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REGULAMIN ZAWODÓW  

V XC MTB NOWA DĘBA 

 

W dniu 25.09.2016 o godzinie 11:45 na specjalnie przygotowanej trasie odbędą się zawody IV 

XC MTB Diabelska Górka Nowa Dęba. Biuro zawodów będzie działać od 10:00 przy basenie 

SOSiR  

w Nowej Dębie ul. Kościuszki 14.   

 

Oto regulamin zawodów i opis konkurencji: 

 

1.   Cel: 

 

-          zawody rowerowe formą aktywnego wypoczynku, 

-          współzawodnictwo sportowe, 

-          integracja dzieci z różnych środowisk, 

-          popularyzacja aktywności rowerowej. 

 

2. Organizator: 

 

-          Stowarzyszenie “WSPARCIE” w Nowej Dębie, Sklep Rowerowy PAAM BIKE 

Przemysław Maćkowiak, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny 

w Nowej Dębie oraz Klub Sportowy STAL Nowa Dęba. 

 

3. Termin: 

 

25.09.2016 (niedziela) godzina 11:45. 

 

4. Miejsce: 

 

Teren miasta i gminy Nowa Dęba. Start/Meta oraz biuro zawodów przy basenie SOSiR   

w Nowej Dębie ul. Kościuszki 14. 

 

5. Uczestnictwo: 

 

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Opłata startowa 30zł 

dla kategorii I oraz II. Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych. 

 

 

I Kategoria wiekowa 21 lat do 30 lat - 11 pętli 

II Kategoria wiekowa 16 lat do 20 lat oraz powyżej 30 lat - 7 pętli 

III Kategoria wiekowa 14 lat do 16 lat oraz kobiety open - 4 pętle 
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IV Kategoria wiekowa 10 lat do 13 lat - 2 pętle (mniejsze) 

V Kategoria wiekowa 6 lat do 9 lat - 1 pętla (mniejsza) 

VI Kategoria wiekowa 0-10 lat (miasteczko rowerowe) 

 

Istnieje możliwość podziału kategorii 30 + na dwie kategorie 30 - 45 i kategorię 46+ z 

jednym warunkiem, że w kategorii pojawi się minimum 5 zawodników i oczywiście start 

równoczesny oraz ta sama ilość okrążeń. 

 

 

6. Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio przed zawodami od godziny 10:00 do 11.30 

w biurze zawodów. 

 

7.    Nagrody: 

 

W każdej kategorii wiekowej uczestnicy, którzy zajęli miejsca I, II i III otrzymują nagrody 

rzeczowe, a wszyscy zawodnicy napoje i ciepły posiłek.  

 

 

8. Opis konkurencji: 

 

 

Start wspólny zawodników na wyznaczoną trasę z linii start/meta. Celem konkurencji jest jak 

najszybsze pokonanie odpowiedniej liczby okrążeń trasy dla każdej grupy innej: 

  

Miasteczko rowerowe. Cel propagowanie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

 

 

 

Starty i grupy wiekowe: 

 

11:45 - objazd trasy 

11:55 - Kategoria wiekowa 21 lat do 30 lat - 11 pętli 

12:00 - Kategoria wiekowa 16 lat do 20 lat oraz powyżej 30 lat - 7 pętli 

13:15 - Kategoria wiekowa 14 lat do 16 lat oraz kobiety open - 4 pętle 

14:00 - Kategoria wiekowa 10 lat do 13 lat - 2 pętle (mniejsze) 

14:30 - Kategoria wiekowa 6 lat do 9 lat - 1 pętla (mniejsza) 

15:00- Zakończenie zawodów oraz wręczenie pucharów. 
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*ze względów technicznych czas startu może ulec zmianie 

 

9. Bezpieczeństwo i zasady: 

 

Pomoc medyczna będzie na miejscu zawodów.  

 

Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat 

za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców 

lub opiekunów prawnych znajdujących się na imprezie. 

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po 

trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. 

 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 

Drogowego. 

 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, 

organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu. 

 

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania 

wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. 

 

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.  

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

 

- Upomnienie. 

- Dyskwalifikacja. 

 

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. 
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Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 

 

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

 

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

 

Maraton odbędzie 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 maratonu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 

 

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
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