REGULAMIN I MISTRZOSTW POLSKI W STUNCIE DLA
MOTOCYKLISTÓW AMATORÓW
KROTOSZYN 10-12.08.2012

JURY
1. Jury składa się z 3 sędziów ich decyzja nie może być podważona a uzgodniony wynik
musi zostać zaakceptowany.
PUNKTACJA
1.
2.
3.
4.

Sędziowie punktują każdą rundę w skali od 1 do 50 punktów.
Przyznawane są tylko pełne punkty
Punkty z półfinału będą sumowane z punktami z finału.
Punkty karne będą przyznawane za:
a) wywrotkę spowodowaną ewidentnym nie opanowaniem pojazdu (-2pkt. za styl)
b) podparcie się, położenie motocykla (-1pkt. za styl)
Jeżeli zawodnik rozpoczął podejście do tricku przed końcem czasu i po
zakończeniu mierzonego czasu dalej go wykonuje trick zostanie zaliczony i
punktowany

OCENA
Jury ocenia styl, płynność przejazdu, poziom trudności wykonywanych tricków
oraz ich wykonanie, kontakt z publicznością (+ 1 pkt. za styl).
Za styl można otrzymać maksymalnie 10 pkt. i są one wliczane do ogólnej oceny
zawodnika.
Ponadto uwaga sędziów będzie zwrócona i podzielona na poszczególne kategorie
tricków:
Wheelie (max 10pkt.)
Stoppie (max 10 pkt.)
Drift / burnout (max 10pkt.)
Akrobacje (max 10 pkt.)

Jeżeli zawodnik nie podejmie się wykonywania tricków z którejś z w/w kategorii
wtedy otrzyma 0 pkt. z danej kategorii.
Zawodnicy startują w półfinale w kolejności alfabetycznej a w finale zawodnicy
startują od miejsca z najmniejszą ilością punktów. Wyniki półfinału zostaną
ogłoszone w piątek do godziny od zakończenia zawodów.
Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w zawodach za okazaniem pisemnej
zgody rodziców.
Każdy zawodnik przed wyjazdem na start zostanie poddany kontrolnemu badaniu
alkomatem.
Jeżeli zawodnikowi zepsuje się motocykl i w ciągu 30 sekund nie uda się go
uruchomić jego przejazd będzie anulowany i będzie miał szansę wystartować
jeszcze raz po naprawieniu usterki.
Jeżeli zawodnik będzie startował w dużo gorszych warunkach atmosferycznych
niż konkurencja również ma prawo do powtórzenia swego przejazdu.
Wszelkie pytania kierujemy przed zawodami do przewodniczącego składu
sędziowskiego.
CZAS PRZEJAZDU:
a) półfinał 4 min
b) finał 5 min
Wszyscy zawodnicy przechodzą do finału tym samym otrzymują szansę
poprawienia swego przejazdu.

