
INFORMACJE WSTĘPNE ORAZ WARUNKI 

UCZESTNICTWA W BMW M CUP 2023. 

1. BMW M CUP jest pucharem markowym BMW. 

2. Uczestnicy. 

Wszyscy uczestnicy Pucharu BMW M CUP muszą posiadać ważną licencję „B”, „A” lub 

międzynarodową FIM. Wyjątkowo organizator dopuszcza możliwość uzyskania licencji dla 

zawodników, którzy jej nie posiadają, podczas zawodów. 

3. Klasyfikacje. 

Zawody będą przeprowadzane w dwóch klasach M CUP i M CUP Pro. Uczestnicy będą przydzielani 

zależnie od uzyskanych czasów okrążenia na Torze Poznań: 

- M CUP: ∞ - 1min 38s 

- M CUP Pro: 1min 35s – 1min 38s 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji uczestnika. 

4.  Wiek zawodników. 

Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. 

5.  Motocykl. 

Wszyscy uczestnicy pucharu BMW M CUP ścigają się na motocyklach BMW S1000RR model K67 w 

pełni przygotowanych do wyścigów. Istnieje możliwość startu na własnym motocyklu BMW S 1000 

RR, po jego wcześniejszym sprawdzeniu na hamowni przez organizatora i zakupie zestawu 

startowego (owiewki torowe, układ wydechowy, sety i osłony silnika, klamki hamulca). Dodatkowo 

będzie możliwość zakupu motocykla, oraz zestawu startowego w specjalnej cenie promocyjnej u 

organizatora. Ceny zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. 

6. Opony. 

Wszyscy uczestnicy pucharu BMW M CUP ścigają się na jednakowych oponach marki Pirelli. Do 

wyboru będą 3 różne mieszanki ogłaszane przed rundą, które będą mogli kupić w specjalnie 

wynegocjowanej cenie u producenta przez Organizatora. Informacje na jakiej mieszance będzie 

odbywała się runda, będą ogłaszane przez Organizatora w dniu zawodów. Na każdą rundę wyścigową 

zawodnicy mają obowiązek zakupić 1 oponę przednią i 2 opony tylne. Promocyjne ceny opon, 

zostaną opublikowane w późniejszym terminie. 

7.  Dystans wyścigów. 

Wszystkie wyścigi w sezonie zostaną rozegrane na dystansie 30-50km. 

8. Kalendarz zawodów. 

Organizator przewiduje 7 podwójnych rund wyścigowych. Kalendarz zawodów wraz z 

harmonogramem czasowym zostanie ogłoszony w późniejszym terminie i będzie tożsamy z 



motocyklowymi mistrzostwami Polski oraz zawodami cyklu AA CUP, lub innymi zawodami. Zawodnicy 

muszą wziąć udział w 80% rund wyścigowych. 

9. Zgłoszenia do zawodów. 

Zawodnicy zgłaszają się do zawodów bezpośrednio u organizatora: BMW Motorrad Sikora na 

adres mailowy: bmwmcup@bmw-sikora.pl. 

Uczestnicy mają obowiązek podpisania zgody RODO, oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w 

terminie do 30.01.20223. 

10.Opłaty. 

Kaucja zwrotna w wysokości 5000,00 zł jest pobierana od zawodników przed rozpoczęciem pucharu 

BMW M CUP i będzie zwrócona po zakończeniu sezonu. Opłata startowa za jedną podwójną rundę 

wynosi 1600,00 PLN (rundy krajowe bez piątkowych treningów) i 1950,00 PLN (za rundy zagraniczne z 

piątkowymi treningami) jest pobierana przez organizatora przed poszczególnymi rundami. Opłata za 

użyczenie motocykla do zawodów na jedną podwójną rundę wynosi 1000,00 Euro netto. W 

przypadku nie dokonania wpłaty w terminie, oplata jest wyższa o 200zł. 

11. Pozostałe koszty. 

Po stronie zawodnika: serwis olejowy, opony, klocki oraz naprawy wynikające z użytkowania, box na 

torze wyścigowym. 

Po stronie organizatora: obsługa. 

12. Zaliczka potwierdzająca uczestnictwo. 

Wpłaty należy dokonać do 30.12.2022, oplata 5000 zł – uczestnictwo lub zakup motocykla i 

uczestnictwo stanowi kaucję (pkt 10). Organizator planuje ogłoszenie wstępnej listy uczestników 

30.01.2023. 

13. Do BMW M CUP przygotowane są dwie specyfikacje motocykli: 

- z kołami standardowymi w cenie 74 500,00 PLN brutto 

- z kołami kutymi w cenie  79 500,00 PLN brutto 

- pakiet startowy 8 000 PLN netto (owiewki, układ wydechowy z kolektorami, sety, osłony silnika, 

osłona klamki hamulca) 

14. Przewidziane nagrody Klasyfikacja do ustalenia: 

BMW M CUP 

BMW M CUP Pro 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian. Dokładny regulamin zostanie opublikowany po ustaleniu 

dokładnych dat poszczególnych rund. 
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