REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
4. Rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
Supermoto
Poznań, 28-30.06.2019

1. Organizator
Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub
Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań.
Zawody zorganizowane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sportu
Motocyklowego i Zasad Rozgrywek „Supermoto” na 2019 r., oraz niniejszego regulaminu
uzupełniającego.
2. Termin i miejsce zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w dn. 28-30.06.2019r.
Miejsce zawodów:
Tor „Poznań”, ul. Wyścigowa 3, 62-002 Przeźmierowo
Strona internetowa : www.aw.poznan.pl
Kontakt do organizatora : tel: +48 618 143 511; +48 665 799 895
email: moto@aw.poznan.pl
3. Władze zawodów
Sędzia Zawodów
Dyrektor Zawodów
Kierownik Biura
Kierownik Komisji Technicznej
Starter
Kierownik Chronometrażu
Komisarz ds. Ochrony Środowiska
Lekarz Zawodów

- Maciej Podemski
- Robert Kramer
- Paulina Bielińska
- Roman Chodorowski
- Maja Michalska
- Tomasz Kędziora
- Justyna Wybieralska
- Beata Maas

4. Biuro Zawodów
Biuro zawodów mieszczące się w budynku technicznym czynne będzie w czwartek w godz.
16:00 do 19:00 a w pozostałe dni zgodnie z harmonogramem imprezy.
Tablica informacyjna na której umieszczane będą wyniki oraz komunikaty zostanie
zlokalizowana przy wejściu do biura.
5. Klasy
W zawodach brać udział będą klasy:
1. S2 - Mistrzostwa Polski
2. C2, C2-250, C4, C4-250, Amator – Puchar Polski
3. Pitbike PRO, Pitbike ELITE, SM Open – wyścigi towarzyskie

Klasy Mistrzostw Polski i Pucharów Polski zgodne z zasadami rozgrywek SuperMoto 2019
Wyścigi towarzyskie Pitbike zgodne z zasadami rozgrywek Pitbike 2019 – klasa towarzyska
STOCK 150 z podziałem na grupy PRO i ELITE.
Wyścig towarzyski SM Open – możliwość startu z wszelkimi licencjami sportowymi zarówno
krajowymi jak i zagranicznymi, licencje A oraz B.
6. Zgłoszenia



I termin przyjmowania zgłoszeń upływa – 19.06.2019. (środa) o godz. 23:59
II termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28.06. o godz. 11.00 dla zawodników klas
S2, C2 oraz Amator oraz 29.06. o godz. 11.00 dla zawodników C4 i SM Open.

Kwota wpisowego po upływie I terminu (19.06.2019) zostaje podwyższona o 50%.
Zgłoszenie do zawodów zawodnika, należy przesłać w formie elektronicznej na adres:
e-mail: moto@aw.poznan.pl
UWAGA: Zgłoszenie do zawodów obowiązkowo musi być podpisane osobiście w biurze
zawodów
Żeby zgłoszenie zostało uwzględnione w pierwszym terminie, do dn. 19.06.2019r.
Organizator musi otrzymać zgłoszenie do zawodów oraz potwierdzenie opłaty wpisowego
zaksięgowanej na koncie bankowym organizatora w dn. 19.06.2019r.
Wysokość opłaty wpisowej w I terminie (do 19.06.2019r.):







Mistrzostwa Polski (S2)
Puchar Polski (C2/C2-250, C4/C4-250)
Amator
Pitbike PRO / ELITE (do 16 roku życia)
Pitbike PRO / ELITE (po 16 roku życia)
SM Open

-

350 zł (90 euro)
250 zł
190 zł
100 zł
200 zł
300 zł (80 euro)

Wysokość opłaty wpisowej w II terminie (po 19.06.2019r.):
Kwota wpisowego z I terminu powiększona o 50% odpowiednio:







Mistrzostwa Polski (S2)
Puchar Polski (C2/C2-250, C4/C4-250)
Amator
Pitbike PRO / ELITE (do 16 roku życia)
Pitbike PRO / ELITE (po 16 roku życia)
SM Open

-

525 zł (135 euro)
375 zł
285 zł
150 zł
300 zł
450 zł (120 euro)

Prosimy o wpłaty wpisowego na konto:

Automobilklub Wielkopolski,
ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
Santander Bank Polska
IBAN: PL 61 1090 1346 0000 0001 3007 9404
SWIFT CODE: WBKPPLPP
Tytułem:
Supermoto - imię_nazwisko, klasa/-y
Wpłat w biurze zawodów można dokonywać zarówno gotówką jak i kartami płatniczymi.
7. Kandydat (uczestnicy bez licencji)
Osoby nie posiadające licencji zawodnika będą mogły wystartować w zawodach posiadając
ważne badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej od lekarza specjalisty medycyny
sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat PTMS uprawniające do uprawiania sportów
motorowych oraz przystępując do egzaminu na licencję B (koszt egzaminu 50 zł).
Termin egzaminu dla klas C2 oraz Amator, został ustalony na piątek 28.06.2019r. godz.
8:00.
Osoby biorące udział w pozostałych wyścigach pucharowych, egzamin będą miały
przeprowadzany w miarę potrzeb po uprzednim poinformowaniu o takiej konieczności biura
imprezy.
8. Odbiór techniczny
Odbiór techniczny motocykli prowadzony będzie w budynku technicznym na paddocku w
godzinach zgodnych z harmonogramem czasowym imprezy. Druk do Badania Technicznego
powinien być uprzednio czytelnie wypełniony i podpisany przez zawodnika. Na badanie
techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z kombinezonem, ochraniaczem
kręgosłupa i atestowanym kaskiem.
Transpondery pomiarowe będzie można pobrać w biurze zawodów (bezpłatnie). Zastawem
za transponder będzie dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera zawodnik zostanie obciążony
kwotą 1 200 zł (tysiąc dwieście zł).
Przeprowadzone będzie badanie głośności motocykli zgodnie z zapisami w pkt. 2.22 Zasad
Rozgrywek Supermoto 2019.
9. Treningi
Organizator przewiduje możliwość wykupienia dodatkowych treningów wolnych w dniach:



27.06 – klasy S2, C2 oraz Amator (40 zł jedna sesja, 60 zł dwie sesje)
28.06 – klasa C4 oraz SM Open (60 zł jedna sesja, 100 zł za dwie)

Dla klas Pitbike nie przewiduje się dodatkowych treningów wolnych.
10. Trasa zawodów
Zawody rozegrane zostaną na torze kartingowym toru Poznań z wykorzystaniem sekcji
terenowej dla odpowiednich klas (plan w załączniku).
Długość jednego okrążenia toru wynosi 1509 m.

Długość jednego okrążenia toru z sekcją terenową wynosi 1440 m.
Pola startowe w konfiguracji 3-3-3. Pierwsze pole startowe po lewej stronie. Kierunek jazdy
zgodny z ruchem wskazówek zegara.
11. Dystanse wyścigów







Mistrzostwa Polski (S2)
Puchar Polski (C2 + C2-250)
Puchar Polski (C4 + C4-250)
Puchar Polski (Amator)
Pitbike (PRO i ELITE)
SM Open

- 18 minut
- 12 minut
- 12 minut
- 10 minut
- 9 okrążeń
- 12 minut

+ 2 okrążenia
+ 2 okrążenia
+ 2 okrążenia (bez terenu)
+ 2 okrążenia
(bez terenu)
+ 2 okrążenia

12. Protesty
Sposób składania protestów musi być zgodny z obowiązującymi Zasadami rozgrywek
„Supermoto” na sezon 2019. Kaucja wymagana przy składaniu protestu oraz sposób jej
rozliczenia zgodny z pkt. 1.25 Zasady rozgrywek „Supermoto” na sezon 2019 przyjmowana
będzie w biurze zawodów.
13. Ubezpieczenie zawodów
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC, a osoby biorące udział
w ich organizacji - od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku
do uczestników i ich pojazdów, jak i spowodowane przez uczestników bezpośrednio lub
pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy. Przez fakt
zgłoszenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną
odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas
imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i
innych uczestników.

14. Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Automobilklub Wielkopolski z
siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35/37.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Automobilklubie Wielkopolski jest
Piotr Monkiewicz, e-mail: piotr.monkiewicz@aw.poznan.pl, tel. +48 618 536 103,
kom. +48 605 586 406.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe
(identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe) na podstawie prawa, umowy lub zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. udziału w imprezie w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji komunikatów,

5.

6.

7.

8.

klasyfikowania w wynikach imprezy i/lub w klasyfikacji rocznej (w przypadku
imprez cyklicznych);
b. wydawania na wniosek zainteresowanego zgody na jego udział w imprezie
c. oceny zdolności zainteresowanego do udziału w danej imprezie na podstawie
zaświadczenia lekarskiego (dot. zawodników licencjonowanych);
d. publikacji ew. zdjęć i/lub filmów z imprezy
e. członkostwa w Automobilklubie Wielkopolski;
f. potwierdzania przynależności w Klubie (dot. członków stowarzyszenia);
g. ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej;
h. ewidencyjnych, tj. członkowskich, licencyjnych (zawodniczych, sędziowskich),
kadrowo–księgowych, etc. – zgodnie z właściwością;
i. korespondencyjnych, np. abonowania newslettera/biuletynu klubowego;
j. ubiegania się o przyznanie odznaczenia/wyróżnienia klubowego, resortowego,
państwowego, etc.;
k. ew. innych związanych z zapewnieniem należytego funkcjonowania Klubu.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą osoby do tego upoważnione przez Automobilklub
Wielkopolski. W szczególnych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być np.:
a. Międzynarodowe Federacje Sportowe (FIM, FIM Europe);
b. Narodową Federację Sportową (PZM);
c. podmioty współpracujące z Automobilklubem Wielkopolski na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji celów opisanych w pkt. 4;
d. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe;
e. firmy pocztowe i kurierskie zapewniające wymianę korespondencji;
f. organy administracji samorządowej i państwowej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. dokumenty zgłoszeniowe do udziału w imprezie – 2 lata (począwszy od momentu
przyjęcia zgłoszenia);
b. wyniki i klasyfikacje imprezy, w tym rocznej – bezterminowo;
c. dokumenty członkowskie – bezterminowo;
d. dokumenty dotyczące ew. procedury dyscyplinarnej – zgodnie z procedurą
regulującą dane postępowanie;
e. dokumenty licencyjne (zawodnicze, sędziowskie) – do czasu ustania członkostwa
w Klubie lub pozbawienia uprawnień;
f. dokumenty związane z prowadzoną ewidencją kadrowo-księgową – zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na
podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:
a. niemożność udziału w imprezie w tym przyjęcia zgłoszenia, publikacji
komunikatów, klasyfikowania w wynikach, etc.;
b. niemożność przystąpienia do Automobilklubu Wielkopolski;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Wszelkie pytania, wnioski i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych należy kierować do Administratora Pani/Pana danych, poprzez kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik/zawodnik przystępując do zawodów oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie informacji na temat jego stanu zdrowia związanego z upadkiem podczas
treningów lub wyścigów. Informacja taka zostanie przekazana przez Zespół
Medyczny/Lekarza Zawodów do wiadomości Dyrektora Zawodów/Jury Zawodów.
Informacja ta będzie zawarta na oficjalnych drukach zatwierdzonych przez PZM.
15. Uwagi końcowe
1. Dyrektor Zawodów rezydować będzie w strefie startu lub biurze zawodów.
2. Tablica informacyjna dla zawodników znajdować się będzie na ścianie przy wejściu
do biura zawodów.
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania w parku maszyn mat
środowiskowych, w miejscu serwisowania motocykla. Za nieprzestrzeganie tego
nakazu, organizator może nałożyć na zawodnika karę finansową w wysokości 300 zł.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz
właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.
5. Zgodnie z punktem 2.18. Regulaminu Zasad Rozgrywek „Supermoto” do układu
chłodzenia można używać wyłącznie wodę lub wodę z dodatkiem alkoholu
etylowego.
6. Zwrot wpisowego po zgłoszeniu się do zawodów
a. W przypadku wycofania się w I terminie – Organizator ma prawo potrącić do
20% wpisowego jako koszty operacyjne
b. W przypadku wycofania się w II terminie (przed rozpoczęciem zawodów) –
Organizator ma prawo potrącić do 40% wpisowego jako koszty operacyjne
c. W przypadku wycofania w momencie rozpoczęcia zawodów – skutkuje
potrąceniem do 100% wpisowego

Zatwierdzony przez GKSM
Warszawa, 07.06.2019 r.
Dyrektor Zawodów
Robert Kramer

