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NIP – 886-298-40-27, KRS – 0000516038, Regon – 022449817
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Regulamin
„Strefa MTB Sudety Gruba Jazda”
I. CEL ZAWODÓW
• Promocja produktu turystycznego Strefy MTB Sudety
• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich poszczególnej edycji,
• Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej w regionie.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. ORGANIZATOR
Organizatorami Pucharu Strefy MTB Sudety 2017 jest Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety z siedzibą w
Jodłownik 40, 58-262 Ostroszowice.

III. TERMINY I MIEJSCE
Zapraszamy na sportowy weekend, nasz wyścig odbędzie się razem z narciarskim XXXVII Biegiem
Gwarków. Tylko na Strefie MTB Sudety w jeden weekend pobiegasz na biegówkach i pojeździsz na
rowerze.
Termin wyścigu rowerowego: 21.01.2018 (niedziela), godz. 12.00
Termin rezerwowy : 4.02.2018 (niedziela)
Miejsce: Przełęcz Jugowska (Góry Sowie)
Dystans: 20 km

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY
1. Warunki uczestnictwa:
– wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów);
– kask;
– rower górski sprawny technicznie;
- w zawodach można brać udział na rowerach innych niż fatbike. Dla tradycyjnych rowerów MTB będzie
prowadzona osobna klasyfikacja.
– ukończone 14 lat,
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– osoby od 14 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia jest
załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
UWAGA!
Liczba uczestników jest limitowana i obejmuje tylko pierwszych 200 osób.

2. Zapisy:
- Zapisy internetowe na wyścigi tylko pod adresem: www.ultimasport.pl
- Zapisy w Biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00 do 11.00.
V. OPŁATA WPISOWA
Uczestnictwo w Wyścigu jest odpłatne. Opłatę za uczestnictwo w Wyścigu należy uiścić po wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www.ultimasport.pl w kwocie:
- w kwocie 40 zł do dnia 26 grudnia 2017 roku.
- w kwocie 60 zł w terminie od 27 grudnia do 19 stycznia 2018 roku do godz. 24.00.
- w kwocie 80 zł w dniu zawodów.
Uczestnik Wyścigu, który dokonał rejestracji internetowej i opłaty online ma prawo do rezygnacji z
uczestnictwa w Wyścigu bez podania przyczyny rezygnacji. Rezygnacji można dokonać w terminie nie
później niż do dnia 12.01.2018 r. do godz. 24.00. złożonej poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez
Uczestnika do Organizatorów na adres e-mail: biuro@strefamtbsudety.pl. W tym przypadku Organizatorzy
zwrócą Uczestnikowi opłatę rejestracyjną w całości.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
09:00 - 11.00 – zapisy w Biurze zawodów
13:00 – start
14.30 – zamknięcie trasy zawodów
15:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
15.30 – Zakończenie imprezy

VII. TRASA
Zawody rozgrywane są na jednym dystansie :
- około 20 km,
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VIII. KLASYFIKACJE:
W Wyścigu przewidziane są następujące kategorie:
– Kobiety (rower górski: szerokość opony do 3”),
– Mężczyźni (rower górski: szerokość opony do 3”),
– Kobiety (rower fatbike: szerokość opony od 3.1”),
– Mężczyźni (rower fatbike: szerokość opony od 3.1”).

Na zawodach zostanie dodatkowo przeliczona klasyfikacja w kategoriach wiekowych. Klasyfikacja ta ma
charakter informacyjny i nie będzie nagradzana / dekorowana.
Klasyfikacja wiekowa prowadzona w kategoriach kobiet i mężczyzn pomija szerokość opony:
Open K
Open M
kat. M1 / K1 do 20 lat (rok urodzenia: 1999 i młodszy);
kat. M2 / K2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 1998 do 1989);
kat. M3 / K3 od 30 do 39 lat (rok urodzenia: 1988 do 1979);
kat. M4 / K4 od 40 do 49 lat (rok urodzenia: 1978 do 1969);
kat. M5 / K5 od 50 do 59 lat (rok urodzenia: 1968 do 1959);
kat. M6 / K6 powyżej 60 lat (rok urodzenia: 1958 i starszy)
IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW (W RAMACH WPISOWEGO):
– oznakowana trasa;
– elektroniczny pomiar czasu (międzyczas)
– bufet na trasie,
– posiłek na mecie;
– nagrody dla najlepszych;
– opieka medyczną;
– zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze;
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X. NAGRODY:
1. kat. Kobiety (rower górski: szerokość opony do 3”) – OPEN, nagradzamy miejsca od 1 do 3,
2. kat. Mężczyźni (rower górski: szerokość opony do 3”) – OPEN, nagradzamy miejsca od 1 do 3
3. kat. Kobiety (rower fatbike: szerokość opony od 3.1”) – OPEN, nagradzamy miejsca od 1 do 3
4. kat. Mężczyźni (rower fatbike: szerokość opony od 3.1”) – OPEN, nagradzamy miejsca od 1 do 3

- Nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie
się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród (zawodnik może upoważnić inną osobę do
odbioru nagrody, należy zgłosić ten fakt głównemu organizatorowi)

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Limit czasu dla pokonania trasy wynosi 120 minut.
2. Osoby, które nie poinformują telefonicznie o swoich problemach na trasie w limicie czasowym nie będę
objęte pomocą organizatora. W chwili przekroczenia limitu czasowego zostaną zdyskwalifikowane z
przypisem DNF – Do Not Finisz.
3. Pilot zamykający stawkę zawodów decyduje o tym, czy osoba będąca ostatnim zawodnikiem może dalej
kontynuować zmagania, czy ma się wycofać.
4. Polecamy, aby każdy zawodnik miał podczas zmagań telefon komórkowy.
5. Organizator w sektorze startowym będzie prowadził wyrywkową kontrolę grubości opon. Kontrola
będzie prowadzona za pomocą suwmiarki, a nie indexu na oponie. Brak zgodności wymiarowej opony z
kategoria zadeklarowana podczas rejestracji powoduje zmianę kategorii, na ustaloną przez organizatora.
6. Do zawodów dopuszczane są rowery z napędem elektrycznym. Rowery te klasyfikowane są osobno i nie
biorą udziału w żadnej klasyfikacji z rowerami bez elektrycznego napędu. Rowery elektryczne nie będą
dekorowane.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczania zawodników VIP do pierwszej linii na starcie
8. Kolejność wyników ustala kolejność zawodników na mecie z spełnieniem warunku obecności na
punkcie kontrolnym. Obowiązkiem zawodnika jest zapoznanie się z regulaminem, który w tym punkcie
nakłada obowiązek zapoznania się z mapą trasy zawodów.
9. Niesportowy finisz (zajechanie trasy rywalowi, odpychanie łokciem, dociskanie do bandy/barierki) jest
rozpatrywany automatycznie, jako zmiana kolejności na mecie na korzyść zawodnika poszkodowanego,
a w szczególnych przypadkach jako dyskwalifikacja.
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10. Zawodnik, który przekroczy metę z niekompletnym rowerem zostanie zdyskwalifikowany. Rower
niekompletny rozumiany jest, jako rower, który nie posiada części umożliwiających jazdę na tym
rowerze.
11. Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, znakami poziomymi na drodze oraz
taśmami.
12. Zawodnik zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad
kultury.
13. Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania
ruchu turystycznego.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki, kradzieże i zagubione
mienie uczestników na trasie oraz podczas całych zawodów.
15. Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. Na trasie maratonów mogą więc występować strome
podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
16. Miejsce biura zawodów, mapę trasy i dojazdu, profil wysokościowy, osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie wyścigu znajdą się na stronie organizatora w terminie co najmniej 1 tydzień przed
zawodami.
17. Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie bardzo niekorzystnych warunków
pogodowych lub innych zdarzeń losowych trasa wyścigu może ulec zmianie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
19. Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, policji i innych
służb.
20. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
21. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie zgłosić
ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia
kosztów akcji poszukiwawczej.
22. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i
uczestnictwa na zawodach.
23. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
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24. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy
przez obsługę techniczną.
25. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) ponadto
wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych
Organizatora i sponsorów wydarzenia.
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