcia w 
czasie.

12. Chronometraż:
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu przejazdu, każdy zawodnik posiadać 
będzie wypożyczony transponder.
Linia pomiaru czasu znajdować się będzie na linii oznaczonej „META”

13. Strefa serwisowa 
Podczas wyścigu finałowego tankowania oraz naprawy motocykli odbywać się 
będą w strefie serwisowej zlokalizowanej koło pola startowego. Tankowanie i 
naprawy odbywać się mają na macie środowiskowej, za brak maty zawodnik 
ukarany zostanie karą finansową 200 zł. W strefie serwisowej tankowanie odbywa 
się przy zgaszonym silniku. 

14.  Padock:
Podczas zawodów obowiązuje zakaz jeżdżenia motocyklem po paddocku poza 
wyznaczonym to tego torze prób. 

15. Ekologia:
Podczas zawodów motocykle muszą znajdować się na matach ekologicznych 
zarówno w DEPO jak i w PADOCKU.
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16.  Postanowienia końcowe.

Każdy uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka jakie niesie za sobą udział w 
zawodach motocyklowych oraz bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. 

Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz zabezpieczenia sprzętu sportowego podczas 
trwania zawodów.

Uczestnicy, biorąc udział w zawodach, wyrażają tym samym zgodę na 
rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i 
fotografiach, także w materiałach reklamowych Organizatora zawodów oraz 
oficjalnych partnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. 
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