
 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 „KTM KATO KIDS CUP 2018” 

 
 

1. Organizatorzy: 
 

Stowarzyszenie Motocyklowy Klub Enduro Czerwionka 
 
2. Założenia 
 

Zawody przeznaczone dla dzieci rozpoczynających przygodę z motocyklami. 
 
3. Miejsca imprez: 
 

Runda - 7.04.2018 
Runda - 23.06.2018 
Runda - 25.08.2018 
Runda - 6.10.2018 

 
4. Uczestnicy i podział na klasy 
 

Prawo do startu mają wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych.            
Przewiduje się podział na klasy wiekowe: 
Klasa 0 - Rowerki Biegowe od 1 do 4 lat; 
Klasa 1- Młodsze 50ki -dzieci od4 do 6lat 
Klasa 2 – dziewczyny / chłopaki 50 cc 
Klasa 3 – dziewczyny / chłopaki  , 65 ,85 cc liczeni osobno 
klasa 4 - Pitbike Młodsi 
klasa 5 - Pitbike Starsi 
 

 
Rodzic musi przedłożyć w biurze zawodów: 

 
- dowód tożsamości, 
- pisemną zgodę na start, zawierającą stwierdzenie wzięcia na siebie wszelkiej odpowiedzialności           

cywilnej i prawnej wynikającej z ewentualnych zdarzeń w trakcie zawodów, odpowiedni formularz            
będzie dostępny w biurze zawodów. 

- dowód wpłaty wpisowego. 
- jednodniowe ubezpieczenie NW - z wyszczególnieniem sportów ekstremalnych 

 
5. Warunki techniczne- badania techniczne będą wykonywane przed odbiorem chipów 
 

Do startu dopuszczone będą motocykle sprawne technicznie. Motocykle biorące udział w imprezie nie             
muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego. Dopuszczone          
do zawodów będą dzieci posiadające odpowiednie ubranie ochronne, tj.: kask, gogle, rękawice,            
nakolanniki, buty motocyklowe, buzer. 

 
6. Czas trwania wyścigu 
 

Klasa 0 – przejazd po prostej wyznaczonej przez organizatorów zawodów 
Klasa 1 – 30 minut (w zależności od warunków atmosferycznych i umiejętności dzieci) 
Klasa 2,3,4 – 40 minut (w zależności od warunków atmosferycznych i umiejętności dzieci 

 



 

 

 
7. Zgłoszenia 
 

Zgłoszenia -poprzez stronę internetową  MARATOŃCZYK POMIAR CZASU 
Anna Duraj - Prezes Klubu  
telefonicznie : 576-250-268 
 
 
W zgłoszeniu proszę uwzględnić: 
-Dane osobowe zawodnika i rodziców (opiekunów) + telefon, -Wiek zawodnika -Pojemność i 
model motocykla. 
 
 

8. Numery startowe 
 

Dostępne w biurze zawodów. 
 
9. Nagrody 
 

Puchar – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej klasie 
 
 
10. Ubezpieczenia 
 

Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich               
sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i              
ich mienia. Każdy zawodnik, uczestnik uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność. 
 

11.Kwota za udział wynosi 100zł 
 

12. Opłata za udział w zawodach po zarejestrowaniu na nr konta Smk Enduro Czerwionka,w tytule 
imię nazwisko zawodnika . 
 
-nr konta Smk Enduro Czerwionka 
40114020040000390276646888 
 
 
lokalizacja zawodów w nawigacji TOR ENDURO CZERWIONKA 
 

 
Prezes Klubu 

 
  

 



 

 
 
 
 

 

 


