Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety
58-340 Głuszyca,
ul. Grunwaldzka 28biuro@strefamtbsudety.pl
http://www.strefamtbsudety.pl/

Regulamin
II Puchar Strefy MTB Sudety 2015
I. Cel zawodów
• Promocja Strefy MTB Sudety,
• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich cyklu,
• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich poszczególnej edycji,
• Rozpowszechnianie i rozwój kultury kolarstwa górskiego w regionie,
• Rozpowszechnianie aktywnego trybu życia.
II. Organizator
Organizatorem II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015 jest Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety.
W skład cyklu wchodzi 4 edycje. Organizatorem danej edycji jest podmiot wskazany w pkt. III regulaminu.
III. Terminy i miejsca poszczególnych edycji
1. WALIM
- Nazwa: V WYŚCIG MTB WALIM
- 27.06.2015r. (sobota)
- Organizatorem edycji jest: CENTRUM SPORTU I REKREACJI W WALIMIU
- Kontakt: Artur Jarczok tel. 600 954 954
- Informacje (strona WWW): sport.walim.pl email: sport@walim.pl
2. BIELAWA
- Nazwa: III SOWIOGÓRSKI MARATON ROWEROWY
- 05.07.2015r. (niedziela)
- Organizatorem edycji jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
- Kontakt: Czesław Szewczyk tel. 519 331 161
- Informacje (strona WWW): www.osir.bielawa.pl
3. GŁUSZYCA
- Nazwa: II WYŚCIG MTB PODZIEMIA OSÓWKI
- 08.08.2015r. (sobota)
- Organizatorem edycji jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
- Kontakt: Grzegorz Walczak tel. 667 992 979, email: stowprzgsc@wp.pl
- Informacje (strona WWW): www.strefamtbgluszyca.pl
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4. SREBRNA GÓRA (FINAŁ)
- Nazwa: MUFLON MTB - IV OTWARTE MISTRZOSTWA SREBRNEJ GÓRY
- 10.10.2015r. (sobota)
- Organizatorem edycji jest: SGR Srebrna Góra
- Kontakt: Marek Janikowski tel. 509 464 477, email: marektuiteraz@gmail.com
Piotr Kurczab tel. 725 780 232, email: piotrkurczab@wp.pl
- Informacje (strona WWW): https://www.facebook.com/events/1558732524400187

IV. Warunki uczestnictwa i zapisy
Edycja w Srebrnej Górze wpisana do kalendarza DZKol. Zawody przeznaczone dla każdego. Posiadają charakter
otwarty, udział mają prawo zarówno zawodnicy z licencją i bez licencji.
Edycje Walim, Bielawa i Głuszyca nie wpisane do kalendarza DZKol. Udział w zawodach mają prawo zawodnicy
bez licencji kolarskiej. Zawodnicy posiadający licencję kolarską nie będą klasyfikowani. Startują poza
klasyfikacją.
Uczestnicy zobowiązani są do:
• wypełnienia formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów);
• posiadanie kasku;
• rower górski sprawny technicznie;
• uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna
Zapisy internetowe na cykl pod adresem: www.ultimasport.pl
Zapisy w Biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach podanych w programie zawodów.
Na cały cykl wystarczy zapisać się tylko raz. Otrzymany numer obowiązuje na każdej edycji.

V. Opłata startowa V WYŚCIG MTB WALIM
- Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych na konto:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu ul. Boczna 8A
PKO BP SA 23 1020 5095 0000 5202 0137 2580
Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, tj. dopisek:
np. ,,Opłata startowa V Wyścig MTB WALIM,, + imię i nazwisko.
- Opłata może być dokonywana również w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
- Potwierdzenie opłaty należy przedstawić organizatorowi przy odbieraniu numerów startowych w przypadku
opłaty nie zarejestrowanej przez organizatora przed wyścigiem

• opłata startowa na edycji: V Wyścig MTB Walim
- 30 + 5 zł (w przypadku zgłoszenia online, przez internetowy formularz zgłoszeń);
- 40 + 5 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
Opłata startowa na pierwszej edycji połączona jest z jednorazową opłatą za numer startowy z chipem
obowiązującym na cały cykl zawodów Pucharu Strefy MTB Sudety 2015
- 20 + 5 zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (w przypadku zgłoszenia online);
- 30 + 5 zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
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UWAGA !!!
Podczas pierwszego startu na maratonie wchodzącego w skład II Pucharu Strefy MTB Sudety do opłaty
startowej zostanie doliczona opłata za numer startowy wynosząca 5zł. Otrzymany numer obowiązuje podczas
całego pucharu w 2015 roku i należy mieć go ze sobą podczas startu na następnej edycji. W przypadku
zgubienia numeru startowego należy na danej edycji zgłosić ten fakt w biurze zawodów.
, zostanie wydany nowy numer startowy i zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł.
VI. Program zawodów
• 08:00 - 10.30 – zapisy w Biurze zawodów
• 11:00 – start wspólny (dystans MINI, MEGA)
• 16:00 – zamknięcie trasy zawodów
• 16:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
• 16.30 – Zakończenie imprezy
VII. TRASA
Zawody rozgrywane są na 2 dystansach:
MINI
• dystans: 20 - 25 km.
• przewyższenia: 500 - 800 m.
MEGA
• dystans: 40 - 50 km.
• przewyższenia: 1200 - 1600 m.
VIII. Klasyfikacja edycji: V Wyścig MTB Walim
•
•
•
•
•
•

M 1 (do 18 lat)
K 1 (do 20 lat)
M 2 (19- 30 lat)
K 2 (21 - 30 lat)
M 3 (31 - 40 lat)
K 3 (od 30 lat)
M 4 (41 - 50 lat)
M 5 (od 50 lat)
OPEN K/M (bez podziału na kategorie wiekowe) na określonych dystansach

W przypadku małej liczby zawodników (mniej niż 10 w kategorii wiekowej) dopuszcza się łączenie dwóch lub
więcej kategorii. W przypadku małej liczby startujących kobiet wprowadza się dla tej grupy tylko jedną
kategorię - Open.
UWAGA!!!
Na edycji w Bielawie i Srebrnej Górze zawodnicy posiadający licencję kolarską, bez względu na kategorię
wiekową mają prawo startu tylko na dystansie MEGA i będą klasyfikowani TYLKO w kategorii OPEN. W
kategorii OPEN klasyfikowani są zarówno zawodnicy z licencją jak i bez licencji. Kategorie wiekowe
przeznaczone są tylko dla uczestników nie posiadających licencji kolarskiej. Na pozostałych edycjach pucharu
według przepisów Polskiego Związku Kolarskiego nie mogą startować zawodnicy i zawodniczki posiadający
licencję kolarską elity (22+)
UWAGA!!!
Za prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu, wyników podczas zawodów oraz klasyfikacji generalnej cyklu
odpowiedzialna jest firma Ultimasport.pl
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IX. Klasyfikacja II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015
Oprócz klasyfikacji w ramach organizowanego wyścigu prowadzona będzie również klasyfikacja Strefy MTB
Sudety ,,II Puchar Strefy MTB Sudety 2015”.
1. Klasyfikacja prowadzona będzie od 1 do 4 wyścigu, które realizowane będą na terenie Strefy MTB Sudety i
obejmować będzie:
- Walim
27.06.2015 r.
- Bielawa
05.07.2015 r.
- Głuszyca
08.08.2015 r.
- Srebrna Góra (FINAŁ) 10.10.2015 r.
2. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy uzyskają
łącznie największą liczbę punktów, biorąc udział minimum w trzech z czterech wyścigów. W przypadku gdy
zawodnik wystartuje w czterech wyścigach będą brane pod uwagę jego trzy najlepsze wyniki. Klasyfikacja
pucharu prowadzona będzie na dystansie MEGA w kategoriach:
- OPEN Kobiet (K)
- OPEN Mężczyzn (M
3. Punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = -----------------------------------------------------------------x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
4. Zdobyte punkty na finałowej edycji w Srebrnej Górze będą pomnożone przez
współczynnik 1.2.
5. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015” odbędzie się po
zakończeniu wszystkich w/w wyścigów strefy, po zakończeniu ostatniego wyścigu w dniu 10.10.2015 w
Srebrnej Górze.
6. Głównym sponsorem nagród pucharu jest Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich oraz
Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety.
X. Świadczenia dla uczestników (w ramach wpisowego):
• oznakowana trasa;
• elektroniczny pomiar czasu (międzyczas na trasie dystansu MEGA) - UltimaSport.pl;
• bufet na trasie; MINI - 1 bufet, MEGA - 2 bufety,
• posiłek na mecie;
• nagrody dla najlepszych;
• opiekę medyczną;
• zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze;
• możliwość umycia roweru;
• nagłośnienie;
XI. Nagrody na edycji V Wyścig MTB Walim:
1. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną zawodnicy, którzy pokonają wyznaczoną trasę w
najkrótszym czasie, na wyznaczonym dystansie i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2. Zwycięzcy (I miejsce) poszczególnych kategorii K i M otrzymają puchary, (II, III, IV, V miejsce) medale.
3. Zwycięzcy (I miejsce) kategorii OPEN K i M otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy biorący w zawodach uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe (do pobrania w biurze zawodów po
ukończeniu wyścigu).
5. Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.
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XII. Nagrody klasyfikacji generalnej II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015:
Kategoria OPEN Kobiet:
Kategoria OPEN Mężczyzn:
1 miejsce - 500 zł + Puchar
1 miejsce - 500 zł + Puchar
2 miejsce - 300 zł + medal
2 miejsce - 300 zł + medal
3 miejsce - 200 zł + medal
3 miejsce - 200 zł + medal
XIII. Informacje dodatkowe:
a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, znakami poziomymi na drodze oraz taśmami.
b) Posiadacz numeru zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad
kultury.
c) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania ruchu
turystycznego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, kradzieże i zagubiania
mienia uczestników.
e) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski.
f) Miejsce biura zawodów, mapę trasy i dojazdu, profil wysokościowy, osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie wyścigu, bazę hotelową oraz informacje na temat najbliższego szpitala w okolicy znajdą się
na stronie organizatora poszczególnej edycji wyścigu.
g) Organizator edycji ma prawo niewielkich odstępstw, zmian regulaminu, prowadzenie dodatkowych kategorii
wiekowych na poszczególnych edycjach po wcześniejszych ustaleniach ze Stowarzyszeniem.
h) Zmiany będą na bieżąco publikowane na stronach informacyjnych poszczególnych edycji.

Organizator

5

