
 
 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 

ZAWODY MXDG OPENING – EXTREME CROSS COUNTRY 
 

1. Organizator 
Stowarzyszenie Moto Dąbrowa 
Adres: Wirgiliusza Grynia 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 
Telefon: +48 507 582 509 
E-mail: kontakt@sportupagencja.pl 
Strona www: https://mxdg.pl/ 
 

2. Organizator wykonawczy: 
Agencja Sport UP Sp. Z O. O. 
ul. Moniuszki 15c 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. 660 748 028 
e-mail: kontakt@sportupagencja.pl 
 

3. Miejsce i termin zawodów: 
Termin: 10 kwietnia 2022 
Adres: kompleks torów MXDG Dąbrowa Górnicza przy ul. Zakawie w Dąbrowie 
Górniczej 
 

4. Formuła zawodów: 
Zawody odbędą się w formule cross country extreme/ wspólny start, czas trwania 
wyścigu 90 minut/ Trasa zawodów to klasyczne cross country z elementami extreme 
– krótkie podjazdy i zjazdy, kamienie, belki, piach 
 

5. Władze zawodów: 
Sędzia zawodów: Bolesław Nowak  licencja nr. I 00146 
Dyrektor zawodów: Adam Pluta licencja nr. 10044 klasa II 
Kierownik biura zawodów: Magdalena Borodeńko  
Kierownik chronometrażu: Motoresults 
Kierownik trasy: Lech Leś 
Lekarz zawodów: Medical Point Bielsko-Biała 
 
Klasy (opis szczegółowy) 
- Junior – zawodnicy od 14 do 21 roku życia 
- Women - kobiety 
- Masters – 40 lat plus 
- S1 – motocykle 2T do 125 ccm / 4T do 250 ccm 
- S2 – motocykle 2T powyżej 125 ccm / 4T powyżej 250 ccm 
 

6. Zgłoszenia 
Zgłoszenia do zawodów można dokonywać od dnia 8.03.2022 od godz: 9:00  



 
 

Zgłoszenia do każdej z klas należy dokonać poprzez rejestrację online na stronie 
www.motoresults.pl , link do zapisów podany będzie także na www.mxdg.pl w 
zakładce „zawody” 
 

7. Biuro zawodów: 
Adres: Zakawie, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
Tor MXDG Dąbrowa Górnicza 
 
Godziny otwarcia biura zawodów: 

• W dniu zawodów tj. 10.04.2022 w godzinach 8:00 – 16:00 
 
Podczas rejestracji w biurze zawodów należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

• Dowód osobisty, 
• Potwierdzenie opłaty startowej, 
• Dodatkowo w przypadku uczestników niepełnoletnich: zgoda prawnego 

opiekuna. 
 
Na miejscu należy również wypełnić: 

• Oświadczenie zawodnika, 
• Zgodę RODO. 

 
8. Wpisowe: 

Wpisowe na zawody zgodnie z poniższym: 
• do dnia 25.03.2022 r. – 200 pln, 
• od dnia 26.03.2022 do dnia 10.04.2022 r. – 230 pln. 

 
Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe organizatora:  
Agencja Sport UP sp. z o.o.  nr rachunku: 40 1140 2004 0000 3902 7717 7187 
 

9. Czas trwania wyścigów: 
90 minut – dla wszystkich klas 
 

10. Numery startowe: 
Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi 
numerami startowymi otrzymanymi w biurze zawodów podczas rejestracji. 
 

11.  Transponder 
Każdy zawodnik przy rejestracji w biurze zawodów otrzyma transponder. Należy go 
zamontować zgodnie z instrukcją podaną w biurze zawodów. Za transponder w 
biurze zawodów należy pozostawić zastaw w postaci dokumentu tożsamości / prawa 
jazdy / legitymacji lub licencji PZMot. Zastaw zostanie zwrócony przy oddaniu 
transpondera w biurze zawodów bezpośrednio po ukończeniu wyścigu. 
 

12.Odbiór techniczny 
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.  
 



 
 

13. Odprawa zawodników 
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Każdy zawodnik ma 
obowiązek stawienia się na odprawie o wyznaczonej godzinie i miejscu 
wyznaczonym przez organizatora. Szkolenie dla uczestników bez licencji CC 
według harmonogramu. 
 

14. Trasa 
Trasa zawodów to klasyczne Cross Country na pętli o długości 5-7 km z 
dodatkowymi elementami extreme (nie będą to tory SuperEnduro). Szerokość trasy 
od 2 do 6 metrów.  
 

15. Protesty 
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją, zwrotną 
w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą̨ być zgłaszane później niż:  
- 30 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się 
zawodników na torze itp. 
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych 
wyników. Protest należy złożyć w Biurze Zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie 
kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie 
rozpatrywany. Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje 
demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla silników jednocylindrowych i 
1000 zł dla silników dwucylindrowych. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie 
konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, 
przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego 
Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucję 
otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.  
 

16. Postanowienia końcowe 
Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country PZM 
2022 i niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. We wszystkich sprawach nie 
ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Kodeks Ochrony 
Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country.  
 
Serwisowanie  motocykli w paddocku oraz strefie napraw musi odbywać się na macie 
ekologicznej. Za jej brak zawodnik zostanie ukarany karą finansową w wysokości 300 
zł. W przypadku jej nieuregulowania, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.  
 
Dekoracja 3 pierwszych zawodników wszystkich klas startowych odbędzie się 30 
minut po zakończonych wyścigach klas S1 oraz S2. 
Organizator zapewni nagrody rzeczowe i  puchary dla 3 pierwszych zawodników we 
wszystkich klasach startowych.  
 

17. Odpowiedzialność 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykli, jego części i elementów 
powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.  
 

18. Proponowane miejsce zakwaterowania 
https://herochallenge.pl/pl/zakwaterowanie/ 



 
 

 
19. Harmonogram zawodów 

8:00-10:00 - rejestracja w biurze zawodów 
10:00 - Szkolenie dla uczestników bez licencji CC 
10:15 - odprawa zawodników w strefie oczekiwania 
10:30 - kółko zapoznawcze (klasy Junior, Women, Masters) 
11:15 - start wyścigów klas Junior, Women, Masters 
12:45 - koniec wyścigów w/w klas 
13:10 - kółko zapoznawcze dla klas S1 i S2 
14:00 - start wyścigów klas S1 i S2 
15:30 - koniec wyścigów w/w klas 
16:00 - dekoracja 
 
 
 
 
 
 


