REGULAMIN
Mistrzostw Opolszczyzny w kolarstwie MTB Głuchołazy 2017r.

1.ORGANIZATOR
Mistrzostwa Opolszczyzny w kolarstwie MTB organizowane są przez Klub Turystyki Kolarskiej
KTUKOL Głuchołazy oraz Opolski Związek Kolarski. Osoba odpowiedzialną z ramienia organizatorów
- Wiceprezes KTK Ktukol Tomasz Rudnicki, tel. 600516778, tomred2@wp.pl,. Wyścigi rozegrane
zostaną w dniu 30.09.2017 r. w miejscowości Głuchołazy. Baza wyścigu ul. Jana Pawła II, Głuchołazy.
2.UCZESTNICTWO
Zawody zostaną rozegrane w ramach VI ogólnopolskiego wyścigu Cykloopawy XCO – MTB
Głuchołazy – Puchar Polski XCO – MTB 2017. Warunkiem udziału jest rejestracja zgodnie z
regulaminem tych zawodów. O tytuł ubiegać się mogą zawodnicy i zawodniczki którzy posiadają
ważne licencje na 2017 rok wydane przez OZKol i aktualne badania lekarskie.
3.BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA
Biuro wyścigu będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety Hotel Sudety, Głuchołazy ul. Jana Pawła II
i czynne w dniach: 29-09.2017r. od godz. 15:00 - 19:00, 30.09.2017 od godziny 8.00
Zgłoszenia elektroniczne przez stronę organizatora www.mtbglucholazy.pl do dnia 27.09.2017r.
godz. 22:00, w dniu 29-09.2017r. od godz. 15:00 - 19:00, w burze zawodów oraz w dniu zawodów w
godz. 8:00 – 9:30.
4.TRENING
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności
rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na
rowerze. Oznakowana i zabezpieczona trasa zawodów będzie dostępna na treningi:
piątek, 29.09.2017 r. – w godz. 15:00 – 19.00, sobota, 30.09.2017r. – w godz. 8:00 – 9:00 Podczas
trwania zawodów trening na trasie jest zabroniony.
5.NAGRODY
Za miejsce I zawodnicy

zdobywają tytuł Mistrza Opolszczyzny w kolarstwie MTB, medale do
III miejsca oraz dyplom do V miejsca. Warunkiem przyznania tytułu i wręczenia nagród jest
start min 3 zawodników w kategorii posiadających licencje OZkol.
6.POMOC TECHNICZNA
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZkol
7.KARY
Zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.
8.PROGRAM MINUTOWY:
Dzień 29.09.2017r.
15:00 - 19:00 - Przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń – Biuro Wyścigu
15:00 - 19:00 - Trening na oznaczonej trasie
Dzień 30.09.2017r.
08:00 – 09:00 - Przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń – Biuro Wyścigu
08:00 - 09:00 Oficjalny trening
09:00 - Odprawa techniczna,
Godziny startu i ceremonia dekoracji zgodnie z programem minutowym VI ogólnopolskiego wyścigu
Cykloopawy XCO – MTB Głuchołazy – Puchar Polski XCO – MTB 2017.
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9.TRASA
Baza wyścigu Głuchołazy ul. Jana Pawła II – Hotel Sudety. Trasa położona na
zboczach Góry Parkowej. Start i meta 10 m od bazy wyścigu. Wyścigi rozegrane zostaną na trasie
okrężnej w terenie leśnym o zróżnicowanym podłożu i wysokości..
10.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zawodnicy i osoby towarzyszące musza posiadać ubezpieczenie od OC i NW
11.KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI/PZKol. Badania antydopingowe będą
przeprowadzane w budynku Hotelu Sudety w Głuchołazach , ul. Jana Pawła II nr 25, 10m od linii
start/meta
12.WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY
Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, ul. M.C. Skłodowskiej 16,
48-340 GŁUCHOŁAZY, tel.+48 (77) 439 19 50..51, (77) 451 12 55
13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym regulaminem,
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby.
Organizator zapewnia na mecie wyścigu gorący posiłek dla zawodników oraz pkt. mycia rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione lub
skradzione,
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem będzie decydował Sędzia Główny w porozumieniu
z Organizatorem. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na stronie:
www.mtbglucholazy.pl oraz w dniu zawodów na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i
opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
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