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Słowniczek
Używanych skrótów w konkurencji Cross Country:
ZG PZM
- Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego
ZO PZM
- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego
GKSM
- Główna Komisja Sportu Motocyklowego (przy ZG PZM)
OKSM
- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego (przy ZO PZM)

Klub/Stowarzyszenie - członek rzeczywisty zarejestrowany w Polskim Związku Motorowym
Impreza - wszelkie współzawodnictwo, zawody, trening, zlot z udziałem pojazdów mechanicznych, będące
formą aktywności motorowej wchodzące w zakres działalności Polskiego Związku Motorowego.

Impreza nielegalna - wszelkie współzawodnictwo (zawody, trening) z pomiarem czasu lub wyłanianiem
zwycięzców na imprezach nie zgłoszonych i nie zatwierdzonych przez Polski Związek Motorowy.
Udział zawodników jak również sędziów zarejestrowanych w Polskim Związku Motorowym w tego typu
imprezach jest absolutnie zakazany, pod groźbą utraty licencji zawodniczej, skreślenia z członka PZM
(zawodnika, sędziego, klubu).

Uczestnik imprezy - każda osoba prawna(sponsor, producent, itp.) i fizyczna (zawodnik, pasażer osoba
urzędowa i funkcyjna, mechanik itp.), biorące udział w imprezie.

Uczestnik amator - osoba fizyczna, nie posiadająca licencji zawodniczej biorąca udział w zawodach
WMMO CC na określonych w niniejszym regulaminie warunkach.

Wyścigi - wyścigi motocyklowe rozgrywane na torach zamkniętych ze wspólnego startu.
Zawodnik/Sędzia - są to osoby, które mają wystawione odpowiednie dokumenty przez Polski Związek
Motorowy. Zawodnik certyfikat i licencję. Sędzia legitymacje sędziowską.

MP CC - Mistrzostwa Polski Cross Country
PP CC - Puchar Polski Cross Country
WMMO CC - Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa Okręgu Cross Country
RR - Regulamin Ramowy – Zasady Rozgrywek - jest to zbiór przepisów obowiązujących na dany rok w
Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Okręgu w Cross Country

RU - Regulamin Uzupełniający Zawodów jest to Regulamin wydany przez organizatora imprezy i zatwierdzany
przez:




Regulamin Mistrzostw Polski zatwierdza GKSM,
Regulamin Pucharu Polski zatwierdza GKSM,
Regulamin Mistrzostw Okręgu zatwierdza OKSM.

1. Postanowienia ogólne
1.

Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa Okręgu w Cross Country (zwane dalej WMMO CC) są własnością
Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). Celem rozgrywania WMMO CC jest popularyzacja
sportów motocyklowych oraz zachęcenie do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji
zorganizowanej i przygotowanie do udziału w imprezach wyższej rangi.
WMMO CC daje możliwość propagowania sportów motocyklowych poza tradycyjnymi konkurencjami
motocross i enduro. Możliwość startów na okazjonalnych trasach zamkniętych pozwala na udział większej
liczby zawodników i uczestników amatorów bez licencji na pojazdach nie rejestrowanych.

1.2. Nadzór nad przebiegiem WMMO CC sprawuje Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego (zwana dalej
OKSM).
1.3. WMMO CC – organizowane są przez Kluby zrzeszone w PZM, w oparciu o Regulamin Sportu Motocyklowego
– Zasady Rozgrywek Cross Country 2017, Regulamin Ramowy WMMO CC.
1.4. W każdej rundzie WMMO CC muszą być spełnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa dotyczące organizatorów
Rund WMMO CC.

2. Charakter zawodów
1. Warmińsko Mazurskie Mistrzostwa Okręgu w Cross Country odbywać się będą zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonego kalendarza zawodów WMMO CC 2018. Zawody WMMO CC są
zawodami otwartymi. Zawody rozgrywane będą w oparciu o Ramowy Regulamin Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski w Cross Country na 2018r. (RR), komunikaty GKSM, OKSM PZM,
niniejszy regulamin oraz regulamin uzupełniający zawodów.
2.2 Zawody będą rozgrywane w klasach:
 klasa Junior 85
 klasa Junior
 klasa Senior 1
 klasa Senior 2
 klasa Master
 klasa AMATOR
3.
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z licencjami „A”, „B” i „C” uprawniającymi do
startów w Cross Country, posiadający ważne badania lekarskie potwierdzone przez lekarza ze
specjalizacją medycyny sportowej.
4. Ważność badań lekarskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca
2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1172) – wynosi 6 miesięcy od dnia wydania.
5.
Uczestnik zawodów, biorący udział w wyścigach w klasie AMATOR musi spełnić warunki
dopuszczające go do udziału w zawodach, określone w Regulaminie Sportu Motocyklowego – Zasady
Rozgrywek Cross Country 2018, pkt. 2.
Uczestnik zawodów, biorący udział w zawodach jest zobowiązany każdorazowo do:
 złożenia oświadczenia o stanie zdrowia,
 odbycia szkolenia ze znajomości regulaminu,
 spełnienia wszystkich warunków określonych w w/w punkcie regulaminu Cross Country.
6. Tytuł Mistrza, Wicemistrza, II Wicemistrza Okręgu przyznaje się w przypadku, gdy w
klasyfikacji końcowej będzie sklasyfikowanych minimum 10 zawodników w danej klasie.

7.
Tytuł Mistrza i Wicemistrza okręgu przyznaje się w przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej
będzie sklasyfikowanych minimum 8 zawodników w danej klasie.
8.
W przypadku, gdy w klasyfikacji końcowej będzie sklasyfikowanych tylko 6-ciu zawodników
przyznawany będzie tylko tytuł Mistrza Okręgu.
9. W przypadku sklasyfikowania mniejszej ilości niż 6-ciu zawodników w klasie nie będzie
przyznany żaden tytuł. Będzie to 1 miejsce, 2, 3, ...itd.

3.

Podział na klasy i wymagane licencje

Klasa Junior 85
Motocykle o pojemności do 85cc 2T
Motocykle o pojemności do 149cc 4T
Wiek zawodników; ukończone 10 lat (w przeddzień zawodów) do 16 lat
Licencja B, C
Klasa Junior
Motocykle o pojemności do 144cc 2T
Motocykle o pojemności do 250cc 4T
Wiek zawodników; ukończone 14 lat (w przeddzień zawodów)
Licencja B, C
Klasa Senior 1
Motocykle o pojemności do 125cc 2T
Motocykle o pojemności do 250cc 4T
Wiek zawodników; od 15 lat (w przeddzień zawodów)
Licencja B, C
Klasa Senior 2
Motocykle o pojemności od 125cc do 500cc 2T
Motocykle o pojemności od 250cc do 650cc 4T
Wiek zawodników; od 17 lat (w przeddzień zawodów)
Licencja B, C
Klasa MASTER
Motocykle 2T i 4T o dowolnej pojemności
Wiek powyżej 40 lat.
W 2017 r. prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 1977 i starsi.
Licencja A, B, C
Klasa AMATOR
Motocykle o pojemności od 125 do 500 cc 2T i od 250 do 650cc 4T
Wiek uczestnika: od 18 lat (ukończone w przeddzień zawodów)
Warunki uczestnictwa w zawodach określa Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Rozgrywek
Cross Country 2017.
Uwaga:
Granica dla wieku minimalnego rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla
wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku.

1. Czas trwania wyścigów
klasa Junior 85
klasa Junior
klasa Senior 1

- 45 min
- 45 min
- 60 min

klasa Senior 2
klasa Master
klasa AMATOR

- 60 min
- 60 min.
- 45 min

2.
Dyrektor zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów może podjąć decyzję o
połączeniu klas z oddzielną klasyfikacją, inaczej niż to jest ujęte w zatwierdzonym przez OKSM
harmonogramie.
Klasa AMATOR nie może być łączona z inną klasą.
Klasy, których połączenie w jednym wyścigu jest dopuszczalne to:
Junior 85 + Junior, Senior 1 + Senior 2 + Master.
Dopuszczalne jest stosowanie oddzielnej klasyfikacji w danej klasie (np. SENIOR z podziałem na
licencję B, C itp.).
3. Każda runda składać się będzie z 1 wyścigu w danej klasie.
4.

Kolejność wyścigów wg. załączonego harmonogramu.

4.

Trasa

4.1 Trasa wyścigu Cross Country musi być całkowicie wyłączona z ruchu drogowego i być usytuowana
głównie w naturalnych warunkach terenowych. Trasa może przebiegać po różnych nawierzchniach
nieutwardzonych i jej część może stanowić tor motocrossowy.
4.2 Długość trasy musi wynosić od 7 do 15 km i musi być podzielona na oznakowane strefy (sektory) o
długości około 1 km. Celem wyznaczenia stref (sektorów) jest szybkie zlokalizowanie miejsca
ewentualnego wypadku. Minimalna szerokość trasy wynosi 2 m, a odcinki o tej szerokości nie mogą
przekraczać 5% całości trasy. Nie dotyczy to miejsc o ograniczonej widoczności (podjazdy, zjazdy,
skoki). Szerokość trasy w takich miejscach nie może być mniejsza niż 6 metrów
4.3 W miejscach szczególnie niebezpiecznych wymagane jest dodatkowe oznakowanie ostrzegające
zawodników i jeśli to konieczne obłożenie przeszkód balotami słomy lub podobne zabezpieczenie.
4.4 Jeżeli na trasie znajdują się odcinki o dużym stopniu trudności (strome, skomplikowane podjazdy,
przejazdy przez przeszkody, itp.) to mogą one być wyłączone (należy wyznaczyć objazdy).
4.5 W miejscach o szczególnym stopniu trudności (błoto, kałuże, itp.) zaleca się poszerzenie trasy w celu
zachowania przejezdności przy zablokowaniu głównego śladu.
4.6 Trasa musi być otaśmowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić jej skracanie.
4.7 Na trasie mogą znajdować się tajne punkty kontroli przejazdu (PKP), których ilość ustala organizator.
Możliwe jest ustawienie tajnych punktów kontroli przejazdu.
4.8 W miejscach o ograniczonej widoczności organizator musi zapewnić odpowiednią ilość osób
funkcyjnych – flagowych wyposażonych w żółtą flagę. Funkcję tę mogą pełnić osoby które ukończyły
16 lat i zostały przeszklone przez Dyrektora zawodów, Sędziego klasy „O” / „P” albo instruktora sportu
motocyklowego. Lokalizacja ich stanowisk musi być tak wybrana aby dawane były znaki wyraźnie
widoczne dla zawodników/ uczestników.
4.9 Zawodnik/uczestnik, który przypadkowo opuścił trasę, musi na nią wrócić w najbliższym możliwym
miejscu jej opuszczenia. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie.
4.10 Trasa powinna być tak wyznaczona, aby w razie potrzeby w każde jej miejsce w jak najkrótszym
czasie mogła dotrzeć pomoc lekarska.
4.11 Zabezpieczenie medyczne musi być zgodne z Regulaminem Medycznym PZM.

4.12 Przed rozpoczęciem zawodów Dyrektor zawodów, Kierownik trasy i Lekarz zawodów ustalą plan
ewakuacji osób poszkodowanych (plan trasy ze wskazaniem dojazdu do poszczególnych sektorów i
stale przejezdną drogę wyjazdową do szpitala).
4.13 Pomiędzy kierownictwem zawodów, służbami funkcyjnymi na trasie i obsługą medyczną musi być
zapewniona łączność.

5.

Numery startowe

5.1 Zawodnik ma obowiązek posiadać numer startowy na plecach oraz na motocyklu (przód, strona
lewa i prawa).
5.2 Numery muszą być nadane wg obowiązujących zasad na 2018r - pkt. 2.5 Regulaminu Ramowego.
Zapis ten nie dotyczy uczestnika klasy AMATOR.
5.3 Zawodników obowiązują numery startowe zarezerwowane przez nich na sezon 2018r, lub uzgodnione
z chronometrażem, oraz organizatorem.
5.4 Numery startowe nadane zawodnikom będą obowiązywały we wszystkich rundach WMMO CC w 2018
roku.

6. Zgłoszenia do zawodów
6.1 Zgłoszenie do zawodów należy wysłać bezpośrednio do organizatora na obowiązujących drukach nie
później niż 15 dni przed terminem zawodów.
6.2 Kwota wpisowego we wszystkich klasach – zgodnie pkt 2.7 - Regulamin Sportu Motocyklowego –
Zasady Rozgrywek Cross Country 2018.
6.3 Kwota za szkolenie (dla uczestnika – „AMATOR”) i egzamin wynosi 50zł.
6.4 Każdy uczestnik – „AMATOR” wykupuje ubezpieczenie NNW.
6.4 Start zawodników zagranicznych jak w pkt 2.4.2 i 2.4.3 Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady
Rozgrywek Cross Country 2017.

7.

Kontrola administracyjna i kontrola techniczna

1. Weryfikacja wstępna i kontrola administracyjna jak w indywidualnych MP CC. Wg. Pkt. 2 RSM –
Zasady rozgrywek Cross Country 2017.
2.
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli technicznej oraz dopuszczenia do startu określa
pkt 2.8 Regulamin Sportu Motocyklowego – Zasady Rozgrywek Cross Country 2018.
Pomiar głośności układów wydechowych zaleca się, w WMMO CC nie jest wymagany.
3.
Kaski musza posiadać aktualną homologację - Zał. C do Regulaminu Ramowego WMMO CC
2018r.
4.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia do Kontroli Technicznej jednego
motocykla pod swoim nazwiskiem i numerem, kasku, numeru plecowego.

UWAGA: Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, a w szczególności tym, którzy nie ukończyli 18
lat zaleca się używania kołnierza ochronnego.

8. Strefa oczekiwania i zapoznanie z trasą
1. W zawodach WMMO CC, obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Dopuszcza się zastosowanie
innej metody pomiaru czasu.
2.
30 minut przed wyznaczonym terminem startu zostaje otwarty wjazd do strefy oczekiwania. W
tym czasie wszyscy zawodnicy/uczestnicy dopuszczeni do startu muszą zająć miejsce w strefie
oczekiwania.
3.
Na 15 minut przed wyznaczoną godziną startu strefa oczekiwania zostaje zamknięta, a
zawodnicy/uczestnicy, którzy do niej nie wjechali nie mogą wystartować w wyścigu.
Zawodnicy/uczestnicy wyjeżdżają ze strefy oczekiwania za wyznaczonym przez organizatora
pojazdem prowadzącym na obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Inne treningi na trasie Cross
Country są zabronione. Wyjazd do okrążenia zapoznawczego może nastąpić nie wcześniej niż 10
minut po upływie regulaminowego czasu trwania wyścigu poprzedzającego.
4.
Zawodnik/uczestnik, który nie przejedzie okrążenia zapoznawczego nie będzie dopuszczony
do wyścigu. Na okrążeniu zapoznawczym obowiązuje zakaz wyprzedzania i zakaz wjazdu do strefy
napraw w celu tankowania paliwa.
5. Zaleca się aby na okrążeniu zapoznawczym za ostatnim zawodnikiem/uczestnikiem jechała
osoba funkcyjna organizatora zamykająca stawkę zawodników/uczestników – skróci to czas
oczekiwania na przyjazd ostatniego zawodnika/uczestnika.

9. Ustawienie pojazdów na polu startowym
1. Z okrążenia zapoznawczego zawodnicy/uczestnicy zjeżdżają za osobą funkcyjną na pole startowe
i ustawiają swoje motocykle w jednej linii.
2. Jeżeli ze względu na dużą ilość zawodników nie ma możliwości ustawienia ich w jednej linii, to
obwiązuje ustawienie wg aktualnej klasyfikacji (w pierwszej linii ustawiają się zawodnicy wyżej
sklasyfikowani). Jeżeli w wyścigu startują klasy połączone – w pierwszej linii ustawiają się
zawodnicy klasy niższej.
3.
Dopuszcza się zastosowanie drewnianych podpórek bocznych motocykla na polu startowym
(dla motocykli nie wyposażonych w podpórkę boczna). Po wystartowaniu pierwszej linii podpórki
znajdujące się na polu startowym muszą być usunięte (przez członków zespołów lub osoby funkcyjne
organizatora).

10. Procedura startu i Start
1. W zawodach WMMO CC, podczas wyścigów, obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Dopuszcza
się zastosowanie innej metody pomiaru czasu.
2.

Start nastąpi w czasie podanym w regulaminie uzupełniającym.

3.
W zawodach WMMO CC start odbywa się wg. Procedury „LE MANS”. Dopuszcza się
zastosowanie procedury „ręce w górze” – pkt 4.8 RSM – Zasady rozgrywek Cross Country 2018.
4.
Zawodnicy/uczestnicy po ustawieniu motocykli na polu startowym ustawiają się w odległości
15 metrów od motocykli. W przypadku dużej ilości zawodników/uczestników każda linia startuje po
sobie w odstępie minimum 30 sekund.

5.

Procedura startu rozpoczyna się od pokazania zielonej flagi co oznacza gotowość do startu.

6.
Po zielonej fladze starter pokazuje tablicę 15 (15 sekund) po upływie tego czasu pokazuje
tablicę 5 (5 sekund). Start następuje na znak chorągiewki startera po upływie 5 do 10 sekund od
momentu pokazania tablicy 5. Zawodnicy/uczestnicy dobiegają do pojazdów, uruchamiają silniki i
wyruszają na trasę wyścigu.
7.
Zawodnik/uczestnik, który nie wystartuje w czasie 15 sekund musi opuścić linię startu – może
wystartować z miejsca wyznaczonego przez osobę funkcyjną.
8.
Falstart jest karany procedurą „STOP-AND-GO” w strefie pomiaru czasu po zatrzymaniu
zawodnika przez Sędziego na 300 sekund. Wykroczenie to jest sygnalizowane tablicą z numerem
zawodnika/uczestnika. Zawodnik/uczestnik wzywany do odbycia kary musi zatrzymać się w trzech
kolejnych okrążeniach od chwili zasygnalizowania. Jeżeli nie wykona tego polecenia zostaje mu
pokazana czarna flaga i tablica z numerem startowym co oznacza wykluczenie z wyścigu.
9.

Sędzia Główny Zawodów musi obserwować przebieg procedury startowej.

11.

Klasyfikacja w zawodach.

1. Nie obowiązuje minimalny limit zawodników, by być sklasyfikowanym i mieć przyznane punkty za
start w zawodach.
2.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/uczestnika w wyścigu klasy do jakiej został zgłoszony
jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeni zwycięzcy wyścigu tej klasy. W przypadku nieparzystej
liczby okrążeń, połowa wyścigu to zaokrąglenie do liczby całkowitej w dół (np. przy 15 okrążeniach,
połowa to 7 okrążeń). O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeni decyduje kolejność
przekraczania linii mety. Jeśli zawodnik przejechał linię pomiaru czasu, ale nie spełnił warunku 50%
w/w warunku otrzymuje 0 pkt.
3.
Zwycięzcą wyścigu jest zawodnik, który przekroczył linie mety jako pierwszy po przejechaniu
dystansu wyznaczonego regulaminem uzupełniającym zawodów. Pozostali zawodnicy przekraczający
linię mety będą zatrzymani bez względu na ilość przejechanych okrążeń.
4.
Wyścig danej klasy jest oficjalnie zakończony, gdy przed zwycięzcą, na linii mety, pojawi się
flaga z czarno-białą szachownicą. Po każdym wyścigu, wyniki muszą być wywieszone na tablicy
ogłoszeń z podaniem czasu wywieszenia. Wywieszenie wyników, po każdym wyścigu, na tablicy
ogłoszeń na zawodach jest obowiązkiem organizatora zawodów.
5.
Po upływie 30 min od wywieszenia wyników, jeżeli nie wpłynął oficjalny protest dotyczący
wyników, wyniki te uważa się za oficjalne.
6.

Wszystkie wyniki oficjalne muszą być zatwierdzone przez Sędziego Głównego zawodów.
Godzina, miejsce ogłoszenia wyników oficjalnych i rozdania nagród musi być podana w
regulaminie uzupełniającym zawodów.

7.
Organizator ma obowiązek w terminie do 48 godzin po zakończeniu zawodów przesłać
pocztą, lub pocztą e-mail zatwierdzone przez Sędziego Głównego i Dyrektora zawodów wyniki
zawodów oraz listę startową i listę odbioru technicznego do OKSM ZO PZM w Olsztynie.

12.

Wyniki

1. Punktacja do nagród pucharowych lub rzeczowych po wyścigach danej rundy. Wygrywa zawodnik
z większą ilością punktów.

12.2 Na końcowy indywidualny wynik sezonu składać się będą zdobyte punkty we wszystkich wyścigach
w rozegranych rundach WMMO CC, według punktacji podanej w tabelach:
Podział punktów:
Miejsce 1 2 3
Punkty 50 46 44
Miejsce 21 22 23
Punkty 10 9 8

4
42
24
7

5 6 7 8
40 38 36 34
25 26 27 28
6 5 4 3

9
32
29
2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 11
30
1

12.3 Organizator zobowiązany jest ufundować puchary sportowe z tabliczkami okolicznościowymi dla trzech
pierwszych zawodników sklasyfikowanych w WMMO CC w każdej klasie po wyścigu.
12.4 Dla zdyscyplinowania uroczystości wręczania nagród ustala się: Wręczenie pucharów odbędzie się
zaraz po zakończeniu wyścigu. Puchary i/lub nagrody rzeczowe nie odebrane przez zawodników w
dniu zawodów podczas uroczystego zakończenia pozostają w dyspozycji organizatora bez możliwości
ich odebrania w późniejszym terminie.
12.5 Protesty (Zasady Rozgrywek Cross Country 2018r. pkt. 8).
12.6 W razie nie rozstrzygnięcia protestu na zawodach lub odwołania się od decyzji sędziego.
W sprawach naruszenia dyscypliny sportowej, stosunków międzyludzkich i etyki przez
zawodników, działaczy i kluby (sekcje) działające w sporcie motocyklowym przysługuje prawo
odwołania do OKSM. Odwołanie rozpatrywane będzie po wpłaceniu kaucji w wysokości 500,00
zł na konto ZO PZM Olsztyn. OKSM ma obowiązek odpowiedzi w ciągu 30 dni.
12.7 Dyrektor zawodów - Organizator obowiązkowo musi przesłać zatwierdzone wyniki, listę startową i
rejestr odbioru technicznego oraz listę osób przeszkolonych ze znajomości regulaminu (klasa
AMATOR), oraz protokół z listą uczestników zdających na certyfikat do Zarządu Okręgowego PZM w
ciągu 48 godzin na adres:
Polski Związek Motorowy, Zarząd Okręgowy, 10-801 Olsztyn, ul. Sielska 5
Tel./Fax 089/ 5227 205; 603 666 885 lub: zarzad-okregowy.olsztyn@pzm.pl

12.8 Na końcowy indywidualny wynik roku składać się będą punkty zdobyte we wszystkich rozegranych
rundach WMMO CC.
Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość lepszych miejsc zdobytych przez zawodnika.
 wygrywa zawodnik z większą ilością punktów,
 przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc,
12.9 Końcowa klasyfikacja będzie ogłoszona komunikatem OKSM, a rozdanie pucharów nastąpi na
oficjalnym zakończeniu organizowanym przez OKSM.
12.10 Zawodnicy, którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji końcowej są zobowiązani do wzięcia udziału
w oficjalnej ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w miejscu i terminie podanym przez
OKSM.
12.11 Nagrody rzeczowe nie odebrane (bez usprawiedliwienia) przez zawodników podczas uroczystego
zakończenia sezonu pozostają w dyspozycji OKSM bez możliwości ich odebrania w późniejszym
terminie.

13. Postanowienia ogólne
13.1 Sędzia na powyższe zawody będzie wyznaczony przez OKSM ZO PZM Olsztyn.
Organizator zobowiązany jest do zwrotu kosztów dojazdu wg. obowiązującej stawki za km oraz
ryczałtu sędziowskiego w wysokości 150,00 PLN za dzień.

13.2 Regulamin zawodów musi być zatwierdzony przez: Okręgową Komisję Sport Motocyklowego ZO PZM
Olsztyn na 6 tygodni przed zawodami i rozesłany przez organizatora do zainteresowanych klubów na
30 dni przed zawodami.
13.3 Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na kwotę min. 15.000 Euro
na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NNW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby
funkcyjne związane z przygotowaniem zawodów, w trakcie ich trwania i prac związanych z
zakończeniem zawodów. Minimalny okres ubezpieczenia NNW musi obowiązywać na dwa dni przed i
dwa dni po zawodach.
13.4 Organizator zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń, jeżeli takie są niezbędne do
przeprowadzenia zawodów tej rangi.
13.5 Klub – Organizator może ubiegać się o organizację zawodów WMMO CC, jeżeli ma ważną licencję
klubową.
13.6 Organizator ma obowiązek zapewnienia środków służących bezpieczeństwu uczestników zawodów
(opieka medyczna, ppoż., zabezpieczenie trasy itp.).
7.
Organizator ma obowiązek zapewnić odpowiednio dostosowane drogi dojazdowe dla służb
porządkowych i ratowniczych.
8.

9.

Organizator musi wydać regulamin uzupełniający zawodów.
Regulamin musi zawierać:
 Nazwę klubu organizatora i jego adres
 Rodzaj zawodów, termin i miejsce zawodów
 Oświadczenie, że zawody organizowane są zgodnie z RR OKSM i RR GKSM na dany
rok
 Imiona, nazwiska, Sędziego Głównego i Dyrektora Zawodów
 Warunki udziału i klasyfikacja w zawodach
 Termin zamknięcia zgłoszeń
 Termin i miejsce funkcjonowania sekretariatu/biura zawodów
Program zawodów zawiera informację o:
 Osobach urzędowych
 Sędzia zawodów
 Dyrektor Zawodów
 Sekretarz Zawodów
 Kierownik komisji technicznej
 Kierownik trasy
W zależności od zawodów, skład może być zwiększony o osoby urzędowe.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują zasady rozgrywek RR GKSM na 2017r.

Zatwierdzono przez:
OKSM ZO PZM Olsztyn

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik A – Harmonogram
Załącznik B – Homologacja kasków
Załącznik C – Zalecane minimalne normy urządzeń sanitarnych
Załącznik D – Zgłoszenie do zawodów WMMO CC 2017r.
Załącznik E – Karta wypadkowa.

REGULAMIN WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU W CROSS COUNTRY

Załącznik A

HARMONOGRAM
WARMIŃSKO-MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU CROSS COUNTRY
w .........................., dn. ...............
W dniu zawodów:
8:00 - Czynne biuro do zakończenia zawodów.
9:00 – Szkolenie dla uczestników i egzamin teoretyczny z regulaminów.
8:00 – 10:00 - kontrola techniczna.
10:30 – Odprawa z zawodnikami/uczestnikami
Zawodnicy startujący w Warmińsko-Mazurskich Mistrzostwach Okręgu Cross Country w celu
poznania trasy wyjeżdżają na okrążenie zapoznawcze po zamknięciu strefy oczekiwania.

11:00 - Uroczyste otwarcie zawodów
WYŚCIGI:
Zgodnie z harmonogramem zawodów.
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Załącznik B

REGULAMIN WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU W CROSS COUNTRY

Załącznik C
Zalecane minimalne normy urządzeń sanitarnych.
1. Urządzenia dla zawodników.
Określone w regulaminach dla motocrossu.
2.
Urządzenia dla widzów.
Kobiety
1 WC na 100 lub mniej kobiet oczekiwanych widzów
Mężczyźni
a) 1 WC na 100 lub mniej mężczyzn oczekiwanych widzów
b) 2 WC na 100-500 mężczyzn oczekiwanych widzów
c) 1 dodatkowy WC na każde następne 500 mężczyzn oczekiwanych widzów
3.
Czas trwania
Na zawodach trwających mniej niż 4 godziny, norma ta może być zredukowana o 25%.

REGULAMIN WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU W CROSS COUNTRY

Załącznik D

REGULAMIN WARMIŃSKO MAZURSKICH MISTRZOSTW OKRĘGU W CROSS COUNTRY

Załącznik E

