
REGULAMIN 
ELIMINATOR - BIKE PARK WALIM MTB   

I.ORGANIZATOR: 
Grupa MTB Walim Team oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu ul. Boczna 8A  
kontakt: Artur Jarczok tel. 600 954 954 
  
II.CEL: 
Upowszechnianie kolarstwa górskiego. 
Promocja aktywności fizycznej oraz popularyzacja wyścigów sprinterskich. 
Wyłonienie najlepszych kolarzy oraz promocja Gminy Walim. 
 
III.TERMIN I MIEJSCE: 
Termin: wyścig odbędzie się w terminie 27.10.2018 
Start pierwszego zawodnika nastąpi o godz. 11.00 
Miejsce: zawody zostaną przeprowadzone na terenie Bike Park Walim MTB.  
Walim ul. Boczna 8A 
 
IV.PROGRAM WYŚCIGU: 
09:00 –10:30 zapisy w Biurze zawodów 
09:00 – 10:00 zapoznanie z trasą 
11:00 –start eliminacyjny 
14:00 –zamknięcie trasy zawodów (lub wcześniej) 
14:10 –rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (lub wcześniej) 
15:00 –zakończenie. 
  
V.DYSTANS I TRASA: 
Długość jednego okrążenia wynosi do 1500m. 
Suma przewyższeń około 50m. 
Na trasie występują trudne technicznie odcinki oraz konstrukcje takie jak schody, murki, ziemne nasypy, 
drewniane skocznie, rampy itp. 
  
VI.ZASADY RYWALIZACJI: 

1. Zawody składają się z części kwalifikacyjnej i z części finałowej. 
2. W ramach kwalifikacji Zawodnicy będą startowali na trasę co 30 lub 60 sekund. 
3. Do części finałowej dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy uzyskali najkrótsze czasy jednego okrążenia 

kwalifikacyjnego. 
4. W części finałowej wezmą udział 32 kobiety oraz 32 mężczyzn. W przypadku mniejszej liczby 

uczestników (16 kobiet, 16 mężczyzn) 
5. Zawodnicy w pierwszej sesji finałowej zostaną rozstawieni według uzyskanych czasów i miejsc w sesji 

eliminacyjnej, w następujący sposób: (1-9-17-25)(2-10-18-26)(3-11-19-27)(4-12-20-28)(5-13-21-29)(6-
14-22-30)(7-15-23-31)(8-16-24-32) lub w innej konfiguracji w zależności od ilości zgłoszonych 
zawodników. 

6. Część finałowa będzie przeprowadzona systemem pucharowym. 
7. W finale zawodnicy będą startowali czwórkami. 
8. Do kolejnej tury przechodzi pierwszy i drugi zawodnik przejazdu finałowego.  
9. W momencie rozpoczęcia danego wyścigu do startu w kolejnym ustawia się następna czwórka 

zawodników. Zawodnik, który spóźni się na start nie zostanie dopuszczony do startu .  
10. Zawodnicy, którzy w swoim pierwszym wyścigu eliminacyjnym przyjadą na miejscach 3 i 4 kończą 

udział w rywalizacji.  
11. Zawodnicy nie mogą skracać trasy, wyjeżdżać poza taśmy, barierki i inne elementy wyznaczające trasę 

wyścigu. Ustawione na trasie przeszkody należy pokonywać – ich ominięcie grozi dyskwalifikacją. 
 
 



VII.KATEGORIE: 
Mężczyźni: Open 
Kobiety: Open 
 
VIII. PRAWO UCZESTNICTWA: 
Udział w zawodach mają prawo wszyscy, którzy ukończyli 16 lat, legitymują się dobrym stanem zdrowia 
podpisując specjalne oświadczenie w dniu zawodów. Młodzież poniżej 18 roku życia musi posiadać zgodę 
rodziców lub kierownika ekipy. 
-dzieci od 10 lat w zależności od ilości zgłoszeń na skróconej trasie tylko przy czynnym udziale rodziców. 
Warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie karty uczestnictwa w dniu zawodów oraz dokonania opłaty 
startowej (jeśli obowiązuje). 
Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w kasku. 
  
IX.ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą elektroniczne  przed zawodami przez  firmę ULTIMASPOT oraz w 
dniu zawodów. 
 
X.BIURO ZAWODÓW: 
Biuro zawodów Walim. ul. Boczna 8A Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 
Biuro będzie nieczynne od godziny 9.00  
  
XI.NAGRODY: 
W kategoriach za zajęcie I – III miejsca puchary. 
Dodatkową nagrodą zostaną uhonorowani zawodnik i zawodniczka, którzy osiągną najszybszy czas przejazdu 1 
rundy, podczas wyścigu na czas. 
 
XII.ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
Elektroniczny pomiar czasu 
Numer startowy 
Parking 
Punkt do mycia rowerów. 
  
XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Wszystkich uczestników zgłoszonych do zawodów obowiązuje niniejszy regulamin. 
Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne. 
Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Ratownictwa Medycznego. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej. 
Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany z przodu na 
kierownicy. 
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników. 
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 
zmian. 
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

Organizator 


