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Małopolskie Amatorskie Zawody CROSS COUNTRY Biskupice Radłowskie 

1. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 13.05.2018  na zespole torów w Biskupicach Radłowskich.   

Rozpoczęcie zawodów godzina 11.00 

Biuro zawodów czynne od 8.00 do 9.00 weryfikacja zawodników w biurze obowiązkowa. 

Organizowane są dla młodzieży oraz miłośników sportów motocyklowych i wszystkich posiadaczy 

motocykli terenowych, pit bike oraz quadów. Celem imprezy jest propagowanie sportu motorowego w 

Małopolsce, oraz podnoszenie umiejętności kierowania motocyklami i quadami. 

 

2. ORGANIZATOR WRAK RACE TARNÓW 

Tel. 660 736 866 

Biuro zawodów 

Tel. 531 766 754 

Tel. 531 766 757 

e-mail; wrakrace@poczta.fm 

 

3. OPIS ZAWODÓW 

Udział w zawodach polega na przejechaniu jak największej ilości okrążeń zamkniętej oznakowanej 

przez organizatora trasy w czasie 1 godziny.  

Uczestnicy maja obowiązek wziąć udział w odprawie zawodników oraz przejechać jedno okrążenie 

zapoznawcze w czasie wyznaczonym przez organizatora. 

Komunikacja w czasie trwania wyścigów odbywa się za pomocą flag sygnałowych, wszyscy zawodnicy 

obowiązani są do bezwzględnego i natychmiastowego wykonywania poleceń obsługi toru 

a) SZACHOWNICA (biało-czarna) – start/stop/meta 

b) CZARNA FLAGA – kara dla zawodnika lub dyskwalifikacja 
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c) CZERWONA FLAGA – zatrzymanie wyścigu 

d) ŻÓŁTA FLAGA – niebezpieczeństwo, jedź ostrożnie 

Wyścig zaczyna się i kończy w jednym wyznaczonym przez organizatora miejscu. 

Każde skrócenie trasy stwierdzone przez sędziego spowoduje wykluczenie z zawodów lub naliczenie 

kary czasowej. 

Wszelkie naprawy mogą odbywać się tylko wyznaczonych przez organizatora miejscach. 

  

4. ZGŁOSZENIA 

Zapisy do imprezy przez stronę zapisów http://chronotex.pl/zawody/  

lub w biurze zawodów w dniu imprezy, szczegóły patrz https://www.facebook.com/wrakracetarnow/  

W dniu zawodów wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów oraz osobiście 

podpisać oświadczenie, w przypadku nieletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny. 

 

5. WPISOWE 

Wpisowe – darowizna na utrzymanie toru za udział w imprezie wynosi; 

a) wpłacone do trzech dni przed zawodami; 

PIT BIKE JUNIOR ; 50 PLN 

PIT BIKE SENIOR ; 70 PLN 

CROSS I QUAD ; Klasa JUNIOR 100 PLN i każdy pozostały uczestnik 150 PLN 

b) wpłacone dwa dni przed zawodami lub w dniu zawodów 

PIT BIKE JUNIOR ; 80 PLN 

PIT BIKE SENIOR ; 100 PLN 

CROSS I QUAD ; Klasa JUNIOR 130 PLN i każdy pozostały uczestnik 180 PLN 

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto nr  38102049550000750201848761 

W tytule przelewu należy podać Imię, Nazwisko, kategorię w jakiej startujesz. Potwierdzenie 

przelewu należy okazać przy weryfikacji w biurze zawodów. 

W przypadku wycofania się z zawodów nie przysługuje zwrot wpisowego 

 

6. KATEGORIE 

Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach 

a) PIT BIKE JUNIOR do 15 lat 

b) PIT BIKE SENIOR powyżej 15 lat 

c) CROSS COUNTRY JUNIOR 1 – 85 2T oraz 150 4T do 16 lat 
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d) CROSS COUNTRY JUNIOR 2 – do 144 2T oraz 250 4T od 14 do 21 lat 

e) CROSS COUNTRY SENIOR 1 – do 150 2T i do 250 4T od 16 lat 

f) CROSS COUNTRY SENIOR 2 – powyżej 150 2T i powyżej 250 4T od 16 lat 

g) PRESTIGE – najlepsi bez ograniczeń 

h) WETERAN – od 40 lat bez ograniczeń 

i) QUAD 2K – napędzana jedna oś do 750 

j) QUAD 4K – napędzane 2 osie do 1000 od 18 lat 

k) WRAK RACE Pro 

l) WRAK RACE Seria 

 

7. UBEZPIECZENIA 

Startujący powinni być ubezpieczeni NNW. Organizator może zapewnić grupowe ubezpieczenie 

startującym zawodnikom, koszt ubezpieczenia około 15 PLN. Aby uzyskać ubezpieczenie należy wybrać 

opcję „wykupuję ubezpieczenie” podczas rejestracji na stronie zapisów, opłata w biurze zawodów. 

Organizator nie odpowiada za ewentualne straty lub szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, 

jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

 

8. POMIAR CZASU 

Kolejność zawodników ustalana jest na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik 

otrzymuje zwrotny numer startowy z transponderem pomiarowym. Numer należy zamocować 

agrafkami na plecach. Po ukończeniu swojej konkurencji uczestnicy zobowiązani są do oddania 

numerów startowych w biurze zawodów lub do wpłaty 50 PLN w przypadku zgubienia/zniszczenia 

numeru. 

 

9. PROTESTY 

Protesty przyjmowane będą na piśmie w biurze zawodów do 30 min po przedstawieniu nieoficjalnej 

klasyfikacji. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji w kwocie dwukrotnego wpisowego. 

Po rozpatrzeniu protestu na korzyść uczestnika kaucja zostaje zwrócona. 

 

 

WRAK RACE TARNÓW 


