
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW  
Otwarty Motocyklowy Puchar Opola 
"IPONE Enduro Cross Series 2022" 
VII runda – Opole, 28 sierpnia 2022

1. Organizator.
Klub: Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
Adres: ul. Magazynowa 1, PL 45-119 Opole, tel.: +48 77 453 66 43, e-mail: hawiopole@wp.pl
Nr licencji klubowej: 6/M/2020
 
2. Założenia – Definicja imprezy.
"IPONE  Enduro  Cross  Series  2022"  jest  imprezą  popularną  dla  wszystkich  posiadaczy  motocykli
terenowych. Zawody przeznaczone dla wszystkich chętnych uprawiających sporty motorowe i dysponujące
odpowiednim sprzętem oraz przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. Rywalizacja odbywać się będzie
w konkurencji cross country.

3. Termin i miejsce imprezy.
Termin: 28.08.2022 (niedziela)
Adres: Opole Brzezie – ul. Energetyków (w pobliżu Elektrowni Opole)
GPS: 50°45'43.1"N 17°52'32.4"E
https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA

4. Władze zawodów.
Sędzia zawodów – Andrzej Rencz
Dyrektor zawodów – Wojciech Wojnar
Kierownik biura zawodów – Wioletta Pawelus
Kierownik trasy – Tomasz Pelczarski
Chronometraż i biuro obliczeń – S-Time 
Kierownik komisji technicznej – Maciej Brawata
Komisarz ochrony środowiska – Andrzej Hawryluk
Zabezpieczenie medyczne zawodów –  FALCK Medycyna

5. Zapisy.
Zgłoszenia przez stronę internetową: www.my.raceresult.com/214752/registration 
oraz dodatkowo na obowiązującym druku w dniu imprezy, podczas rejestracji w biurze zawodów.
Uwaga! Będzie możliwość zapisów na miejscu zawodów w dniu imprezy!

6. Program imprezy.
Godz. 7:30 - 15:00 - biuro zawodów
Godz. 8:30 - odbiór trasy przez sędziego
Godz. 9:00 - egzamin na licencję C
Godz. 9:30 - odprawa zawodników klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85
Godz. 9:40 - otwarcie strefy oczekiwań dla klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85
Godz. 9:50 - okrążenie zapoznawcze
Godz. 10:00 - START wyścigu klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85
Godz. 10:45 - META wyścigu klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85
Godz. 11:15 - odprawa zawodników klas wyścigu głównego
Godz. 11:30 - otwarcie strefy oczekiwań

https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA


Godz. 11:45 - okrążenie zapoznawcze
Godz. 12:00 - START wyścigu głównego
Godz. 14:00 - META wyścigu głównego
Godz. 14:15 - ogłoszenie wyników nieoficjalnych
Godz. 14:30 - ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów

7. Zgłoszenia.
Podczas  zgłaszania  odbioru  formalnego  zawodów,  zawodnik  zobowiązany  jest  przedstawić  podczas
rejestracji w biurze zawodów:
- wypełnione zgłoszenie, oświadczeniem o stanie zdrowia (dotyczy amatorów i klasę Hobby),
- kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi (nie dotyczy amatorów i klas Hobby),
- licencję sportową PZM lub międzynarodową (zgodnie z  2.6 i 2.7 Zasad rozgrywek Enduro),
- dowód wpłaty wpisowego,
- Kandydat na licencję – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach
  sportu motorowego oraz opłata 50 zł zgodnie z RSM PZM,
- Amator / Hobby – oświadczenie o stanie zdrowia.

Wpisowe za udział w zawodach:

- Junior Girls, Junior 65 i 85 175 zł* + 10 zł transponder (wypożyczenie)

- pozostałe klasy  190 zł* + 10 zł transponder (wypożyczenie)

- dodatkowo dla zawodników nie posiadających licencji koszt obowiązkowego ubezpieczenia 25 zł

* W przypadku wycofania się z zawodów, nie przysługuje zwrot wpisowego!

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Nazwa: Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
Konto: 76 1140 2017 0000 4602 1298 9035
Tytuł: imię i nazwisko, klasa, z dopiskiem „Otwarty Motocyklowy Puchar Opola”

8. Biuro zawodów.
Adres: Opole Brzezie, ul. Energetyków
Tel.: 798 842 566
GPS: 50°45'43.1"N 17°52'32.4"E
https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA

Szkolenie  dla  Kandydatów  na  licencję  C  zakończone  egzaminem  teoretycznym  odbędzie  się  w  dniu
zawodów 28.08.2022 o godz. 9:00 przy biurze zawodów.

Komisja egzaminacyjna: Instruktor Sportu Motorowego – Patrycja Komko 
Sędzia zawodów – Andrzej Rencz

                                         Dyrektor zawodów – Wojciech Wojnar

Godziny otwarcia biura zawodów:
W dniu 28.08.2022 od 7:30 do zakończenia zawodów.

9. Klasy.
W trakcie zawodów będzie obowiązywał podział na klasy zgodnie z pkt 3. Regulaminu Ramowego „IPONE
Enduro Cross Series 2022”.

10. Numery startowe.
Obowiązują numery startowe z 1. rundy IECS. 
Zawodnicy przyjeżdżają na zawody już z naklejonymi numerami startowymi (minimum na przednim blacie).

https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA


11. Odbiór techniczny.
Adres: Opole Brzezie, ul. Energetyków
Tel.: 798 842 566
GPS: 50°45'43.1"N 17°52'32.4"E
https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA

Godziny odbioru technicznego w dniu 28.08.2022:

➢ od 7:30 do 10:00 dla klas wyścigu głównego

➢ od 7:30 do 9:15 dla klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85 

Zawodnik  do  odbioru technicznego przedstawia  motocykl  zgodnie  z  RSM, kask  z  ważną  homologacją,
ochraniacz klatki piersiowej oraz transponder pobrany podczas rejestracji w biurze zawodów.
UWAGA: Klasy Junior obowiązkowo ochraniacz karku ! 

12. Start.
Obowiązuje okrążenie zapoznawcze. Zawodnik, który nie przejdzie okrążenia zapoznawczego nie będzie
dopuszczony do wyścigu. Na okrążeniu zapoznawczym obowiązuje zakaz wjazdu do strefy napraw w celu
tankowania paliwa. 
Start następuje na znak chorągiewki startera. Zawodnicy opuszczają ręce, uruchamiają silniki i wyruszają
na trasę. 
Koniec wyścigu jest  sygnalizowany chorągiewką z czarno-białą szachownicą po upływie wyznaczonego
czasu. Po przekroczeniu linii META następuje koniec pomiaru czasu.

Start nastąpi na znak chorągiewki startera wg klas:
1 wyścig: - Junior 85,

- Junior 65,
- Junior Girls.

2 wyścig (wyścig główny): - kl. Champion E1, Champion E2/E3,
- kl. Master 40+, Master 50+, 
- kl. E1 Hobby,
- kl. E2/E3 Hobby,
- kl. Ladies.

Czas trwania wyścigu:
➢ 120 minut – dla wszystkich klas wyścigu głównego, 
➢ 45 min – dla klas: Junior Girls, Junior 65, Junior 85.

UWAGA !!!
Liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
limitu miejsc, przy czym nie ma to wpływu na czas trwania wyścigu.
W zależności od ilości zawodników i warunków pogodowych organizator zastrzega możliwość
skrócenia wyścigu lub podzielenia wyścigu na dwa/trzy biegi.

13. Trasa.
Pętla długości 7km o zróżnicowanym podłożu: piasek, glina, margiel, kamienie, czarnoziem, łąki.

14. Zabezpieczenie medyczne.
2 karetki z personelem medycznym oraz pieszy patrol medyczny. Łączność telefoniczna i radiowa.

15. Klasyfikacja zawodów.
Do  klasyfikacji  imprezy  będą  liczone  wyłącznie  pełne  okrążenia  ukończone  przed  upływem  czasu
wyznaczonego dla poszczególnych klas (ostatnie okrążenie każdego zawodnika rozpoczęte w czasie trwania
wyścigu  a  ukończone  po  czasie  jego  trwania  będzie  zaliczone  –  czas  naliczania  okrążeń  przez  ekipę
pomiarową po zakończeniu wyścigu nie przekroczy 20 min). 

https://goo.gl/maps/WcDibujSmKR58WuQA


16. Protesty.
Każdy protest musi być złożony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją 200 zł,  zwrotną w przypadku
uznania protestu. 
Protesty nie mogą być zgłaszane później niż: 

➢ 30 minut  po  zakończeniu wyścigu  –  w sprawach motocykli,  paliwa,  zachowania  się  uczestnika
na trasie itp.,

➢ 15  minut  po  ogłoszeniu  prowizorycznych  wyników,  jeżeli  protest  dotyczy  tych  wyników.
Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji. Protest należy złożyć w biurze zawodów.

17. Nagrody.
Zgodnie z pkt .13 Regulaminu Ramowego „IPONE Enduro Cross Series 2022”.

18. Zakończenie zawodów.
W dniu 28.08.2022 około godz. 15:00.

19. Postanowienia końcowe.
● Obowiązuje używanie mat środowiskowych o nieprzemakalnym spodzie i wierzchu z wsiąkliwego

materiału.  Za  brak  właściwej  maty  zostanie  nałożona  kara  pieniężna  w  wysokości  300  zł.
W  przypadku niezapłacenia kary,  bądź nie zastosowania maty po nałożeniu ww. kary, zawodnik
zostanie wykluczony z zawodów.

● Obowiązuje  zakaz  stosowania  nieatestowanych  pojemników  na  paliwo  pod  karą  wykluczenia
z zawodów.

● Obowiązuje  zakaz  mocowania  kamer  na  kasku  i  pod  jego  daszkiem  pod  karą  wykluczenia
z zawodów.

● Zawodnicy nie posiadający regulaminowy ubiór motocyklowy nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
● Organizator  nie  przyjmuje  na  siebie  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  i  straty  powstałe

w  stosunku  do  zawodników i  ich  mienia,  jak  również  za  szkody  i  straty  spowodowane  przez
zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

● Organizator  przypomina,  że  każdy zawodnik ponosi  odpowiedzialność  finansową za  ewentualne
zniszczenia pól uprawnych i innych zniszczeń spowodowanych przez siebie.

● Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
● Organizator  informuje  o  całkowitym  zakazie  korzystania  z  terenu  i  trasy  zawodów  przez

zawodników/uczestników  oraz  osoby  postronne  poza  obszarami  dopuszczonymi
do  przeprowadzenia  zawodów  w  dniu  imprezy.  W  przypadku  naruszenia  zakazów  organizator
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w takich sytuacjach i  nie podlegają one
roszczeniom z tytułu ubezpieczenia imprezy.

● Wszelkie  sprawy nieujęte  w niniejszym regulaminie  winny być  załatwiane  przez  organizatorów
w oparciu o Regulamin Ramowy „IPONE Enduro Cross Series 2022" oraz obowiązujący Regulamin
Sportu Motocyklowego PZM. W sytuacjach wyjątkowych na poszczególnych imprezach decyzję
podejmuje Sędzia Główny zawodów, a w przypadkach dotyczących całej edycji "IPONE Enduro
Cross  Series  2022"  przedstawiciele  CYKLU.  Decyzja  podjęta  przez  przedstawicieli  cyklu  jest
ostateczna. 

Wiza nr 07/OKSM/2022 Dyrektor zawodów:
wydana w dniu 12.08.2022 Wojciech Wojnar
przez OKSM PZM w Opolu


