REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW MTB XC
WARSZAWA 2017

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Mistrzostw Polski Amatorów MTB XC jest firma Poland Bike.
Poland Bike, ul. Al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200 Wołomin
Dyrektor Zawodów: Grzegorz Wajs, tel. +48 502 319 213
Biuro Zawodów – biuro@polandbike.pl
Biuro Prasowe Zawodów – media@polandbike.pl
2. TERMIN I BIURO ZAWODÓW
Sobota 15 lipca 2017 roku. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety
wyścigu przy ulicy Kazury (Wzgórze Trzech Szczytów) na warszawskim Ursynowie.

3. KATEGORIE WIEKOWE
I sektor (dystans 4 rundy – 18 km): mężczyźni - rocznik 1988-1998, rocznik 1978-1987
II sektor (dystans 3 rundy – 13,5 km): mężczyźni - rocznik 1999-2002, rocznik 1968-1977,
rocznik 1967 i starsi oraz kobiety - rocznik 1999 i starsze

4. PROGRAM IMPREZY
8:00-10:00 - zapisy w Biurze Zawodów (Miasteczko Poland Bike na Górze Kazury)
10:20 - ustawianie w sektorach
10:30 - start wyścigu
- I sektor - mężczyźni - rocznik 1988-1998, rocznik 1978-1987 (4 rundy - 18 km)
- II sektor - mężczyźni - rocznik 1999-2002, rocznik 1968-1977, rocznik 1967 i starsi oraz
kobiety - rocznik 1999 i starsze (3 rundy - 13,5 km)
12:00 - dekoracja
5. OPŁATY I NUMERY STARTOWE
Opłata startowa (w tym numer startowy): 70 zł
Każdy uczestnik musi posiadać chip aktywny, wydawany przy rejestracji w Biurze Zawodów
za kaucją zwrotną 50 zł.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikiem może być każda osoba, która nie posiada licencji PZKol. i spełni
następujące warunki:

Wypełni kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów i dostarczy do Biura Zawodów do 30 minut
przed startem. Dokona opłaty startowej w Biurze Zawodów.
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania
zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających
na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w
związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na
własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku
naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności
spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do
organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.
Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się
z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą
Mistrzostwa Polski Amatorów MTB XC 2017. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z
moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Poland Bike Ewa Mulawa z siedzibą w Wołominie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych
pod nazwą Mistrzostwa Polski Amatorów MTB XC 2017.”

Każdy uczestnik startujący jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy
poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub
dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
W razie próby skrócenia trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz do
odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów i innych pracowników.
Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
We wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będą decydować
wyznaczeni Sędziowie w porozumieniu z Organizatorem

7. TRASA
Wyścig będzie rozgrywany na rundzie długości 4500 metrów.
Trzy boksy techniczne i strefy bufetu (B1: 1400 m, B2: 1900 m, B3: 4300 m).
Odcinki trasy/elementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym
uderzeniem przez zawodnika.
Informacje o trasie dostępne będą na stronie www.mistrzostwapolskixco.pl.

8. PRZEBIEG RYWALIZACJI
Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu
oraz nie utrudniać W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
Zawodnicy i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie
wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

9. NAGRODY
Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone koszulki Mistrzów Polski
Amatorów MTB XC 2017. Po trzy najlepsze osoby w każdej kategorii otrzymają medale
Mistrzostw Polski Amatorów MTB XC 2017.

10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
- trofea dla zwycięzców;
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców;
- elektroniczny pomiar czasu;
- sędziowie na mecie i w punktach kontrolnych;
- oznakowanie trasy;
- napoje oraz posiłek regeneracyjny;
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator nie odpowiada za zniszczony sprzęt sportowy i inne rzeczy w trakcie zawodów.
Wyścig odbywa się na rundach, należy zachowywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego
oraz stosować do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora do kierowania ruchem.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane
z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o
środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu zawodów i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian.

