
       REGULAMIN  

            Śląskie MTB CUP   
              Park Śląski, 23.08.2020  

ORGANIZATOR  
Stowarzyszenie „Aktywne Miasto”, 43-100 Tychy ul. Dmowskiego 17/5, aktywnemiastotychy@gmail.com  

Dyrektor Wyścigu: Tomasz Musioł, tel. 535-591-303  

Członek Stowarzyszenia: Roman Mądry, tel. 570-347-777  

WSPÓŁORGANIZATOR  
Park Śląski, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU  

23.08.2020 Park Śląski. Start/meta zlokalizowana w pobliżu tzw. Dużego Kręgu Tanecznego Al. Klonowa. Biuro wyścigu 

zlokalizowane będzie w pobliżu linii startu i mety i będzie czynne od godz. 8.00.  

Współrzędne biura wyścigu: Szerokość geograficzna 50.288102800000004; długość geograficzna 18.982494913452502  

KLASA WYŚCIGU   
Wyścig jest wpisany do kalendarza imprez regionalnych ŚlZKol.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol w kategoriach męskich i kobiecych: żak, 

młodzik, junior młodszy, junior, elita i masters oraz bez licencji w kategoriach dzieci i amatorów.  

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.08.2019 23:59:  

- drogą elektroniczną pod adresem: rafal.makowski@gmail.com Zgłoszenie powinno zawierać: kodu UCI, imię i 

nazwisko, nazwę klubu w formie tabelarycznej,  

Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą również w dniu wyścigu w biurze zawodów maksymalnie do godziny przed 

startem konkretnej kategorii.  

 

Działania związane z pandemią COVID-19 

Podczas trwania wydarzenia obowiązują następujące restrykcje i przepisy sanitarne: 

- biuro zawodów będzie zabezpieczane przez ochronę 

- do strefy biura zawodów wejść można jedynie w maseczce! Podczas zgłaszania się, zawodnik/trener/rodzic/opiekun 

zobowiązany jest do założenia rękawiczek jednorazowych oraz do posiadania własnego długopisu 

- przy wejściu do strefy biura zawodów obowiązkowa jest dezynfekcja rąk 

- podczas startu/mety zawodnik zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia tej strefy, przepis dotyczy również 

trenerów/rodziców/opiekunów 

- w strefie startu/mety zabrania się opierania, dotykania oraz przestawiania barierek zabezpieczających 

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

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (NW i OC). Wysokość opłat dla zawodników z licencją PZKol zgodnie 

z przepisami PZKol.  Dla zawodników bez licencji PZKol opłata wynosi 20 zł/osoba bez względu na kat. wiekową.  

TRENINGI   
Trening na trasie możliwy będzie tylko w dniu poprzedzającym wyścig, wg wyznaczonego śladu gpx. Organizator nie 

zapewnia oznakowania całości trasy przed dniem wyścigu ze względu na parkowy charakter terenu i osoby postronne na 

nim przebywające. Oficjalne treningi można wykonywać po zweryfikowaniu licencji sportowej zawodnika, z 

zamontowanym na kierownicy numerem startowym oraz w kasku ochronnym. W przeciwnym wypadku zawodnik 

zostanie zweryfikowany na trasie przez organizatora, bezzwłocznie „ściągnięty” z trasy i zdyskwalifikowany. Wyjazd na 

rundę nie może nastąpić później niż 45 minut przed startem pierwszej kategorii.   



Podczas trwania wyścigów zawodnicy trenujący na trasie będą zdyskwalifikowani i nie dopuszczeni do startu w swojej 

kategorii. Zapis ten obowiązuje również zawodników rozgrzewających się bez numeru startowego lub bez kasku.  

  

POMOC TECHNICZNA  

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

z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych). Jeden punkt zlokalizowany w okolicy startu/mety 

oznakowany tablicą informacyjną jako „BOX”. Drugi punkt umiejscowiony zostanie w okolicy najdalej wysuniętego punktu 

trasy, najlepiej dostępnego dla ruchu, oznakowany tablicą informacyjną jako „BOKS 2”.  

    

NAGRODY  
Wysokość nagród i ich specyfikacja zostanie określona po ostatecznym zamknięciu listy partnerów/sponsorów. Nagrody 

wręczane będą dla miejsc I-III każdej kategorii. Możliwe nagrody finansowe. Zestawienie nagród publikowane będzie w 

social mediach, w wydarzeniu na fb „Śląskie MTB CUP”.  

Nagroda specjalna  

Za zajęcie pierwszego miejsca w kat. Kobiety Open oraz Elita Mężczyzn: Puchar Marszałka Województwa Śląskiego 

Jakuba Chełstowskiego  

DEKORACJA  
Ceremonie dekoracji odbywać się będą zgodnie z harmonogramem minutowym wydarzenia, na zakończenia dnia. 

Kolejność dekoracji przedstawiona zostanie dokładnie przez spikera. Jej zarys przedstawiać się będzie prawdopodobnie: 

kategorie wiekowe od najmłodszej do najstarszej, z wyłączeniem Elity Mężczyzn oraz Kobiet OPEN (dekoracja na 

samym końcu), porządkowo najpierw kobiety, następnie mężczyźni danej kategorii wiekowej.   

Zawodnicy mają obowiązek stawić się na dekoracji odpowiednio wcześniej potwierdzając u spikera swoją obecność oraz 

będąc obowiązkowo w stroju sportowym. Zawodnik, który nie będzie obecny na dekoracji, nie otrzyma nagrody w 

późniejszym terminie.   

  

DYSTANSE I HARMONOGRAM  

    Godzina  Orientacyjny czas jazdy  

1  Weryfikacja dokumentów wydawanie numerów  od 8:00    
2  Trening na trasie    do 8:15    
3  Start kat. amator  08:45 

09:00   
30 min  

4  Start kat. żak, żakini  09:45  25 min  

5   Start kat. młodzik, młodziczka  10:15  35 min  

 6  Start kat. elita kobiet, juniorka, juniorka młodsza  11:00  80,60,50 min  
7  Start kat. masters 50+  11:02  30 min  

 8  Stars kat. junior, junior młodszy  12:30  70, 50 min  

9  Start kat. elita mężczyzn   14:00  90 min  

10  Start kat. masters 30-40  14:02  70 min  

11  Start kat. dziecięcych  15:30  5-15 min  

12  Dekoracja  16:00    

  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
Zawody zostaną przeprowadzone z godnie z przepisami PZKol a w zakresie kar obowiązują przepisy PZKol. W 

strefie start/mety zostanie wyznaczona strefa do weryfikacji zawodników przed startem do wyścigu. Zawodnicy 

zostaną ustawieni w szyku indiańskim.  

Na trasie obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania odpadów, resztek z żeli, batonów etc. W okolicy boksów technicznych 

zlokalizowana będzie również tzw. „strefa zrzutu” gdzie należy wyrzucać wszelkie odpady. Strefa ta będzie również 

odpowiednio wcześniej oznakowana.   

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.  



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. Zawodnicy 

zdublowani będą zdejmowani z trasy na bieżąco.  

  

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium sędziów ŚlZKol. 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. Organizator 

nie odpowiada za rzeczy zagubione/skradzione w dniu zawodów   

Organizator nie zapewnia uczestnikom darmowego parkingu na terenie Parku. Każdy pojazd wjeżdżający na teren Parku 

zobowiązany jest do posiadania biletu wjazdu i do uiszczenia opłaty za pobyt na terenie Parku wg obowiązującego 

taryfikatora. Wjazd na teren parkingów dedykowanych dla zawodników prowadzi przez bramę obok Rzeźby Karolinka. 

Dojazd od skrzyżowania z ul. Bocheńskiego zostanie oznakowany przez organizatora. Bezwzględnie obowiązuje 

przestrzeganie zasad wskazanych przez osoby kierujące ruchem. Nie ma możliwości dojazdu samochodem teamowym 

do strefy start/meta. 

Na terenie Parku Śląskiego obowiązuje przestrzeganie przepisów organizacyjnych oraz porządkowych Parku.  

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  

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. 

Strzelców Bytomskich 11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

              ORGANIZATOR:  

                
    

  
  

  

            SPONSORZY/PARTNERZY:   

      
  

  

            


