REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
Otwartych Indywidualnych Mistrzostw
Strefy płd.-zach. Polski TRIAL
I Runda Mistrzostw strefy płd.-zach. Polski
Nowy Targ
1. Podstawą przeprowadzenia Mistrzostw Strefy są:
- Regulamin Sportu Motocyklowego PZM i Zasady Rozgrywek Trial na 2022r
- Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy płd.-zach. Polski na 2022r
- Aktualne Komunikaty GKSM PZM i Gestora Strefy
- Regulamin Uzupełniający zawodów zatwierdzony przez Gestora strefy
- Licencja ZG PZM nr 51/M/ 2019-2022
2.

Charakter zawodów
Mistrzostwa Strefy Trial rozgrywane są jako całosezonowy cykl zawodów przeprowadzanych
na trasie zamkniętej dla ruchu drogowego i organizowane są przez Kluby należące do strefy.

3. Organizator, termin i miejsce, czas startu:
- „AMK GORCE” Nowy Targ
- 9.04.2022 Tor Treningowy AMK „‘Gorce” Nowy Targ, ul. Szaflarska 103A,
- Start: sobota 9.04.2022r, godz.: 12:00,
* Możliwość

zastosowania pkt.nr 10.2. Regulaminu Ramowego dot. wyznaczenia wcześniejszej

godziny startu dla Klasy Żak
4. Udział w zawodach:
W zawodach mogą brać udział zawodnicy i uczestnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone
8 lat, oraz amatorzy bez licencji, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. Wszyscy
uczestnicy zawodów (nie posiadający licencji Trial w tym Amatorzy) muszą zdać egzamin
teoretyczny ze znajomości zasad rozgrywek Trial.
5. Biuro Zawodów czynne:
•

W dniu 8.04.2022r. Tor Treningowy AMK Gorce w godz 17.00-19.00

•

W dniu 9.04.2002 Tor Treningowy AMK Gorce od godz. 8.30
tel. kom.604-482-229, e-mail: klub@amkgorce.pl
rachunek bankowy: 73102034660000990200018770

6. Konkurencje:
- Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy (OIMS)
- Klubowe Mistrzostwa Strefy (KMS)
6.1. Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Strefy, zawody dla wszystkich zawodników (kobiet i
mężczyzn) z licencjami PZM Trial „A” lub „B” , startujących na motocyklach spełniających
wymogi RT Trial.

6.2.

W Klasach:

- Klasa Żak – od 8 do 10 roku życia, na motocyklu elektrycznym lub spalinowym o
Pojemności do 80 cm3
- Klasa Młodzik - od 8 do 16 roku życia, na motocyklu o pojemności silnika do 80cm 3 a od
ukończenia 10 roku życia na motocyklu o pojemności do 125cm 3.
- Klasa Junior - od 16 do 24 roku życia, (zawodniczek-kobiet nie dotyczy górna granica
wieku),
- Klasa Senior - od 24 do 50 roku.
- Klasa Weteran - od 50 lat.
- Klasa Classic – dla zawodników którzy ukończyli 16 lat z licencjami PZM lub uczestnicy bez
odpowiedniej licencji PZM, którzy ukończyli 18 lat na motocyklu spełniającym wymagania
Regulaminu PP dla Classic Trial (dopuszcza się motocykle z 1 tylnym amortyzatorem, ale
posiadające hamulce bębnowe i silnik chłodzony powietrzem).
- Klasa Amator – dla uczestników nie posiadających licencji, którzy w dniu rozgrywania
zawodów mają ukończone 18 lat
7. Odbiór techniczny motocykli odbędzie się obok Biura zawodów:
•

W piątek 8.04 w godzinach 17.00-19.00

•

W sobotę 9.04 w godzinach 8:30 ÷ 11:00

8. Trasa zawodów i czas przejazdu:
Trasa o długości 1,5km na której usytuowano 6 OJO pokonywana czterokrotnie.
Zawodnicy nie są zobowiązani są do pokonywania OJO w kolejności.
Całkowity czas przejazdu 240 minut, czas mierzony jest na mecie.
Nie mierzy się czasu przejazdu przez poszczególne OJO.
9. Kolejność startu:
- Klasa Żak – uczestnicy pokonują OJO „śladem” dla Grupy „C” (z zastrz. Pkt 5.2
Reg.Ramowego)
- Klasa Amator – uczestnicy pokonują OJO „śladem” dla Grupy „C”
- Klasa Classic
- Pozostali – kolejność ustala organizator
11. Limit punktowy
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika grupy A lub B w zawodach, jest zmieszczenie się w
limicie punktów karnych nie większym niż 80% maksymalnej liczby wynikającej z ilości sekcji
razy 5.
24 OJO x 5pkt = 120 pkt x 80% =96 pkt
12. Zgłoszenia i wpisowe
Zawodnicy i uczestnicy, którzy prześlą ( adres klubu - pkt.5 RU) prawidłowo wypełnioną Kartę
zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu do środy 7 kwietnia, wpłata wynosi 120zł za jedną
Rundę (jeden dzień zawodów). Dla pozostałych wpisowe wynosi 150 zł za I Rundę, wpłacane
w Biurze zawodów.

Opłata za egzamin – 50 zł płatna w Biurze zawodów.
13. Dokumenty zgłoszeniowe:
- Karta zgłoszenia
- Ważna licencja sportowa Trial
- Aktualne badania lekarskie
- Dowód wpłaty wpisowego
Dla zawodników i uczestników bez licencji dodatkowo wymagane są:
- Dokument tożsamości
- Dowód opłaty ubezpieczenie od NNW z tytułu brania udziału w zawodach. Ubezpieczenie
można wykupić w Biurze zawodów w kwocie 50 zł.
- Odpowiednie oświadczenie według załącznika nr 1 lub nr 2
- Potwierdzenie (Protokół) zdania egzaminu teoretycznego w tym roku.
14. Nagrody:
Okolicznościowe puchary będą wręczane za pierwsze 3 miejsca w każdej Klasie.
Nagrody muszą być odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia zawodów.
15. Kierownictwo zawodów:
Sędzia Główny

Wiesław Irak

Kierownik Rajdu

Krzysztof Nykaza

Kierownik Komisji Obliczeń

Roman Senator

Kierownik Komisji Techn.

Łukasz Luberda

Kierownik Trasy

Rafał Luberda

Zabezpieczenie medyczne

INTERMED

Zatwierdzono przez ZO PZM - Gestor strefy Wrocław
Dnia 01.04.2022r.
Nr. Wizy 9/22 ZO PZM Wr.22.04.01

Lic. P0150
Lic. „I” nr. 068/13

Lic.P00172

Załącznik nr. 1
OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA UDZIAŁU
W ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH W KLASIE AMATOR
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zawodów
motocyklowych w Nowym Targu w dniu 9.04.2022 , w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowych. W związku z moim uczestnictwem w zawodach
przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora i osób
trzecich.
Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach motocyklowych i swoim podpisem
potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach
motocyklowych.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję aktualny Regulamin Sporu Motocyklowego PZM, Zasad Rozgrywek Trial oraz
Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Pd.-Zach. Polsk Trial wraz z Regulaminem Uzupełniającym obowiązującym w czasie
zawodów. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób
funkcyjnych tych zawodów.
„Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.) wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TMSM
SPARTA WROCŁAW z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Sarzyńskiego 68 w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów –
50 Jubileuszowy Rajd wrocławski TRIAL
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia udział
osoby w powyższych zawodach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania”.
Obowiązki Uczestnika bez licencji zgłaszającego się do udziału w zawodach za zasadach:
zgłoszenie do biura i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o warunkach udziału w imprezie organizowanej przez
klub zrzeszony w PZM oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w takich zawodach,
przedstawienie polisy NNW dla sportu motorowego lub wykupienie ją na miejscu za 25 zł za dzień startu,
uczestnictwo w szkoleniu z zasad rozgrywek danej konkurencji w której uczestnik zamierza wziąć udział oraz zdanie
egzaminu ze znajomości zasad rozgrywek tej konkurencji,
pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad jakie obowiązują w sporcie motocyklowym, w szczególności
Zasad Rozgrywek Trial.
akceptacja regulaminów jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w zawodach,
zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującymi drukami.
protokół (potwierdzenie) zdanego egzaminu.
Imię i Nazwisko: …................................................................................................................................................
Nr PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..
Adres :...................................................................................................................................................................
Tel: …................................................... e-mail: .....................................................................................................
Osoba do kontaktu w razie wypadku: ............................................................ Tel. .............................................

Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

………………………………….…….….

…………………………..……………….…..

Data / miejscowość

podpis uczestnika

Załącznik nr. 2
OŚWIADCZENIE

I

DEKLARACJA

UDZIAŁU

W

ZAWODACH MOTOCYKLOWYCH
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas
zawodów motocyklowych w Nowym Targu w dniu 9.04.2022 , w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowych. W związku z
uczestnictwem mojego podopiecznego: ……………………………………………………………… w zawodach przyjmuję na siebie pełną
odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora i osób trzecich.
Oświadczam, że znam stan zdrowia swojego podopiecznego i że jest zdolny do udziału w zawodach
motocyklowych i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojego podopiecznego
przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach motocyklowych.
Oświadczam, że ja oraz mój podopieczny zapoznaliśmy się i akceptujemy aktualny Regulamin Sporu
Motocyklowego PZM, Zasad Rozgrywek Trial oraz Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Pd.-Zach. Polski Trial
wraz z Regulaminem Uzupełniającym obowiązującym w czasie zawodów. Zobowiązujemy się do przestrzegania
wszystkich tych zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.
„Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam/ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez
TMSM SPARTA WROCŁAW z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sępa Sarzyńskiego 68 w celu organizacji i
przeprowadzenia zawodów -50 Jubileuszowy Rajd Wrocławski
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych
uniemożliwia udział osoby w powyższych zawodach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.
Obowiązki Uczestnika, który nie ukończył 18 lat bez licencji, zgłaszającego się do udziału w zawodach:
zgłoszenie do biura i podpisanie własnoręcznie oświadczenia o warunkach udziału w imprezie
organizowanej przez klub zrzeszony w PZM,
orzeczenie lekarza sportowego o stanie zdrowia uczestnika,
przedstawienie polisy NNW dla sportu motorowego lub wykupienie ją na miejscu za 25 zł za dzień startu,
uczestnictwo w szkoleniu z zasad rozgrywek danej konkurencji w której uczestnik zamierza wziąć udział
oraz zdanie egzaminu ze znajomości zasad rozgrywek tej konkurencji,
pisemne potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad jakie obowiązują w sporcie motocyklowym, w
szczególności Zasad Rozgrywek Trial,
akceptacja regulaminów jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w zawodach,
zgłoszenie się do zawodów oraz odbiór techniczny pojazdu zgodnie z obowiązującymi drukami.
protokół (potwierdzenie) zdanego egzaminu.

Imię i Nazwisko uczestnika: ...........................................................................................
Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………
Adres :...................................................................................................................................................................

Tel: …................................................... e-mail: ........................................................................................
Osoba do kontaktu w razie wypadku: ............................................................ Tel. .............................................
Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.
………………………………….…….….
Data / miejscowość

…………………..……………………………………..……………….……………………
Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zawodów

