REGULAMIN RAMOWY
XXIX Pikniku Cross Country Siedlęcin 2014

1. Definicja imprezy
XXIX Piknik motocyklowy Cross Country SIEDLĘCIN 2014, jest imprezą organizowaną
na terenie toru motocrossowego „SIEDLĘCIN” i przyległych mu terenów, w dniu 06
kwietnia 2014 roku. Impreza organizowana jest dla wszystkich posiadaczy motocykli
terenowych. Celem imprezy jest propagowanie sportów motocyklowych i
podnoszenie umiejętności kierowania motocyklem, oraz integracja środowiska
motocyklowego.
Piknik Cross Country SIEDLĘCIN 2014 organizowany jest w oparciu o niniejszy
regulamin.
2. Organizator
Moto Klub Siedlęcin w Siedlęcinie. 58-508 Jelenia Góra-Siedlęcin 14, ul. Górna 6.
Tel. 601 764 740.
3. Uczestnicy i podział na klasy
Uczestnikiem pikniku może być każdy posiadacz motocykla terenowego.
W zależności od posiadanego pojazdu uczestnicy zastaną podzieleni na następujące
klasy:
 „Młodzik” – motocykle o pojemności od 50 do 125 ccm (125 „turystyczne”
np. Yamaha DT 125, Honda MTX 125), młodzież do lat 16-stu.
 125 ccm – motocykle 2T do 150 ccm i 4T do 250 ccm (uczestnicy bez licencji
lun z licencją „B”)
 Pow 125 ccm – motocykle 2T powyżej 150 ccm i 4T powyżej 250 ccm
(uczestnicy bez licencji lub z licencją „B”)
 Klasa WETERAN (od 39 roku życia)
 Klasa PROFI (uczestnicy z licencją „A”, bez podziału na klasy)
4. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia do imprezy mogą być przesyłane na adres organizatora lub złożone w
biurze zawodów w dniu imprezy. Zgłoszenia listowne i e-mail aby zostały przyjęte,
muszą wpłynąć na minimum jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.
Zgłoszenie musi być czytelne i dokładnie wypełnione oraz osobiście podpisane przez
uczestnika. Wpisowe za udział w imprezie wynosi 100 zł. Obowiązkowe jest
posiadanie polisy OC (możliwość wykupienia w biurze zawodów). W przypadku
uczestników niepełnoletnich, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na
udział w imprezie.

Uczestnikom do 18 roku życia i członkom Moto Klub Siedlęcin przysługuje 50% zniżki
na wpisowe do Cross Country. Wpisowe musi być opłacone najpóźniej w dniu
imprezy w biurze zawodów,
W przypadku wycofania się z zawodów, nie przysługuje zwrot wpisowego.
5. Biuro imprezy
Biuro Pikniku Cross Country znajduje się w Siedlęcinie przy ul. Górna 6, a w dniu
imprezy na terenie toru motocrossowego „SIEDLĘCIN”. Telefony kontaktowe
502 662 393, 601 764 740. Dojazd: od Jeleniej Góry (6km) wyjazd w kierunku na
Wleń, w miejscowości Siedlęcin kierunek na Wrzeszczyn (ok. 0,6 km od krzyżówki po
prawej stronie).
6. Charakterystyka imprezy
Udział w imprezie Cross Country polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeń
trasy wytyczonej na terenie toru motocrossowego i przyległych mu terenów w ciągu:
 1 godzina – klasa „Młodzik”
 2 godziny – 125, p125, Weteran, PROFI
Długość jednej pętli wynosi ok. 6km, trasa o zróżnicowanym podłożu, czarnoziem,
żwir, błoto, łąka. Start do wyścigu odbywa się klasami w odstępach 30 sekundowych
według następującej kolejności:





PROFI + pow 125
125
Weteran
Młodzik

Po ukończeniu każdego okrążenia uczestnik ma obowiązek zatrzymania się na linii
START-META celem uzyskania potwierdzenia u sędziego, a w trakcie okrążenia na
punkcie kontroli przejazdu (PKP) na wyraźne polecenie sędziego. Każde skrócenie
trasy, stwierdzone przez sędziego spowoduje wykluczenie z klasyfikacji w imprezie.
Wszelkie naprawy i tankowania odbywać się mogą tylko w „Parku roboczym” lub w
miejscu wyznaczonym przez organizatora. Start do Cross Country zostanie
poprzedzony odprawą zawodników i jednym kółkiem zapoznawczym.

7. Klasyfikacja imprezy, nagrody
Organizator prowadzi komputerowy pomiar czasu i okrążeń dla każdego uczestnika,
Klasyfikacja w klasach będzie prowadzona na podstawie ilości pełnych okrążeń
przejechanych przez uczestnika w czasie określonym w pkt 6 i czasu uzyskanego na
linii mety. W przypadku jednakowej ilości okrążeń decydować będzie kolejność na
linii mety po przejechaniu ostatniego pełnego okrążenia i łączny czas przejazdu.
Uczestnik będzie sklasyfikowany jeśli w wyznaczonym czasie ukończy minimum 1
okrążenie.

W trakcie imprezy prowadzona będzie punktacja w poszczególnych klasach według
następującej zasady:
I miejsce – 25 pkt, II – 22 pkt, III – 20 pkt, IV – 18 pkt, V – 16 pkt, VI – 15 pkt, VII – 14
pkt, VIII – 13 pkt, IX – 12 pkt, X – 11 pkt, XI – 10 pkt, XII –9 pkt, XIII – 8 pkt, XIV – 7 pkt,
XV – 6 pkt, XVI – 5 pkt, XVII – 4 pkt, XVIII – 3 pkt, XIX – 2 pkt, XX – 1pkt,
Za udział w imprezie przewiduje się puchary:
 Puchar – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z klas (przy minimum 7
startujących)
 Puchar – za zajęcie I i II miejsca w klasie (przy minimum 5 startujących)
 Puchar – za zajęcie I miejsca (przy 3 startujących)

8. Protesty
Protesty przyjmowane będą na piśmie w biurze imprezy do 15 min po przedstawieniu
nieoficjalnej klasyfikacji. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji w
kwocie dwukrotnego wpisowego. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść uczestnika
kaucja zostaje zwrócona.

Siedlęcin, 06 kwietnia 2014

Zarząd Moto Klub Siedlęcin

