REGULAMIN

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kolarstwie górskim MTB
(strefa B: woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie)
CYKLOOPAWY XC- MTB Głuchołazy 04.09.2021r.

1.Organizacja
1.1. Główny organizator:
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL,
ul. Powstańców Śl. 50/23
48 – 340 Głuchołazy,
http://ktukol.pl/
1.1.1. Współorganizatorzy:
Gmina Głuchołazy.
1.2. Dyrektor wyścigu:
Tomasz Rudnicki,
tel.+48 737488439,
tomred2@wp.pl https://mtbglucholazy.pl,
1.4. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszym regulaminem
1.5. Pomiar czasu
Pomiar czasu będzie zrealizowany przy użyciu chipów elektronicznych.
1.6. Lokalizacja
ul. Jana Pawła II, Głuchołazy
48-340 Głuchołazy
1.7. Data wyścigu
Sobota 04 wrzesień 2021r.
2. Cel wyścigu

Wyłonienie międzywojewódzkich mistrzów w kolarstwie górskim MTB 2021 w kategorii młodziczka
i młodzik oraz zdobywanie punktów do Systemu Sportu Młodzieżowego MSiT.
Punktacja:
K: MMM MTB
Miejsce
Pkt.

1
3

M: MMM MTB
Miejsce 1
Pkt.
3

2-5
2

6 - 15
1

2-5
2

6 - 25
1

W Klasyfikacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w kolarstwie MTB będą ujęci zawodniczki
i zawodnicy w kategorii młodzik posiadający licencje kolarskie PZKol i ważne badania lekarskie,

reprezentujący kluby z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
3. Zgłoszenia
Zapisy do wyścigu będą dostępne na stronie internetowej https://wynikizawodow.eu/pp_glucholazy,
Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane wyłącznie on-line przez system zgłoszeń:
- termin A – do 1.09.2021r. do godz. 23:59
- termin B - do 3.09.2021 r. godz. 23.59
Zgłoszenia i opłaty w biurze zawodów nie będą przyjmowane.
Kategoria wiekowa
Opłata startowa
Opłata startowa
Termin A
Termin B
bez opłaty
10
Młodzik/ Młodziczka
Uwaga : Zawodnik ma obowiązek zwrócić nr startowy. Za niezwrócony lub zniszczony numer
startowy z chipem opłata 10 zł.

ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty dojazdu, noclegi, ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne wyścigu organizatorzy.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (NW i OC).
4. Nagrody

Trzech najlepszych zawodników otrzyma medale Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB
2021 i nagrody rzeczowe.
5. Program wyścigu
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

Dzień 03.09.2021r.
Potwierdzenie startu, odbiór numerów – Biuro Wyścigu
Trening na oznakowanej trasie zawodów
Dzień 04.09.2021r.

08:00 - 8:30

Potwierdzenie startu, odbiór numerów startowych

08:00 – 08:45

Trening na oznakowanej trasie zawodów

8:20

Odprawa techniczna

09:30

Wyścigi
Młodzik, Młodziczka,

12:00

Ostateczna godz.
potwierdzeń startów

08:30

Dekoracja

6. Treningi
Oficjalny trening dla zawodników odbędzie się w piątek 3 września 2021r. w godzinach 16.00 – 18.00
oraz w sobotę 4 września 2021r w godzinach 8.00 – 8.45 na pełnej trasie. Wszyscy zawodnicy
znajdujący się na trasie podczas oficjalnych treningów muszą posiadać numer startowy na rowerze.
7. Biuro zawodów i wydawanie numerów startowych
Wydawanie numerów startów dla zawodników odbędzie się w piątek 3 września 2021r w godz. 16.00
- 18.00 oraz w sobotę 4 września 2021r od godz. 8.00 do godz. 8:30
Biuro zawodów oraz wydawanie numerów będzie znajdowało się pobliżu Hotel Sudety, Głuchołazy
ul. Jana Pawła II obok startu / mety.
9. Kolejność startów

Kolejność ustawienia zawodników na starcie wg aktualnej klasyfikacji PP, pozostali zawodnicy /
zawodniczki wg losowania.
10. Ceremonia dekoracji
Odbędzie się zgodnie z programem zawodów i odbędzie się w Muszli Leśnej w pobliżu miejsca
startu/mety. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy z trzech miejsc, wszyscy w strojach
wyścigowych.
11. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol .
12. Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.
13.Trasa
Trasa położona na zboczach Góry Parkowej o długości 3,2 km. Start i meta 10 m od bazy wyścigu.
14. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna dozwolona zgodnie z przepisami PZKol. Na trasie wyścigu umieszczone zostaną 2
boksy techniczne, zlokalizowane wraz ze strefami bufetu. Pobyt w strefie tylko dla osób z akredytacją.
15. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się według planu minutowego imprezy. Spotkanie odbędzie się w
Biurze Zawodów.
16.Wykaz szpitali w pobliżu trasy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, SP ZOZ w Nysie,
48-300 Nysa tel.+48 (77) 408 78 00

Bohaterów Warszawy 34,

17.Wyniki
Wyniki zostaną opublikowane na tablicy wyników przy Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej
https://wynikizawodow.eu/pp_glucholazy. , www.mtbglucholazy.pl. Oficjalne wyniki zostaną
opublikowane również na stronie www.pzkol.pl .
18.Postanowienia końcowe:
18.1. Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi COVID -19 obowiązującymi
w dniu organizacji zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie dodatkowych
wymogów dla zawodników i koniecznych dokumentów przy rejestracji w zakresie wynikających z
powyższych przepisów.
18.2. Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym regulaminem
18.3. Organizator zapewnia na mecie wyścigu gorący posiłek dla zawodników i punkt mycia rowerów.
18.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zawodników.
Organizator nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej i nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy zaginione lub skradzione.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność,
18.5. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem będzie decydował Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem.
18.6. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na stronie:
https://mtbglucholazy.pl oraz w dniu zawodów na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i
opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
18.7 Start w wyścigu oznacza akceptację regulaminu w tej treści.

