
 

 

Regulamin zawodów  
CROSSCOUNTRY 2    

nazwa zawodów      
                         

RUNDA: I MIEJSCE: CIESZYN DATA: 4-06-2022     

                         

KLASY: 

 

1.  Amator (do 250) Amator OPEN (powyżej 250), Classic Twinshock, Classic EVO (do 
1993 roku), Weteran (możliwość utworzenia dodatkowej klasy Classic Evo ciężkie, czyli 
motocykle powyżej 500cc 4t.)       

DOJAZD:       
                        

Droga szybkiego ruchu: S52 Droga krajowa: 81     
                        

Najbliższe miasto: CIESZYN ,w odległości 5 km od toru       
                        

Najbliższy szpital: CIESZYN ,w odległości 5 km od toru       
                        

Nazwa i adres szpitala: SZPITAL ŚLĄSKI W CIESZYNIE, 43-400 CIESZYN, UL. BIELSKA 4   

                        

ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB CIESZYNSKI    
                        

NUMER LICENCJI KLUBOWEJ: 14/M/2019             
                        

adres: Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn    
                        

telefon: 728 227 979    
                        

e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl    
                        

www/FB http://www.ak-cieszynski.ox.pl FB/MXCieszyn    

                        

ZGŁOSZENIA:       

przez dedykowaną stronę internetową:  TBA       
                        

do dnia:   Istnieje możliwość zgłoszenia do zawodów w dniu zawodów, w biurze zawodów, za dodatkową opłatą.       
                        

BIURO ZAWODÓW:       
                        

adres: TOR MX CIESZYN, ul. Motokrossowa 27, 43-400 Cieszyn       
                        

telefon: 668-308-521       
                        

e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl        

                        

TOR: MX CIESZYN       
                        

NUMER LICENCJI TORU: 30/2022             
                        

adres: TOR MX CIESZYN, ul. Motokrossowa 27, 43-400 Cieszyn       
                        

GPS: N 49°46.4622' E 18°36.7785'       
                        

  długość toru: 1640 metrów  szerokość toru: min 6 metrów       
                        

CHRONOMETRAŻ:   
                     

e-mail: TBA             

                     

OSOBY URZĘDOWE:   
                 

Sędzia Główny Zawodów: Marcin Kołaczek Nr lic.:     
                     
                     

Dyrektor Zawodów: Radomir Motyl Nr lic.:     
                     
                     

Zabezpieczenie medyczne: zgodnie z regulaminem        
                     

Zawody są organizowane zgodnie z RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2020, komunikatami GKSM, 

innymi przepisami krajowymi oraz niniejszym regulaminem uzupełniającym z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaak-

ceptowanym przez OKSM. 

  

  

  



  

NUMERY STARTOWE:   
Obowiązują numery Zawodników   
                      
OKRĄŻENIE ZAPOZNAWCZE: 

8:30 Classic i Weteran, 9:00 Amator,  9:30 Amator Open. 

WYŚCIGI:  
Zgodnie z harmonogramem. 

10:00 Pierwszy wyścig 40mint. Twin Shock  / EVO  i Weteran 

11:00 Pierwszy wyścig 40 mint. Amator 

12:00 Pierwszy wyścig 40 mint. Amator Open 

13:00 Drugi wyścig 40 mint. Twin Shock  / EVO  i Weteran 

14:00 Drugi wyścig 40 mint. Amator 

15:00 Drugi wyścig  40 mint. Amator Open   
                   

UBEZPIECZENIA:  
Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub  stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami PZM.  
Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),  

a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.  
PROTESTY I ODWOŁANIA:  
Protesty składane w biurze zawodów – zgodnie z RSM Zasady Rozgrywek Motocross.  
                   

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD:  
W dniu zawodów – Wyniki i rozdanie nagród nastąpi około godziny 16:30  
                   

INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO:  
Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Głównego Zawodów. 

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgry-

wek w konkurencji Motocross oraz w Komunikatach GKSM.  
                   

DODATKOWE POSTANOWIENIA ORGANIZATORA:  
         

1. Impreza jest przeznaczona tylko dla amatorów. 

2. Wpisowe 200zł podczas rejestracji. Wpisowe zawiera: start w zawodach /  Chip do pomiaru czasu , posiłek 

3. Warunkiem startu w zawodach jest rejestracja w biurze zawodów i opłacenie wpisowego:  od 7:00 do 11:00 

4. Wjazd na tor po rejestracji w biurze zawodów. 

5. Liczba startujących  jest ograniczona ze względu na ilość miejsc startowych na maszynie. 

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

7. Wyścig odbywa się na czas po pętli Enduro i częściowo po torze crossowym. Start z maszyny startowej ,Na odcinkach 

enduro teren naturalny : korzenie ,kamienie, podjazdy zjazdy. Każda klasa staruje w 2 wyscigach po 40mint. 

8. W ramach zawodów odbędzie się  okrążenie zapoznawcze dla każdego zawodnika . 

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

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

11. Niesportowe zachowania , skracanie trasy , stwarzanie zagrożenia , śmiecenie , nie przestrzeganie regulaminu będzie 
karane pracami społecznymi na torze! 

12. 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. 

13. Kontakt: 

- Radomir Motyl tel. + 48 668 308 521 

- Marcin Kołaczek  tel. + 48 604 143 981 

-    
  
CIESZYN, 20 MAJA 2022 ROKU 

  

 RADOMIR MOTYL 

  

    

miasto, data   Dyrektor Zawodów   

   

  

  

  

    

miasto, data  PZM OKSM/GKSM   
 
ZAŁĄCZNIKI: plan toru, harmonogram zawodów          
 


