Specjalne postanowienia dotyczące poszczególnych wyścigów
motocrossowych
Puchar TOP Amator Cup 2022
Nazwa zawodów:
TOP Puchar Amatorów
Klasy: 65, 85, Amator MX1+MX2, Hobby MX1+MX2, Inter MX2 +MX1, Veteran A, B,C, Kobiety,
Classic
Data: 24.04.2022 r.
Lokalizacja: Cieszyn ul. Motokrosowa
Najbliższe miasto:
Tor:
długość 1650 m, szerokość min. 6 m,
Schemat toru jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.
2. Organizator: Automobilklub Cieszyński
Adres: 43-400 Cieszyn
Plac Wolności 3
Dyrektor wyścigu: Ryszard Misiarz
Sekretarz wyścigu: Barbara Rańda
Kierownik Tech. odbiory: Jindřich Hrabica
Naczelni chronometrażyści: casomira.cz
Impreza zostanie zorganizowana zgodnie z przepisami sportowymi dla wyścigów motocrossowych Top
Amater cup 2022 oraz przepisami specjalnymi dla tej imprezy
4. Warunki uczestnictwa zawodników:
Udział w zawodach TOP Amateur Cup jest otwarty dla jeźdźców, posiadaczy licencji motocrossowych i
enduro, a mianowicie: licencji krajowych, A, B, C, Hobby oraz posiadaczy międzynarodowych licencji
motocrossowych i enduro wydanych za pośrednictwem dowolnego FMNR w zakresie FIM i FIM
EUROPA, Uczestnictwo w klasie AMATER jest ograniczone do jeźdźców nieposiadających licencji.
Opłata dla zawodników wymienionych klas wynosi:
200, - zł. lub 1000 CZKdla jeźdźców wszystkich klas
5. Biuro zawodów:
Rejestracja zawodników będzie prowadzona:
od 7.00 do 8.30
6. Dobrowolny trening (opcjonalnie)w dniu wyścigu, czyli:
klasa AMATER MX2
08.00 - 08.15 (15 minut)
klasa AMATER MX1
08.15 - 08.30 (15 minut)
klasa 65 + 85 + kobiety
08.30 - 08.45 (15 minut)
klasa HOBBY MX2 + OPEN
08.45 - 09.00 (15 minut)
klasa WETERAN A + B + C
09.00 - 09.15 (15 minut)
klasa INTER MX 2 + MX1
09.15 - 09.30 (15 minut)
klasa CLASSIC
09.30 – 09.45 (15 minut)
7. Jazda kwalifikacyjna w dniu wyścigu, czyli:
klasa AMATER MX2
09.45 - 10.00 (15 minut)
klasa AMATER MX1
10.00 - 10.15 (15 minut)
klasa 65 + 85 + kobiety
10.15 - 10.30 (15 minut)
klasa HOBBY MX2 + OPEN
10.30 - 10.45 (15 minut)
klasa WETERAN A
10.45 - 11.00 (15 minut)
klasa WETERAN B + C
11.00 - 11.15 (15 minut)
klasa INTER MX 2 + MX1
11.15 - 11.30 (15 minut)
klasa CLASSIC
11.30 - 11.45 (15 minut)
8. Spotkanie z zawodnikami:
godzina 11.45
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9. Harmonogram wyścigu: W załączniku do niniejszych dokumentu.
Wszystkie motocykle muszą być umieszczone w strefie oczekiwania na start na 10 minut przed każdą
jazdą.
10. Ubezpieczenie:
Podpisując formularz zgłoszeniowy do wyścigu, zawodnik potwierdza, że jest ubezpieczony zgodnie z
wymogami Regulaminu na dany sezon. Organizator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za
uszkodzenia motocykla, jego akcesoriów i części, powstałe w wyniku wypadku, pożaru lub innych
przypadków.
11. Protesty:
Protesty przeciwko klasie zawodnika, zawodnikowi lub zarejestrowanego motocykla należy złożyć
przed rozpoczęciem oficjalnego treningu. Protesty przeciwko wynikom muszą być złożone w ciągu 30
minut od ogłoszenia wyników.
12. Sprzęt ekologiczny:
Zabronione jest mycie motocykli poza wyznaczonym miejscem na parkingu maszyn wyścigowych
oraz wylewanie olejów i innych substancji szkodliwych dla środowiska poza przygotowane i oznakowane
pojemniki, które zostaną tam umieszczone. pod karą grzywny w wysokości 1000 CZK lub 200 PLN
13. Interpretacja przepisu szczególnego:
Interpretacja tych specjalnych postanowień należy do ZSS.
14. Transpondery:
Jeżeli pomiar dokonywany jest na torze za pomocą transponderów (skrzynek), to box otrzyma
zawodnik przy zapisie w biurze lub zaraz po podpisaniu zgłoszenia. W przypadku gdynie posiada
mocowania transpondra, zobowiązany jest do zakupu, uchwytu do tego boxa w cenie 100 CZK. W
przypadku zgubienia transpodera i nieprzekazania go firmie dokonującej pomiar, zawodnik jest
zobowiązany do zapłaty kwoty 8.000 CZK lub 1500 PLN

Dnia 24.04.2022

Dyrektor wyścigu: .....................................
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