
 

 

REGULAMIN 

Otwartych Mistrzostw Śląska MTB 2019 
Ogrodzieniec, 27.04.2019 

ORGANIZATOR 
Śląski Związek Kolarski, ul. Zająca 22, 40-749 Katowice 

Dyrektor wyścigu: Rafał Makowski, tel. 607 267 492 

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU 
Wyścig odbędzie się w sobotę 27.04.2019 r. na terenie kamieniołomu Ogrodzieniec w Ogrodzieńcu. Biuro zawodów 

będzie zorganizowane w namiotach na terenie kamieniołomu, a parkingi na wjeździe do kamieniołomu. Szczegóły 

dojazdu prezentuje załączona mapa. 

Współrzędne biura wyścigu: 50°27'52.9"N 19°31'07.4"E (50.464702, 19.518727) 

CEL WYŚCIGU 
Wyłonienie Mistrzów Śląska MTB 2019 w kat. żak, młodzik, junior młodszy, junior, żakini, młodziczka, juniorka młodsza, 

juniorka. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy w kategoriach: żak, młodzik, junior młodszy i junior 

posiadający licencje kolarskie PZKol lub legitymacje ucznia szkółki kolarskiej zarejestrowane w systemie SINKO oraz 

ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25.04.2019 23:59 drogą elektroniczną pod adresem: 

slaskizwiazekkolarski@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: kodu UCI, imię i nazwisko, nazwę. 

ZASADY FINANSOWANIA 
Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne wyścigu organizatorzy. 

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (NW i OC). Opłaty startowe nie będą pobierane. 

NAGRODY 

Organizator wręczy dyplomy i bony towarowe Force Components  o wartościach wskazanych poniżej za 

klasyfikację końcową Otwartych Mistrzostw Śląska MTB. Dodatkowo trzech najlepszych zawodników reprezentujących 

kluby zrzeszone w ŚlZKol otrzyma w każdej kategorii medale Mistrzostw Śląska MTB 2019.  

 żak młodzik 
junior 

młodszy 
junior żaczka młodziczka 

juniorka 

młodsza 
juniorka 

1 100 100 150 150 100 100 100 100 

2 75 75 100 100 75 75 75 75 

3 50 50 75 75 50 50 50 50 

4 50 50       

5 50 50       

SUMA 325 325 325 325 225 225 225 225 
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DYSTANSE I HARMONOGRAM 

  Godzina Orientacyjny czas jazdy 

1 Weryfikacja dokumentów, 

wydawanie numerów startowych 

11:00-12:15  

2 Odprawa techniczna 12:30  

3 Trening na trasie 12:30 – 13:00  

4  Start kat. młodziczka 13:00 ok. 30 min 

5  Start kat. młodzik 13:40 ok. 40 min 

6 Start kat. żak 14:30 ok. 20 min 

7 Start kat. żakini 14:31 ok. 20 min 

8 Start kat. junior  15:00 ok. 60 min 

9 Start kat. junior młodszy 15:01 ok. 45 min 

10 Start kat. juniorka  15:02 ok. 60 min 

11 Start kat. juniorka młodsza 15:02 ok. 45 min 

12 Start sztafet MMM 16:15 ok. 30 min 

13 Dekoracja 17:00  
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zawody zostaną przeprowadzone z godnie z przepisami PZKol 

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol. 

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium sędziów ŚlZKol. 

Kolejność ustawienia zawodników na starcie wyznaczy losowanie podczas odprawy technicznej 

Zawodnicy ścigają się na oznakowanej rundzie w terenie. 

W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. 

W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w miejscu pomiędzy dwoma 

znacznikami trasy, przy których ją opuścił. 

Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu 

z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych). 

Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Podczas trwania zawodów trening na trasie jest 

zabroniony. 

Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie 

przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu. 

Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać 

zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu. 

Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 

Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu. 

Zawodnicy zdublowani będą zdejmowani z trasy na bieżąco. 

We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów. 

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną w Biurze Zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają 

obowiązek się z nimi zapoznać. 

Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za zapoznanie, ścisłe przestrzeganie zawodników i pozostałych członków 

ekipy z niniejszym Regulaminem oraz zaleceniami Komisji Sędziowskiej. 

Nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. 

Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych 

przy rejestracji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi przez Organizatora oraz Sponsorów przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w 

materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi  w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z 

zawodów (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne) 
 

SZPITAL 

Szpital powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie, tel. Telefon: 32 6740200 

 

 

 



 

 

MAPA DOJAZDU 

 

 

 


