Regulamin Uzupełniający Mali Mistrzowie PitBike.pl
#TORGŁAŻEWO 3.07.2016 r.
1. Organizacja
Mali Mistrzowie PitBike.pl to impreza motocyklowa, o charakterze otwartym, organizowanej przez
społeczność użytkowników motocykli klasy PIT BIKE na #TORGŁAŻEWO, która rozgrywana jest w formule
konkurencji technicznych i wyścigów czasowych. Organizację imprezy wspiera PitBike.pl.
Impreza składa się z treningów, konkurencji technicznych, serii amatorskich wyścigów pokazowych w klasie PIT
BIKE oraz atrakcji towarzyszących dla gości imprezy.
W trakcie imprezy obowiązuje Regulamin Ogólny #TORGŁAŻEWO 2016 oraz niniejszy regulamin uzupełniający.
2. Termin i miejsce zawodów
Zawody rozegrane będą w dniu 03.07.2016 r. na #TORGŁAŻEWO. Początek głównej części zawodów o godz.
13.00
3. Biuro Zawodów
Biuro zawodów czynne będzie w dniu i miejscu zawodów, od godziny 9.00 do zakończenia imprezy. Opłatę
serwisową można dokonywać wyłącznie gotówką w biurze zawodów.
4. Zgłoszenia
Preferowaną przez organizatora formą zgłoszenia jest zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego, publikowanego na profilu otopit.pl w serwisie społecznościowym Facebook.
Uprasza się o wypełnienie formularza w terminie do 29.06.2016 r. celem usprawnienia kwestii organizacyjnych.
Zgłoszenie w biurze imprezy, w dniu imprezy, będzie dopuszczalne w godzinach:
9.00 – 10.00
Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego stawienia w biurze imprezy, w dniu imprezy, wraz z dowodem
potwierdzającym tożsamość. Uczestnik niepełnoletni winien stawić się wraz z opiekunem prawnym, który
podpisuje niezbędne dokumenty.
5. Odbiór techniczny
Odbiór techniczny przeprowadzony będzie przed przystąpieniem do treningów oraz w ich trakcie.
6. Zawody
A. Kategorie
Lp. Nazwa
kategorii

Max.
Wiek*
pojemność
silnika

Płeć

Średnica kół
przód/tył

Forma rywalizacji

1.

Smyk

90cc

Do 8 lat

k+m

10’/10’

Konkurencje techniczne /
Jazda na czas

2.

Kadet

150cc

9-12 lat

k+m

10’/10’ lub
14’/12’

Konkurencje techniczne /
Jazda na czas

4.

Pit
Ladies**

150cc

do 12 lat k

10’/10’ lub
14’/12’

Konkurencje techniczne /
Jazda na czas

*Wiek ukończony
**Zawodnicy klasy Pit Ladies i Smyk/Kadet rywalizują w łączonych wyścigach przy czym odrębna będzie klasyfikacja.

B. Podstawowe zasady, punktacja.
a) Postanowienia wspólne.
Nie ma powtórek biegów ze względu na upadki, bez względu na przyczynę, dlatego po upadku zawodnik
zobowiązany jest w sposób bezpieczny dla innych zawodników opuścić tor (najlepiej do środka toru) lub
kontynuować bieg. Bieg zostaje przerwany w przypadku powstania niebezpieczeństwa .
W przypadku niebezpiecznej jazdy zawodnik może otrzymać ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie dla zawodnika jest
równoznaczne z wykluczeniem z ukończonego biegu i zerową zdobyczą punktową za ten bieg. W przypadku
bardzo niebezpiecznej jazdy (w szczególności celowego działania) Organizator dopuszcza wykluczenie bez
ostrzeżenia z biegu, a nawet całych zawodów.

W każdej z kategorii za zwycięstwo w rundzie przyznawane jest 25 pkt. do klasyfikacji generalnej. Kolejne
miejsca punktowane są następująco: 2 – 18 pkt., 3 – 15 pkt., 4 – 12 pkt., 5 – 10 pkt., 6 – 8 pkt. , 7 – 6 pkt., 8 –
4pkt., 9 – 2 pkt., 10 – 1 pkt. (najsłabsza runda odpada).
b) Kategorie Smyk, Kadet i Pit Ladies .
Rywalizacja odbywać się będzie na torze Dirt Track (tylko owal) i Mini Cross w formie pokazowych wyścigów na
dochodzenie i konkurencji technicznych. Na torze mogą zostać rozstawione przeszkody techniczne (krótki
slalom).
Punktacja: Zwycięzca każdego biegu zdobywa tyle punktów ilu zawodników przystąpi do zmagań. Kolejni
otrzymują o jeden punkt mniej.
Punktacja łączna decyduje o kolejności w całej rundzie. W przypadku równej ilości punktów decydują miejsca
w poszczególnych wyścigach (większa ilość wyższych miejsc), a w przypadku identycznej punktacji lepszy czas
osiągnięty w kwalifikacjach.

7. Harmonogram
10.00 Start treningów kwalifikacyjnych.
I Trening Kwalifikacyjny Smyk (10 min)
I Trening Kwalifikacyjny Kadet (10 min)
II Trening Kwalifikacyjny Smyk (10 min)
II Trening Kwalifikacyjny Kadet (10 min)
13.00 Start zawodów.
Jazda na czas 1 kat. Smyk
Konkurencja techniczna kat. Kadet
Jazda na czas 1 kat. Kadet
Konkurencja techniczna kat. Smyk
Jazda na czas 2 kat. Smyk
Jazda na czas 2 kat. Kadet
Krótka przerwa techniczna
Ceremonia wręczenia pucharów.
8. Osoby organizujące oraz wspierające organizację nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za ewentualne
szkody i straty, tak w stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio
szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Zaleca się uczestnikom zawarcie ubezpieczenie OC
oraz NNW.
9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania w parku maszyn mat środowiskowych, w miejscu
serwisowania motocykla. Nieprzestrzeganie tego nakazu może spowodować nałożenie kary w postaci kary
czasowej lub kary odsunięcia od startu w zawodach, jeśli motocykl generuje zbyt dużo wycieków.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów, właściwej interpretacji
niniejszego regulaminu oraz zmiany harmonogramu imprezy w uzasadnionych przypadkach.

