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1. Przeprawowe Mistrzostwa Polski ATV PZM 
 
1.1   Właściciel i charakter Imprezy 

PRZEPRAWOWE MISTRZOSTWA POLSKI ATV PZM (zwane dalej PMP ATV PZM) jest to cykl imprez 
terenowo - nawigacyjnych dla użytkowników pojazdów ATV.  
Celem organizacji Przeprawowych Mistrzostw Polski ATV PZM jest podnoszenie poziomu nawigowania oraz 
doskonalenie umiejętności jazdy zespołowej w ekstremalnych warunkach terenowych.  
PMP ATV PZM ma na celu wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji sezonu i przyznanie tytułu 
Mistrza Polski.  
 

PMP ATV PZM jest własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). 
PZM zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i postanawia, że Główna Komisja Sportu 
Popularnego i Turystyki (GKSPiT) jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania 
wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego 

Regulaminu i innych odnośnych przepisów. 
 

1.2   Organizatorzy 
Organizatorem, wskazanym decyzją GKSPiT PZM, do realizacji PMP ATV PZM jest Polskie 
Stowarzyszenie Czterokołowców ATV Polska zwane dalej ATV Polska. 
ATV Polska posiada wyłączne prawo oprócz PZM do dysponowania nazwą PMP ATV PZM. 
 
 
1.3. Obowiązki Organizatora 

-  wytyczenie i oznaczenie  tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym do poziomu uczestników, 
- oznakowanie odcinków prób sędziowanych i wyznaczenie miejsc umieszczenia Elektronicznych 
Punktów Kontrolnych (EPK) potwierdzających dotarcie do punktu i oznakowanie miejsc ich 
umieszczenia w nawigacji uczestników, 
- uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zgoda 

podczas organizacji imprezy jest wymagana prawem, w szczególności zarządców gruntów, 
- zapewnienie obsługi administracyjnej i sędziowskiej z odpowiednimi uprawnieniami, 

- wyznaczenie zamkniętego parku maszyn,  
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji, koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy, 
- realizacja wytycznych ZOŚ ZG PZM odnośnie ochrony środowiska podczas imprez motorowych. 
 
1.4.   Osoby oficjalne  

- Dyrektor Imprezy 

- Sędzia Główny 
- Kierownik Tras 
- Zespół Sędziów 
 

Wykaz osób funkcyjnych zostanie każdorazowo podany w Regulaminie Uzupełniającym w terminie 30 dni 
przed imprezą 
 

2. Uczestnicy Mistrzostw Polski  
2.1. Do udziału w rundach PMP ATV PZM, jako kierujący pojazdem atv będzie dopuszczona osoba 
posiadająca uprawnienia stosowne do kategorii rejestracji pojazdu: 
- pojazd Samochodowy Czterokołowiec lekki (L6e)  – prawo jazdy AM lub karta                      
               motorowerowa 
- pojazd Samochodowy Czterokołowiec inny (L7e)   – prawo jazdy samochodowe B1, B 
- ciągnik rolniczy            -  prawo jazdy T lub B1, B 

- motocykl            – prawo jazdy A 
 
 
 
Zgodnie z Uchwałą ZG PZM nr 1/2006 z dnia 08.04.2006 roku minimalny wiek dopuszczający do 
klasy 4K w sporcie motocyklowym w klasach atv/utv wynosi 16 lat. 
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3.   Podział na klasy 
Organizator PMP ATV PZM wprowadza w 2018 roku dwie klasy regulaminowe: PMP Extreme 
(EXT) i PMP Adventure (ADV). 
 

3.1. W klasie PMP Extreme startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy.  
dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Pojazd musi być obowiązkowo wyposażony 
w wyciągarkę przednią. Wyciągarka tylna może być zamontowana opcjonalnie i nie jest obowiązkowa. 
 Aby zakwalifikować się do klasy PMP Extreme, uczestnik musi podać nazwę, co najmniej jednej, uznanej 
przez organizatora imprezy przeprawowej lub sportowej, w której dotychczas uczestniczył lub posiadać 
rekomendację od znanego organizatorom ridera. Uczestnicy klasy PMP Extreme poruszają się po trasie 
klasy PMP Extreme.  

Zawodnik zgłaszając się do klasy EXT musi mieć świadomość wysokiego stopnia trudności tras i 
przeszkód podyktowanego udziałem w klasie mistrzowskiej. Podczas trwania rundy nie jest 
możliwa zmiana klasy, a wyłącznie rezygnacja z dalszej jazdy. 
 

3.2. W klasie PMP Adventure startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy. W klasie PMP Adventure 
dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Pojazd musi być obowiązkowo wyposażony 

w wyciągarkę przednią. Wyciągarka tylna może być zamontowana opcjonalnie i nie jest obowiązkowa. 
Uczestnicy klasy PMP Adventure poruszają się po trasie klasy PMP Adventure. 
 
3.3. Zawodnicy PMP, którzy stanęli na podium Klasyfikacji Generalnej PMP w latach 2016 i 2017 nie mogą 

startować w klasie PMP Adventure.  

Wyjątek stanowią  zawodnicy z podium Klasyfikacji Generalnej PMP 2016 i 2017, którzy  mogą 

wystartować w PMP Adventure pod warunkiem, że zgłoszą się w każdych zawodach sezonu 2018 w teamie 

z zawodnikiem, który w w/w latach nie startował w PMP. W innym przypadku zostaną przeniesieni do klasy 

EXT. 

 

3.4. Istnieje możliwość zmiany klasy PMP w czasie trwania sezonu, jednak punkty zdobyte wcześniej są 

zaliczone do klasy, w której strartował we wcześniejszych Rundach i po zmianie klasy zawodnik zdobywa 

punkty od zera w tej klasie, do której przeszedł.  

  
Organizator może dodatkowo określić w Regulaminie Uzupełniającym rundy minimalną liczbę pojazdów 

stanowiących klasę i może zlikwidować klasę w Rundzie PMP ATV PZM, gdy liczba pojazdów zgłoszonych do 
rundy, lub zakwalifikowanych do startu w rundzie na podstawie Odbioru Administracyjnego lub Badania 
Kontrolnego jest mniejsza niż określona dla Rundy minimalna liczba pojazdów stanowiących klasę. 
 
3.1.  Zasady rywalizacji  
Rywalizacja w rajdzie PMP polega na poknywaniu trasy wedłu śladu wpisanego przez organizatora do 
urządzenia GPS zawodnika oraz odnajdywaniu punktów w terenie oznaczonych jako EPK.  

Podstawową zasadą rywalizacji i klasyfikowania zawodników w PMP jest zdobywanie w określonym przez 
organizatora limicie czasu jak największej ilości EPK poprzez zarejestrowanie ich odczytów w urządzeniach 
RSG zaplombowanych do każdego pojazdu. Odczyt jest możliwy po zbliżeniu pojazdu na odległość ok. 0,5 

m do miejsca zamocowania EPK.  
Rajd PMP nie jest w żadnym wypadku formą rywalizacji na czas (wyścigu) i organizator nie dokonuje 
pomiaru prędkości średniej uczestników przebywających na trasie. 
 

Czas pokonywania trasy jest wyłącznie czynnikiem pomocniczym w przypadku kiedy sumaryczna ilość 
zaliczonych punktów EPK uczestników jest identyczna i wtedy krótszy czas decyduje o lepszym miejscu 
tylko pomiędzy nimi. 
 
 
Start na trasę odbywa się w Teamach. Tworzenie Teamów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

uczestników poruszających się po ekstremalnej trasie. Team  stanowi 2 lub 3 kierowców, każdy na swoim 
pojeździe. 
 
W przypadku rezygnacji z dalszej jazdy przez jednego z członków Teamu, ten który może kontynuować 
jazdę, może zdobywać punkty dla Teamu, ale ze względów bezpieczeństwa zaleca się dołączenie do innego 

Teamu. 
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W przypadku konieczności rezygnacji z dalszej jazdy z powodów technicznych lub zdrowotnych, zawodnik 
powinien natychmiast powiadomić organizatora o rezygnacji i niezwłocznie wrócić do parku maszyn celem 
zdania Rejestratora Seven Guard (RSG) sędziemu i wstawienia pojazdu do parku maszyn.  

Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie pojazdu do parku maszyn, sędzia po kontakcie telefonicznym notuje 
godzinę rezygnacji i od tego momentu zawodnik nie uczestniczy w rywalizacji Teamu. W rundach, gdzie 
jest to możliwe, Organizator w czasie odprawy poda miejsce (lub miejsca) ewakuacyjne, gdzie będzie 
możliwy odbiór Rejestratora Seven Guard (RSG) przez sędziego. 
 
Na każdej z Rund uczestnicy  mają prawo tworzyć nowe Teamy. Absencja któregokolwiek 
członka Teamu w którejkolwiek Rundzie PMP ATV PZM nie doprowadza do spadku w 

Klasyfikacji Generalnej pozostałych zawodników z Teamu.  W przypadku rozpadu Teamu po 
którejkolwiek Rundzie Mistrzostw, członkowie zespołu zachowują zdobytą liczbę punktów w 
Klasyfikacji Generalnej. 
 

Klasyfikacja generalna  PMP ATV PZM jest indywidualna na podstawie sumy punktów zdobytych 
przez zawodnika w poszczególnych rundach sezonu 2018. 

 

4. Zasady zdobywania punktów do klasyfikacji PMP ATV PZM:  

- Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK),  zaliczone prawidłowo przez zawodnika (zarejestrowane w jego 
Rejestratorze Seven Guard  (RSG)) zostają naliczone dla Teamu, w którym zawodnik został zgłoszony do 
udziału. Suma punktów zdobytych przez uczestników Teamu zostaje podzielona przez dwa i te punkty 
zostają zaliczone zawodnikowi do klasyfikacji danego rajdu. 

- Czas zaliczony każdemu z zawodników tworzących Team stanowi czas przebywania na trasie zawodnika, 

który był na niej dłużej. 

- Jeżeli jeden z zawodników Teamu przekroczy limit czasu dla danego etapu konsekwencje według pkt 
19.1 ponosi także Team-partner. 
- Jeżeli zawody są podzielone na 2 etapy (noc-dzień), to każdy z tych etapów jest punktowany oddzielnie i 
do klasyfikacji rajdu zlicza się wyniki sumaryczne za 2 etapy i one stanowią o zajętym miejscu i ilości 
punktów zdobytych przez zawodnika w klasyfikacji rajdu. 
- Jeśli okaże się, że dwóch lub więcej zawodników ma tę samą liczbę zdobytych punktów, wówczas o 

zwycięstwie zadecyduje najkrótszy czas przebywania na trasie (nie dotyczy zawodników startujących w 
jednym Teamie).  
- w przypadku kiedy Rejestrator Seven Guard (RSG) zawodnika Teamu uległ uszkodzeniu i zastosowana 
zostaje procedura „awaria RSG” czyli końcowa weryfikacja matematycznej średniej punktów zdobytych w  
pozostałych rundach, w których zawodnicy startowali, co oznacza wyliczenie średniej ilości punktów z 
pozostałych rund i ta średnia wartość zostanie każdemu zawodnikowi teamu zaliczona na koniec sezonu za 

rundę, w której korzystał z rejestratora uszkodzonego.    
Po zastosowaniu „procedury RSG” wynik zawodników teamu zostaje zawieszony do weryfikacji po ostatniej 
rundzie i obliczony dla każdego na podstawie jego średniej punktów z zaliczonych rund. 

 
5. Obca pomoc 
  
5.1. Osoby trzecie - Od startu do mety zabrania się towarzyszenia uczestnikowi na trasie przez 

osoby trzecie pod karą wykluczenia uczestnika. 
 
5.2. Pomoc uczestników na trasie pomiędzy sobą jest dozwolona  przede wszystkim w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa. Określenie „pomoc” nie dotyczy jazdy nieuczciwej w celu pomocy 
zdobywania punktów  przez zawodnika z innego teamu. 
 
5.3.  Zachowanie zasad sportowej rywalizacji – zawodnicy, którzy zauważą na trasie zachowanie 

niesportowe w zakresie pomocy zawodnikom innego teamu w zdobywaniu  punktów, mogą dokonać  w 
ciągu 1 godziny od momentu zdania rejestratora na mecie  pisemnego zgłoszenia incydentu, 
udokumentowanego filmem, zdjęciami, lub pisemnym potwierdzeniem przez świadków z innego zespołu 

lub przez osoby postrone, w celu rozpatrzenia przez Komisję Sędziowską. Za złamanie zasad sportowej 
rywalizacji grozi dyskwalifikacja.   
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5.4. Zachowaniem niesportowym jest każde działanie osoby trzeciej (osoby niebędącej zawodnikiem, z 
wyłączeniem organizatora) od startu do mety w celu udzielenia pomocy innej, niż wynikającej z zagrożenia 
zdrowia lub życia. Dotyczy to w szczególności każdej innej pomocy, niż udzielonej przez organizatora lub 

innego uczestnika pomocy technicznej (holowanie, dostarczenie na trasie narzędzi lub części zamiennych, 
serwiswowanie, dolanie paliwa, wymiana i pompowanie kół) jak i fizycznej np. podanie/zapinanie za 
drzewo liny wyciągarki, podawanie osprzętu, pchanie, wspomaganie ruchu pojazdu lub zawodnika itd. 
Sam fakt stwierdzenia obecności osób z ekipy zawodnika w pobliżu trasy, tam gdzie zostało to zabronione 
przez organizatora, spowoduje wykluczenie zawodnika z rywalizacji w rajdzie.  
 
5.5. W przypadku kiedy zapis video/foto ujawni w terminie 1 miesiąca po zawodach zachowanie 

podlegające wykluczeniu z rundy zawodnika, którego dotyczy ujawniony fakt, nastąpi weryfikacja przez 
GKSPiT PZM wyników imprezy i klasyfikacji sezonu. Odebrane zostaną punkty zawodnikowi lub teamowi w 
zależności od rodzaju wykroczenia. 
 

6. Zgłoszenia 
6.1. Każda osoba, która zamierza uczestniczyć w Rundzie PMP ATV PZM obowiązana jest przesłać do 

Organizatora wypełnioną elektronicznie Kartę Zgłoszeniową. O zakwalifikowaniu do zawodów i nadaniu 
kolejnego wolnego numeru startowego decyduje wpłata wpisowego oraz pozytywna weryfikacja zgłoszenia 
dokonana przez Organizatora. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte tylko po pisemnym potwierdzeniu 
przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z nr konta zostanie 
wysłane na adres mailowy podany prze zawodnika w Karcie Zgłoszeniowej.  Organizator zastrzega sobie 
prawo do weryfikacji/ selekcji uczestników bez podania przyczyny.  
 Po przekroczeniu liczby zgłoszeń (przewidywany jest  maksymalny limit uczestników na każdą rundę) 
utworzona zostanie lista rezerwowa oczekujących na wolne miejsce. Zawodnicy z listy rezerwowej mogą ̨ 

znaleźć się na liście głównej po wpłaceniu wpisowego w miejsce osób z listy głównej, które tej opłaty nie 
dokonały. 
6.2.  Karta zgłoszeniowa dostępna jest w Kalendarzu Imprez na stronie www.atvpolska.pl. 
6.3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału.  
6.4. Zgłoszenia oraz opłaty wpisowe należy przesłać w terminie podanym na stronie www.atvpolska.pl. 
6.5. Impreza odbędzie się pod warunkiem, że w wyznaczonym  terminie potwierdzone opłatą wpisową 
uczestnictwo zgłosi minimum 50 uczestników.  
 
 

7.  Wpisowe 
7.1. Ustala się następujące wpisowe za udział w rundzie PMP ATV PZM: 
Jeden zawodnik - 750 PLN 
Wpisowe obejmuje koszty organizacyjne imprezy, sędziowanie, prawo do korzystania z terenów, prawo do 
nagród stosownych do zajętego miejsca,  udziału w bankiecie przewidywanym w czasie ceremonii 
wręczania nagród, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bluzę MX wraz z nadanym indywidualnym nr 
startowym (Zawodnik ma obowiązek przebywania na trasie w otrzymanej przez Organizatora w bluzie MX, 

z nadanym indywidualnym numerem startowym. Zawodnikowi, w ramach opłaty wpisowej, przysługuje 

jedna bluza MX w sezonie. Istnieje możliwość zakupu kolejnej bluzy. Koszt 1 szt. 160 zł brutto), 
dozorowany park maszyn w godzinach ustalonych w harmonogramie rundy, ciepły posiłek na trasie, 
ubezpieczenie NNW od uprawiania sportów ekstremalnych (15 000 zł na wypadek śmierci nnw, oraz 20 
000 zł trwały uszczerbek na zdrowiu). Wpisowe nie obejmuje kosztów paliwa i dojazdu oraz 
zakwaterowania uczestnika. 
7.2. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez Organizatora lub odwołania Imprezy zwracane jest 

wpisowe w pełnej wysokości. 
7.3. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, potwierdzonego pisemnym zgłoszeniem, opłata 
wpisowa jest zwracana, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem Rundy. Potrącone 
zostaną jedynie koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł. Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi. 
7.4. W przypadku, gdy uczestnik postanawia zrezygnować z kontynuowania udziału w Rundzie, jest on 
zobowiązany do jak najszybszego skontaktowania się z Organizatorem celem powiadomienia. Uczestnikowi 

rezygnującemu po zaliczeniu odbioru administracyjnego w trakcie trwania Rundy z udziału w niej nie 
zwraca się żadnych opłat. 

http://www.atvpolska.pl/
http://www.atvpolska.pl/
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8. Odbiór administracyjny w bazie 
8.1. Uczestnicy biorący udział w Rundzie zobowiązani są do przystąpienia do procedury administracyjnej 
zgodnie z Harmonogramem, który zostanie ogłoszony 4 tygodnie przez imprezą i zgłaszania się do biura 

imprezy w terminie wyznaczonym w Harmonogramie w celu dopełnienia formalności. 
8.2. Uczestnik zobowiązuje się: nakleić na zgłaszanym do Rundy pojeździe numery startowe oraz naklejki 
sponsorów dostarczone przez Organizatora, a także  przebywać na trasie w bluzie MX  z numerem 
startowym , otrzymanej w biurze rajdu od Organizatora.    
8.3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu i 
Oświadczeniu, zatem zrzekają się wszelkich roszczeń do Organizatora lub osób trzecich w przypadku 
doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem 

w imprezie,  co potwierdzają stosownym podpisanym dokonanym  z własnej woli. Ponadto przyjmują 
wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w czasie imprezy osobom trzecim w tym 
Organizatorowi lub firmom z nim współpracującym. Podpisując zgłoszenie i oświadczenie uczestnik jest 
zobowiązany do podporządkowania się przepisom Regulaminu, poleceniom i instrukcjom wydawanym 

przez osoby funkcyjne, służby porządkowe oraz osoby upoważnione. 
8.4. W biurze następuje kontrola następujących dokumentów:  

 - dla pojazdu: dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym oraz dokument 
stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela, lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP.  
 -   dla uczestnika: prawo jazdy właściwej kategorii do kategorii pojazdu.  
 

8.5. W biurze następuje zdeponowanie odbiorników GPS, celem wgrania tras (plik informacji elektronicznej 
-track i punkty). Biuro obsługuje następujące modele firmy Garmin: Etrex, Seria 60, Seria 62, Seria 64, 
Seria 76, Seria 276, Seria Colorado, Seria Montana, Seria Oregon. Dakota, EDGE, ZUMO 400, ZUMO 500. 

TwoNav: Delta i Aventura. Użytkownicy marki TwoNav proszeni są o wcześniejsze poinformowanie 
organizatora w celu zweryfikowania, czy obsługiwany jest również dany model urządzenia. Biuro rajdu nie 
obsługuje odbiorników typu samochodowego. Odbiorniki GPS muszą posiadać naładowane 
baterie/akumulatory. Muszą być również wyczyszczone z wcześniej zapisanych tracków i waypointów. W 
przypadku zdeponowania odbiorników GPS z nieusuniętymi wcześniej trackami i waypointami organizator 

dokona samodzielnie bezpowrotnego wyczyszczenia pamięci urządzenia. 
 

8.6. Po pozytywnym odbiorze administracyjnym uczestnicy otrzymują pakiet startowy w skład którego 
wchodzą: numer startowy, naklejki sponsorskie i nadaną zgodnie z procedurą ogłoszoną w Regulaminie 
Uzupełniającym godziną startu teamu. 
8.7. Uczestnicy zobowiązani są do udostępnienia powierzchni pojazdu pod naklejki dostarczone przez 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca umieszczenia naklejek sponsorów 
PPP ATV/PZM na pojeździe. 

 
 
9.  Badania kontrolne (BK) 
9.1. Dopuszczone do udziału są pojazdy atv zarejestrowane, z ważnym badaniem technicznym i 
ubezpieczeniem OC. Każdy pojazd atv musi być w pełni sprawny, co uczestnik potwierdza 
podpisem w zgłoszeniu, szczególnie: układ hamulcowy, oświetlenie, brak widocznych wycieków 
płynów. Pojazd musi być wyposażony w oryginalny (fabryczny) i sprawny układ wydechowy lub 

inny wydech o dopuszczalnej głośności 96 dB przy obrotach ½ obrotów mocy maksymalnej. Nie 
wymaga się montażu dodatkowego dolotu powietrza (snorkel). /Zgodnie z załącznikiem nr 1_ 
Regulamin Bezpieczeństwa i Zasad Udziału/ 
 
9.2. Wszystkie pojazdy atv muszą przybyć na BK zgodnie z wyznaczonym terminem (jeśli obowiązuje). BK 
są prowadzone w celu: 
- sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia pojazdu  i uczestnika na zgodność z regulaminami, 

- zgodności pojazdu  z zadeklarowaną klasą. 
W przypadku niezgodności  pojazdu  z deklarowaną klasą, złego stanu technicznego bądź niekompletności 
wyposażenia, Sędzia Techniczny może zezwolić na powtórzenie/uzupełnienie badania w wyznaczonym 
przez siebie terminie, o ile stwierdzi zasadność takiego działania. Nie przewiduje się badania kontrolnego 
ostatecznego. 
W każdej chwili trwania Imprezy, od BK do zamknięcia mety ostatniego etapu, może zostać 

przeprowadzona przez Zespół Sędziów Technicznych kontrola na zgodność z Regulaminami. 
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Każdy sędzia Imprezy jest upoważniony i zobowiązany do protokołowania podczas trwania etapu wszelkich 
niezgodności regulaminowych pojazdów i uczestników oraz powiadamiania o tym Sędziego Głównego bądź 
Dyrektora Imprezy. 
 

 
 
10.  Park maszyn 
Po dokonaniu BK pojazd zostaje wstawiony do zamkniętego parku maszyn i uczestnik odbiera pojazd na 30 
minut przed wyznaczonym czasem startu. Po badaniu kontrolnym i pozostawieniu pojazdu ATV w parku 
maszyn zabrania się przebywania komukolwiek z uczestników na terenie parku maszyn. W przypadku 
potrzeby podejścia do pojazdu uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym Sędziego Technicznego. 

Uczestnik ma prawo dokonywać napraw,  tankowania i mycia  wyłącznie w oznakowanym do tego celu 
miejscu, zlokalizowanym poza parkiem maszyn. 
Park maszyn jest dozorowany przez organizatora i po zjechaniu z trasy każdy uczestnik ma prawo do 
wstawienia pojazdu na teren parku maszyn i odbioru do wyznaczonej godziny w niedzielę po zakończeniu 

imprezy. 
 

11. Odprawa uczestników 
Uczestnicy zobowiązani są stawić się na odprawie w terminie wyznaczonym przez Organizatora 
w regulaminie uzupełniającym. Udział w odprawie jest obowiązkowy dla każdego zgłoszonego 
uczestnika pod karą nie dopuszczenia do startu. 
 
 
12. Czas trwania Rundy 

Ustala się, że runda PMP ATV PZM trwa począwszy od dnia, w którym odbywa się odbiór administracyjny, 
do dnia i godziny podanej na odprawie przewidywanego zakończenia imprezy. Dokładne godziny są 
ogłaszane w regulaminie uzupełniającym. 
 
13. Start  i przebieg rywalizacji 

13.1. Start na trasę odbywa się zgodnie z wybraną przez Organizatora procedurą podaną w Regulaminie 
Uzupełniającym dla danej rundy: według kolejności zgłoszenia do odprawy administracyjnej lub według 

wylosowanych czasów startu podczas odprawy administracyjnej. 
Start na trasę odbywa się według nadanych czasów dla każdego i rozpoczyna się odnotowaniem startu 
każdego uczestnika przez sędziego na liście startowej oraz wzbudzeniem przez sędziego rejestratora 
Seven Guard (RSG) zaplombowanego do pojazdu - odbicie pieczątki startowej.  
W przypadku spóźnienia na Start, limit czasu przebywania na trasie jest liczony od nadanej godziny Startu, 
a nie od faktycznego czasu uruchomienia RSG, tym samym zawodnikowi nie przysługuje prawo do zmiany 

czasu Mety.  
13.2. Każdy uczestnik ma indywidualnie notowany czas powrotu do bazy przez sędziego na liście startowej 
i poprzez odbicie przez sędziego pieczątki mety w Rejestratorze Seven Guard (RSG). 
13.3. Ostateczne godziny otwarcia trasy  i zakończenia etapów (zdania Rejestratorów Seven Guard (RSG)) 
zostaną podane podczas odprawy. 
13.4. Do odnajdywania trasy posłuży plik informacji elektronicznej (track i punkty) wgrywany przez 
Organizatora w Biurze do odbiorników GPS.  

13.5. Zabrania się jazdy poza wyznaczoną trasą Imprezy. Jazda poza wyznaczoną trasą grozi 
dyskwalifikacją z Rundy lub całego Pucharu. 
13.6. PMP ATV PZM  ma charakter zamknięty i po trasie i w jej pobliżu mogą poruszać się tylko 
pojazdy uczestników i zgłoszone Organizatorowi. 
 
14. Przydział numerów startowych PMP na sezon 2018 
Numery startowe przydzielane będą na cały sezon.  

W sezonie 2017 uczestnicy będą mieli nadawane kolejne wolne numery startowe, w kolejności nadsyłania 
potwierdzonych  opłatą wpisową.  
  
Numery startowe  PMP ATV PZM  - klasa EXT : 001- 200 
     Klasa ADV: 200-400 
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W przypadku jeżeli organizator dostarczy podczas odprawy administracyjnej plastrony,  kamizelki 
odblaskowe  lub koszulki startowe każdy uczestnik ma obowiązek do noszenia ich podczas przebywania na 
trasie od startu do zdania pojazdu na mecie do parku maszyn. 
  

W przypadku, kiedy wymagane jest używanie plastronu na trasie odcinków specjalnych organizator 
zapewni miejsce zakładania plastronu i po mecie odcinka może on być zdjęty i oddany organizatorowi. 
 
15. KLASYFIKACJA I PUNKTACJA 
15.1.  W każdej z rund PMP ATV PZM punkty zdobywa się poprzez  zetknięcie dwóch wystających 
metalowych bolców Elektronicznego Punktu Kontrolnego (EPK) 
Z dwoma stycznikami znajdującymi się na powierzchni Rejestratora Seven Guard (RSG). Zetknięcie 

odbywa się tylko w jednej pozycji i jest sygnalizowane przez  Rejestrator Seven Guard (RSG) świetlnie 
(poprzez zapalenie się pomarańczowej diody przez ok. 3 sekundy ) i jednocześnie akustycznie (3 krotny 
dźwięk „bip”). Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK) przymocowane są w sposób trwały do różnych 
przeszkód terenowych (drzewa, konstrukcje betonowe lub stalowe) znajdujących się na trasie przejazdu 

uczestników. 
 

 
 
15.2. Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK)  podzielone są na grupy, w zależności od stopnia trudności ich 
zdobycia, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Grupa EPK 

Punkty liczone do 

klasyfikacji Rundy za 
zaliczenie EPK 

A 50 

B 100  

C 150  

W 300  

 
 
15.3. Każdy Elektroniczny Punkt Kontrolny (EPK) rozmieszczony na trasie z zewnątrz wygląda identycznie, 
jednak posiada  indywidualne widoczne oznaczenie - numer EPK tożsamy z numerem waypoint’a w 
urządzeniu GPS. 
15.4. Każdemu Elektronicznemu Punktowi Kontrolnemu (EPK) w elektronicznym systemie przydzielone są: 

a) Indywidualny numer EPK,  
b) Indywidualna wartość punktowa, która oznaczona jest symbolem zgodnym z pkt. 15.2 regulaminu w 
nawigacji uczestnika w nazwie zaznaczonego EPK (waypointa). 
c) Przynależność danego EPK do określonej klasy startowej zawodnika, dopuszcza się EPK grupy A wspólne 
dla więcej niż jednej klasy, a także wspólne z PMP ATV. 
d) Przynależność EPK do danego etapu (nocny/dzienny), dopuszcza się EPK wspólne dla obu etapów 
15.5.   O miejscu uczestnika w klasyfikacji decyduje sumaryczna wartość punktowa Elektronicznych 

Punktów Kontrolnych (EPK) zarejestrowanych prawidłowo w Rejestratorze Seven Guard (RSG),  

(prawidłowa rejestracja potwierdzona jest poprzez sygnał świetlny i akustyczny emitowany przez 
Rejestrator Seven Guard (RSG)). Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK) muszą być rejestrowane zgodnie z 
klasą, w której startuje uczestnik i zgodnie z odcinkiem ukończonym przez uczestnika w trakcie zdawania 
rejestratora Seven Guard (RSG). Jeśli okaże się, że dwóch lub więcej zawodników ma tę samą liczbę 
zdobytych punktów, wówczas o zwycięstwie zadecyduje najkrótszy czas przebywania na trasie.  

15.6. Odcinek Specjalny (OS)– Organizator może przewidzieć na trasie próby przejazdu pomiędzy 
taśmami, na których prawidłowość pokonywania próby jest oceniana przez sędziów. Pojęcie "jazda między 
taśmami" oznacza konieczność jazdy torem wyznaczonym przez taśmy biegnące z lewej i prawej strony 
toru jazdy. Jazda w odwrotnym kierunku do zadanego od startu do mety, zerwanie taśmy, naciągnięcie 
taśmy powodujące jej wydłużenie lub wyjechanie kierownicą poza taśmy jest jednoznaczne z odliczeniem 
jednej pieczątki najwyżej punktowanej na tym OS za każde w/w przewinienie o ile nie będą podane inne 
zasady pokonywania OS-u na odprawie przed startem do rajdu. Sędzia od razu informuje zawodnika o 

nałożeniu kary. Punktacja za prawidłowe pokonanie próby będzie podana na odprawie przed startem.  
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15.7. Po zakończeniu podliczania wyniki prowizoryczne danej Rundy zostają ogłoszone przez Organizatora 
przed ceremonią zakończenia i każdy zawodnik ma prawo zgłaszać protesty w ciągu pół godziny od ich 
wywieszenia. Po tym czasie nie zgłoszenie protestów powoduje, ze wyniki stają się ostateczne. 
15.8. Protest należy złożyć pisemnie do Dyrektora Pucharu wpłacając wadium wysokości 200 zł. 

W przypadku zgłoszenia protestu Sędzia Główny po rozpatrzeniu protestu informuje zgłaszającego o 
wyniku ostatecznym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu wadium jest zwracane w całości. W 
przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na korzyść Organizatora. Nie może zostać złożony 
protest przeciwko decyzji Sędziego Głównego.  
15.9. W Klasyfikacji, do liczenia wyników brane będą pod uwagę tylko wyniki indywidualne poszczególnych 
członków Teamu. 
15.10. Na końcowy wynik wpływ mają: suma zdobytych punktów i czas przebywania na trasie.  

15.11. Do klasyfikacji końcowej PMP ATV/PZM zaliczają się punkty zdobyte w każdej z  3 rund zdobyte 
przez uczestnika w klasie do jakiej był zgłoszony w danej rundzie. 
15.12. W przypadku jednakowej sumy punktów w Klasyfikacji Generalnej o wyższej pozycji decyduje 
suma czasów uzyskanych  w poszczególnych Rundach.  

15.13. Definicje określeń do tabeli wyników 
NK   - Nie klasyfikowany  

NU   - Nie ukończył  
NS    - Nie wystartował  
WK   - Wykluczony  
 15.14.  Procedura „Awaria RSG” na wypadek nie zadziałania RSG      
W przypadku nie zadziałania rejestratora Seven Guard (RSG) podczas pokonywania trasy 
rundy,  bez winy uczestnika, w klasyfikacji tej rundy bezpośrednio po jej zakończeniu zawodnik 
nie otrzyma punktów z powodu braku potwierdzenia ich zdobycia. Natomiast (na wzór systemu 

SupeRally w rajdach WRC – w celu nie wykluczania z rywalizacji końcowej po nie dojechaniu do 
mety odcinka), zostanie zastosowana procedura awaryjna dla tej rundy: 
„Awaria RSG” - końcowa weryfikacja matematycznej średniej punktów zdobytych w  
pozostałych rundach, w których zawodnik startował, co oznacza wyliczenie średniej ilości 
punktów z pozostałych rund i ta średnia wartość zostanie zawodnikowi zaliczona na koniec 

sezonu za rundę, w której korzystał z rejestratora uszkodzonego.    
Zawodnikowi, który korzystał z rejestratora uszkodzonego bez jego winy przysługuje zwrot 

połowy wpłaconego wpisowego za tą rundę lub płatność połowy wpisowego na następną rundę 
w przypadku zgłoszenia się na nią. 
 
W przypadku imprezy dwudniowej podzielonej na etapy noc-dzień kiedy w jednym dniu RSG 
zawodnika nie zdziała bez winy uczestnika punkty za ten dzień będą obliczone po zakończeniu 
zawodów na podstawie procentowej ilości maksymalnej zdobytych punktów w  drugim dniu 

zawodów. 
Przykład :  ilość punktów maksymalna zdobyta  w 1 dniu 5000 pkt, ilość punktów uczestnika w 
1 dniu 3200 pkt. co stanowi 64%   
Ilość maksymalna zdobyta  w II dniu 7000 pkt., ilość obliczona dla uczestnika bez RSG 64% z 
7000 co wynosi 4480 pkt. 
 
     Punktacja za zajęte miejsce w poszczególnej rundzie PMP ATV PZM: 

Msc. Pkt. Msc. Pkt. Msc. Pkt. Msc. Pkt. 

1 100 15 86 29 72 43 58 

2 99 16 85 30 71 44 57 

3 98 17 84 31 70 45 56 

4 97 18 83 32 69 46 55 

5 96 19 82 33 68 47 54 

6 95 20 81 34 67 48 53 

7 94 21 80 35 66 49 52 

8 93 22 79 36 65 50 51 

9 92 23 78 37 64 51 50 

10 91 24 77 38 63 52 49 

11 90 25 76 39 62 53 48 

12 89 26 75 40 61 54 47 

13 88 27 74 41 60 55 46 
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Klasyfikacja końcowa sezonu i przyznanie tytułu Mistrza Polski 
Warunkiem przyznania indywidualnych tytułów mistrzowskich w sezonie 2017 jest sklasyfikowanie 
minimum: 

 9 zawodników w danej klasie - tytuł Mistrza Polski 
 12 zawodników w danej klasie - tytuł V-ce Mistrza Polski 
 15 zawodników w dane klasie - tytuł II V-ce Mistrza Polski 
oraz zdobycie co najmniej 50% ilości punktów możliwych do zdobycia  we wszystkich rozegranych 

rundach. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników tytuły zostają przyznane 
exequo. 

 

16. Rejestrator Seven Guard (RSG) 
16.1. Rejestrator Seven Guard (RSG) jest urządzeniem elektronicznym, zaprogramowanym indywidualnie 
dla każdego uczestnika (zawiera jego nazwisko, numer startowy oraz klasę) i jest przeznaczony do 
rejestrowania Elektronicznych Punktów Kontrolnych (EPK). 
16.2. Należy Rejestrator Seven Guard (RSG) chronić przed zagubieniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. 
Każdy uczestnik musi sam zabezpieczyć Rejestrator Seven Guard (RSG) przed wodą, błotem i 
zniszczeniem.  Zdanie sprawnego Rejestrator Seven Guard (RSG) to jedyne potwierdzenie przebiegu 

przejazdu. 
16.3. Uczestnik, który zgubi Rejestrator Seven Guard (RSG), lub zerwie go z plomby  może ubiegać się o 
drugi, jednak wszystkie dotychczasowe Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK) będzie zmuszony powtórzyć.  
Zawodnikowi liczy się czas od podanego czasu startu, który wylosował do momentu zdania rejestratora na 

mecie. Wymiana lub ponowne zaplombowanie Rejestratora Seven Guard (RSG) po urwaniu plomby 
mocującej nie ma wpływu na czas startu. 

16.4. Rejestrator Seven Guard (RSG) należy zdać sędziemu na mecie przed upływem limitu czasu!  
rejestrator Seven Guard (RSG) odcina tylko i wyłącznie sędzia.  
16.5. Rejestrator Seven Guard (RSG) jest plombowany na stalowej lince do przedniej części pojazdu (do 
stałego elementu pojazdu ATV/UTV np. zderzaka, bagażnika lub ramy) w trakcie badania technicznego 
pojazdu przez sędziego w Parku Maszyn. Mocowanie linki RSG do pojazdu musi mieścić się maksymalnie w 
odległości 25 cm od osi symetrii wzdłużnej pojazdu. O miejscu mocowania plomby i jej długości decyduje 
każdorazowo sędzia Parku Maszyn. Linka każdego RSG jest takiej samej długości i mocowana w podobnym 

miejscu dla pojazdów ATV, i tej samej długości i mocowana w podobnym miejscu dla pojazdów UTV. 
16.6. Zerwane Elektroniczne Punkty Kontrolne (EPK) należy zgłosić pisemnie sędziom na obowiązującym 
druku podczas zdawania rejestratora Seven Guard (RSG)  poświadczając ten fakt własnoręcznym 
podpisem. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.    
16.7. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w rundzie przed upływem limitu czasu ma obowiązek 
poinformowania o tym fakcie Organizatora oraz zdania Rejestratora Seven Guard (RSG). 

16.8. Jakiekolwiek manipulacje przy Rejestratorze Seven Guard (RSG), Elektronicznych Punktach 

Kontrolnych (EPK) skutkuje dyskwalifikacją. Utrata rejestratora Seven Guard (RSG), jego zniszczenie bądź 
uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych informacji jest równoznaczna z 
nieklasyfikowaniem zawodnika w etapie. 
16.9. Każdy zawodnik zobowiązuje się do używania użyczonego na czas trwania rundy rejestratora Seven 
Guard (RSG) zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją przedstawioną podczas odprawy uczestników oraz do  
pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy rejestrator Seven Guard (RSG)  w przypadku jego 

uszkodzenia, lub zagubienia. Wartość 1 szt.  rejestratora Seven Guard (RSG) wynosi 439 zł brutto.   
 
 
17. Dobrowolne uczestnictwo i odpowiedzialność 
Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie przyjmują na 
siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. Każdy uczestnik 
ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany 

przez niego pojazd, a w szczególności za straty w: 
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- drzewostanie na trasie i poza trasą, 
- zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w 
wyniku zjazdu z trasy. 
Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy oraz  składając swój podpis na oświadczeniu uczestnicy zrzekają się 

wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko 
organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom 
terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z 
wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata 
wyniknęły z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych 
stron przy oddaniu Formularza Zgłoszeniowego oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i 
akceptację regulaminu. 

 
 
18. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w czasie imprezy 
18.1. Uczestnicy są obowiązani do: 

- przystępowania do uczestnictwa w imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do 
prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, 

- zapewnienia sobie specjalnych leków, jeśli uczestnicy potrzebują je i zażywają je stale, 
- unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na siebie, innych 
uczestników Imprezy, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania 
się: stania poniżej pojazdu podczas pokonywania stromizn, przemieszczania się bezpośrednio przed 
nadjeżdżającym pojazdem, znajdowania się na pojeździe bądź w jego pobliżu, gdy grozi to utratą zdrowia 
lub życia, przekraczania napiętych lin wyciągarek, krzyżowania lin wyciągarek, używania wyciągarki w 
sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem Uczestnika lub innych osób, bądź też grożącym zwaleniem 

drzewa, niezabezpieczenia pojazdu przed niekontrolowanym stoczeniem się, jazdy z prędkościami 
grożącymi utratą kontroli nad pojazdem, etc.), 
- udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz 
powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, 
- dbałości o środowisko i mienie, w szczególności: na trasie i w miejscach serwisowania, 

- przestrzegania przepisów ruchu drogowego lub innych przepisów regulaminowych na trasie etapu, poza 
Próbami Przejazdu, 

- przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa na Próbach Przejazdu, 
- przebywania na trasie podczas  jazdy i dokonywania czynności związanych z pokonywaniem trasy w 
zapiętych kaskach 
- jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych im 
środków o rezygnacji z kontynuowania udziału w etapie, 
- stosowania się do Regulaminów Imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i 

innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora, podczas trwania Imprezy. 
18.2. Wszelkie naruszenia wydanych rozporządzeń mogą spowodować dyskwalifikację z Rundy. 
18.3. Każdy sędzia Imprezy ma obowiązek osobistej interwencji w przypadku jakichkolwiek sytuacji 
związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem podczas Imprezy. 
18.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w 
imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to 

konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty. 
 
19.  Szczególne działania zabronione objęte karami regulaminowymi 
19.1. Przekroczenie limitu czasu przebywania na trasie -  skreślenie 1 zdobytego Elektronicznego Punktu 
Kontrolnego (EPK) o najniższej wartości punktowej za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia. Nie 
klasyfikowanie (NS) po przekroczeniu 30 min.  
19.2. Nie oddanie rejestratora Seven Guard (RSG)  po zakończonym etapie  - nieklasyfikowanie 

uczestnika (NK).  
19.3.  Niesportowe zachowania: od skreślenia 1 zdobytego Elektronicznego Punktu Kontrolnego (EPK) do  
wykluczenia (WK). 

19.4. Udokumentowane zdjęciami,  nagraniami wideo, potwierdzone pisemnie przez świadków lub 

zaobserwowane przez organizatora złamanie zasad sportowej rywalizacji w zakresie pomocy zawodnikom 

innego teamu w zdobywaniu  punktów, po rozpatrzeniu przez komisję sędziowską – wykluczenie (WK).  
19.5. Brak kasku lub użycie kasku niezgodnego z regulaminem, nie zapięcie kasku, brak ochraniacza 

kręgosłupa podczas jazdy na trasie  - wykluczenie (WK).  
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19.6. Akty dewastacji przyrody: użycie wyciągarki bez taśmy opasującej drzewo, wycinka, okorowywanie, 
rozjeżdżanie zdrowego drzewostanu, rozpalanie ognisk, nie używanie podczas serwisowania quada płachty 
serwisowej,  wylewanie płynów, wyrzucanie niedopałków, pozostawianie śmieci: kara finansowa w 
wysokości od 500 do 2000 zł. Kara finansowa może być nałożona łącznie z karą wykluczenia (WK), jeżeli 

przewinienie uznanie zostanie za szczególnie groźne i uciążliwe dla środowiska lub uczestnik powtórnie 
dopuści się podobnego przewinienia. 
19.7.  Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych uczestników (bezmyślne nie stosownie asekuracji itp.) od 
skreślenia 1 zdobytej pieczątki do wykluczenia (WK). 
19.8. Jakiekolwiek manipulacje przy rejestratorze Seven Guard (RSG), Elektronicznych Punktach 
Kontrolnych (EPK) skutkuje wykluczeniem (WK). 
19.9.  Przewożenie osób trzecich (spoza Teamu) – wykluczenie (WK). Nie dotyczy sytuacji, w której Team 

udzielił pomocy innemu uczestnikowi w nagłym wypadku. Podczas całej imprezy zabrania się, pod rygorem 
wykluczenia z rundy  zabierania do startującego pojazdu i przewożenia osób postronnych. 
19.10. Zerwanie Elektronicznego Punktu Kontrolnego (EPK) lub plomby zabezpieczającej  – wykluczenie  
(chyba, że zerwanie nastąpiło nieumyślnie, a fakt zerwania został zgłoszony sędziemu lub organizatorowi). 

Stwierdzenie przez sędziego braku Elektronicznego Punktu Kontrolnego (EPK)  lub plomby 
zabezpieczającej   powoduje automatyczne anulowanie danego Elektronicznego Punktu Kontrolnego (EPK) 

z rejestratorów Seven Guard (RSG) wszystkich uczestników. 
19.11. Doprowadzania do zniszczeń w wyniku zjechania z trasy: dróg, zasiewów i upraw, urządzeń 
hydrotechnicznych i wojskowych, infrastruktury drogowej, etc.) pod rygorem kary do 5000 PLN. Przy czym 
nałożenie kary regulaminowej nie zwalnia od odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
19.12. Jazdy poza wyznaczoną trasą – wykluczenie (WK). 
19.13. Na odcinkach przechodzących przez gospodarstwa oraz osiedla ludzkie i w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie prędkość zostaje ograniczona do 15 km/h. Złamanie powyższego punktu grozi dyskwalifikacją.  

19.14. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środków jest zabroniona i jest 
równoznaczna z dyskwalifikacją. Organizator wskazuje osoby uprawnione do kontroli każdego 
uczestnika przed startem i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania alkomatem w 
dowolnym momencie i miejscu trasy w czasie trwania imprezy. W przypadku pozytywnego wyniku 
badania alkomatem (powyżej 0,2 promila) pojazd uczestnika jest odholowywany do bazy, a koszty 

holowania w wysokości 500 zł pokrywa uczestnik. W każdym przypadku prowadzenia przez 
Uczestnika pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nastąpi wezwanie 

policji.  
Stwierdzony przed startem wynik pozytywny badania alkomatem powoduje zakaz wyjazdu 
uczestnika na trasę do czasu potwierdzenia braku obecności alkoholu w ponownym badaniu. 
Czas zawodnika wstrzymanego na starcie biegnie od chwili wylosowanej godziny startu i 
odmowa ponownego badania przed wyjazdem na trasę skutkuje wykluczeniem  uczestnika z 
udziału w tej rundzie.  

19.15. Zawodnik  wykluczony  ma zakaz poruszania się po trasie.  
 
 
20. Przepisy końcowe 
20.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas wszystkich Rund PMP ATV PZM. 
20.2. Załącznik nr 1_Regulamin Bezpieczeństwa i Zasad Udziału stanowi integralną część niniejszego 
Regulaminu.  

20.3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru, lub zagubione, a które zostaną 
zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. 
20.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i zobowiązuje się o 
takowych informować.  
20.5. Ze względu na przeprawowy charakter imprezy uczestnicy mogą liczyć na pomoc Organizatora tylko 
w przypadkach skrajnych i uzasadnionych zagrożenia zdrowia lub życia. Pomoc Organizatora (np. 
holowanie) jest równe z nieukończeniem trasy o własnych siłach i powodujenie ukończenie  (NK). 

20.6. Tankowanie paliwa, gospodarowanie nim i logistyka zaopatrzenia jest sprawą wyłącznie 
uczestników. Organizator przed startem wskaże lokalizację stacji benzynowych.  
20.7. Aby prowadzić działania reklamowe takie jak: rozwieszenie banerów i flag, ustawianie balonów 
reklamowych, eksponowanie pojazdów, rozdawanie ulotek oraz organizowanie prezentacji i akcji 
sprzedażowych należy zgłaszać się do Biura ATV Polska nie później niż na 7 dni przed rozegraniem rundy. 
Zabrania się organizowania podobnych działań bez zgody ATV Polska.  

20.8. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania 

instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu, do odwołania lub 
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zmiany niektórych odcinków imprezy w przypadkach uzasadnionych, jak również do całkowitego odwołania 
imprezy. 
 
21. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów,  wyłonienia 
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i nagrody oraz promocji zawodów oraz ATV Polska. 
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z 
późn.zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 
zawodach obejmuje publikację imienia i nazwiska oraz numeru startowego - w każdy sposób, w jaki 

publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma prawo opublikować imię i nazwisko 
uczestnika na liście startowej  oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu 
rozgrywania zawodów a także materiały zdjęciowe. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

 
Załącznik nr 1_ Regulamin Bezpieczeństwa i Zasad Udziału w Przeprawowych Mistrzostwach 
Polski ATV PZM  (PMP ATVPZM) 2018 
 
  
1. Zasady określone Regulaminem obowiązują na wszystkich Rundach PMP ATV/PZM i uczestnik nie 
stosujący się do podanych zasad i wymogów zostanie wykluczony z udziału w Rundzie. 

2. Obowiązkowe wyposażenie uczestników: 
Kask  – uczestnik na całej trasie w czasie jazdy oraz  wszelkich  czynności związanych z pokonywaniem 
odcinka ( zapinanie liny wyciągarki, pomoc fizyczna innemu uczestnikowi) musi mieć założony na głowę i 
zapięty zgodnie z instrukcją obsługi kask z homologacją drogową. Nie dopuszcza się kasków narciarskich, 
rowerowych, snowboardowych, wspinaczkowych i wszelkich innych nie przeznaczonych do użycia na 

pojazdach mechanicznych  
Obowiązek użycia kasku nie dotyczy czasu  naprawy pojazdu i odpoczynku  poza trasą po unieruchomieniu 

pojazdu. 
Ochraniacz kręgosłupa – od startu do mety zawodnik biorący udział w rajdzie pojazdem ATV musi być 
ubrany w strój ochraniający kręgosłup. 
Zaleca się stosowanie: rękawic ochronnych, ochraniaczy kolan oraz butów powyżej kostki. 
Strój uczestnika powinien chronić go przez warunkami atmosferycznymi stosownie do pory roku, w czasie 
której odbywa się runda Pucharu. 

 
Pojazd uczestnika: 
- Pojazd zgłoszony do imprezy musi być zarejestrowany, a kierujący nim uczestnik musi posiadać 
uprawnienia odpowiednie do kategorii rejestracji pojazdu. Uczestnik zgłaszając pojazd deklaruje swoim 
oświadczeniem, że pojazd jest w należytym stanie technicznym co potwierdza także ważne badanie 
techniczne. 
- Pojazd musi być wyposażony w sprawny układ wydechu (oryginalny lub inny pod warunkiem posiadania 

homologacji) i maksymalna głośność wydechu dopuszczalna określona jest 96 dB przy obrotach ½ obrotów 
mocy maksymalnej. 
Przekroczenie limitu głośności w wyniku uszkodzenia układu wydechowego powoduje zakaz dalszego 
poruszania się po trasie i powrót do bazy najkrótszą drogą wskazaną przez organizatora. Zawodnik ma 
prawo powrotu na trasę pod warunkiem usprawnienia pojazdu tak, że poziom głośności nie przekracza 
limitu wyznaczonego w regulaminie. 
 

Zasady zachowania na trasie: 
- W każdym przypadku korzystania z wyciągarki użycie liny podczas podczepiana do drzew wymaga 
zastosowania taśmy opasującej drzewo o szerokości minimalnej 20 mm na całej długości obwodu 
opasywanego drzewa. 
- w przypadku konieczności usunięcia / wymiany oleju z mechanizmów pojazdu należy dokonywać tego we 
wskazanym miejscu przez organizatora na podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji 

chemicznych (w tym paliwa) do podłoża gruntowego. 
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- jazda po trasie odbywa się po wyznaczonym tracku i zabrania się jazdy poza terenami wyznaczonymi. 
Trasy mogą przebiegać po terenach wokół pól uprawnych oraz pastwisk i zakazuje się poruszania po nich 
poza wyznaczonymi drogami dojazdowymi o ile nie pokazuje tego zapisany track w urządzeniu GPS. 
- na trasie imprezy mają prawo znajdować się i poruszać wyłącznie pojazdy zgłoszone do udziału i 

oznakowane numerem startowym, lub pojazdy organizatora oznakowane naklejkami „organizator” i 
„media”. Wszelkie inne pojazdy mają zakaz poruszania się po trasie, lub w jej pobliżu. W przypadku 
stwierdzenia obecności podczas zdobywaniu punktów  przez osoby nie będące uczestnikami poruszające 
się pojazdami nie dopuszczonymi do udziału uczestnik zostanie wykluczony. 
- podczas jazdy drogami publicznymi wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 
dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U.    z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmianami).  
Na odcinkach przechodzących przez gospodarstwa oraz osiedla ludzkie i w ich bezpośrednim sąsiedztwie 

prędkość zostaje ograniczona do 15 km/h. Złamanie powyższego punktu grozi wykluczeniem.  
Trasę należy pokonać ściśle według wskazówek Organizatora. Track GPS /Roadbook.  
 
Zasady zachowania w bazie imprezy: 

- każdy zgłoszony pojazd po dokonaniu BK zostanie wstawiony do parku zamkniętego skąd zostanie 
wydany uczestnikowi na 30 minut przed startem na trasę, 

- zakazuje się jazdy pojazdami atv  poza drogą utwardzoną na terenie bazy i wszelkie uszkodzenia 
trawników lub dróg gruntowych i parkingów na terenie bazy są zagrożone karą wykluczenia z udziału w 
imprezie oraz sankcją pokrycia kosztów naprawienia wyrządzonej szkody. 
- na terenie bazy obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 15 km/h pod karą wykluczenia z 
imprezy. 
- prace serwisowe należy wykonywać na utwardzonym podłożu lub po ustawieniu na matach ekologicznych 
w miejscu przygotowanym przez organizatora. 

- mycie pojazdów i czyszczenie z błota można dokonywać wyłącznie we wskazanym przez organizatora 
miejscu. 


