
 

 

 

 

Regulamin amatorskich zawodów CROSS COUNTRY 

Cieszyn 19.06.2021 

 

 

1. Impreza jest przeznaczona tylko dla amatorów. 

2. Lokalizacja zawodów: Tor motocrossowy Cieszyn MX,  ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn 

3. Klasyfikacja:  Amator 1 (kategoria do 250ccm), Amator 2 (kategoria od 250ccm), Classic MX - EVO, Classic MX TWINSHOCK 

motocykle do 1989r 

4. Liczba startujących  jest ograniczona ze względu a ilość miejsc startowych w maszynie startowej. 

5. Zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów. 

6. Wyścig na czas odbywa się po pętli Enduro i częściowo po torze crossowym. 

7. W ramach zawodów odbędzie okrążenie zapoznawcze dla każdego zawodnika. 

8.  Do zawodów dopuszczane są motocykle crossowe i enduro wszystkie pojemności. 

9.  Zalecane jest ubezpieczenie  „NNW od sportów motorowych”. 

10.  Obowiązkowe są ochraniacze: kask oraz ochraniacz klatki piersiowej (buzer) 

11.  Wpisowe 150zł podczas rejestracji. Wpisowe zawiera: start w zawodach /  Chip do pomiaru czasu. 

12.  Warunkiem startu w zawodach jest rejestracja w biurze zawodów i opłacenie wpisowego:   sobota od 8:00 do 10:00  

13.  Wjazd na tor po rejestracji w biurze zawodów. 

14.  Harmonogram treningów i startów w  dniu zawodów jest załącznikiem do regulaminu. 

15.  Wyniki i rozdanie nagród nastąpi około godziny 15:00. 

16.  Impreza ma na celu: 

o    Promowanie motosportu i aktywnego spędzania wolnego czasu 

o    Promowanie zdrowego trybu życia w duchu rywalizacji sportowej 

o    Promowanie pojazdów zabytkowych jako elementów historii i kultury 

o    Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnianie umiejętności i znajomości zasad 

udzielania pierwszej pomocy 

o    Pozyskiwanie zabytkowych pojazdów oraz dokumentacji ich dotyczącej 

o    Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów użytkowych 

o    Rozpowszechnianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu, rozwiązaniach technicznych 

o    Propagowanie konieczności ochrony pojazdów zabytkowych 

o    Doskonalenie technik jazdy. 

17. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność lub/i opiekunów prawnych. 

18. Organizator: Automobilklub Cieszyński Pl. Wolności 3, 43-400 Cieszyn 

19. Kontakt:  

- Radomir Motyl tel. + 48 668 308 521 

- Marcin Kołaczek  tel. + 48 604 143 981 

- e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl  

- strona: www.ak-cieszynski.ox.pl  

 


