ZAWODY O PUCHAR WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA
MTB CROSS COUNTRY
Mienice, 08.06.2019 r.
Regulamin
I. Cel imprezy
promocja tras rowerowych Gminy Wisznia Mała, oraz walorów turystycznych Wzgórz Trzebnickich,
Kocich Gór.
popularyzacja kolarstwa górskiego i aktywnych form spędzania czasu.
II. Organizatorzy
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
Urząd Gminy Wisznia Mała
Sołtys i Rada Sołecka Mienic
III. Współorganizatorzy
Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
Stowarzyszenie Team Extreme Off Road Club
Firma odpowiedzialna za pomiar czasu:
PULSAR SPORT- Bogdan Sądel 609 630 231
Koordynator: Roman Turocha, Paweł Rzemień
IV. Termin i miejsce
Wyścig odbędzie się w dniu 08.06.2019 r. na trasie: Mienice- Wilczyn (punkt kontrolny)- Borkowice- (punkt
kontrolny)- Węgrzynów- Mienice. Biuro wyścigu mieścić się będzie w Mienicach (świetlica). Dojazd od strony
Wrocławia przez Wisznię Małą- zjazd w lewo na Mienice.
V. Program zawodów
godz. 10:00- 10:30
godz. 10:30- 11:00
godz. 11:00
godz. 11;30
ok. godz. 15:00

przyjmowanie zgłoszeń (teren świetlicy w Mienicach)
odprawa techniczna
start D1,D2,D3
strat wyścigu głównego
rozdanie nagród zwycięzcom zawodów

VI. Warunki uczestnictwa

−
−
−
−
−

Prawo startu w MTB mają zawodnicy posiadający sprawny rower oraz kask.
Mężczyźni Open
−
M1 (roczniki 2000-2002)
−
M2 (roczniki 1990-1999)
−
M3 (roczniki 1980-1989)
−
M4 (roczniki 1970-1979)
−
M5 (roczniki 1960-1969)
−
M6 (1959 i starsi)
Kobiety Open
K1 (roczniki 2000-2002)
K2 (roczniki 1990-1999)
K3 (roczniki 1980-1989)
K4 (roczniki 1970-1979)
K5 (roczniki 1969 i starsi)

−
−
−

Dzieci
D1 (rocznik 2005- 2003)
D2 (rocznik 2009 2006)
D3 (rocznik 2010 i młodsi)

VII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia należy dokonać do 05.06.2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie: www.pulsarsport.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez strona internetową PULSAR SPORT oraz w dniu zawodów
08.06.2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania.
3. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze
Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
VIII. Sposób przeprowadzenia wyścigu
1. Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol. i przepisami ruchu drogowego
na trasie okrężnej: start Mienice- Wilczyn–Borkowice -Węgrzynów- meta Mienice.
2. Po starcie głównym odbędzie się mini wyścig dla dzieci na skróconej trasie. Niepełnoletni mogą startować
wyłącznie za pisemną zgodą rodzica.
3. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair play oraz innych przyjętych na podobnych zawodach
sportowych. Obowiązuje zasada "ustąp miejsca wyprzedzającemu".
4. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
5. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z
pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych
powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach
kontrolnych trasy wyścigu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
9. Długość trasy:
Mężczyźni (M1-M6)– 26 km (2 pętle)
Kobiety (K1-K5)- 13 km (1 pętla)
Dzieci (D3)– 3 km
Dzieci (D2) – 4,5 km
Młodzież (D1) – 9 km
IX. Nagrody
1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (I miejsce) i mężczyzn (I-III), otrzymują następujące nagrody
finansowe:
MIEJSCE
KATEGORIA
MĘŻCZYŹNI
KOBIETY
1
OPEN
500+PUCHAR
Nagroda rzeczowa+ PUCHAR
2
OPEN
300,00
Nagroda rzeczowa
3
OPEN
200,00
Nagroda rzeczowa
2. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca 1-3) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-3) przysługują Zawodnikom
wg kolejności przyjechania na linię mety.

3. Nagrody pieniężne będą wypłacane gotówką w dniu zawodów, po podpisaniu przez odbierającego
nagrodę, protokołu przekazania nagrody pieniężnej.
4. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej:
−
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników zajmujących od I do III miejsca w każdej
kategorii wiekowej mężczyzn i kobiet,
−
dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla zawodników zajmujących miejsca od I-III w kategorii
wiekowej dzieci, dla pozostałych dzieci upominki.
5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Wyścigu
znajdowała się będzie mata pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Zawodnika w punkcie kontrolnym
pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
X. Postanowienia końcowe
1.
Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy. Zawodniczki i zawodnicy powinni posiadać
ubezpieczenie NW i OC,
2.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników
imprezy i za rzeczy zaginione lub skradzione w trakcie wyścigu,
3.
Organizator pobiera opłaty startowe dla kategorii M1-M6, K1-K5:
−
30,00 zł do dnia 31.05.2019 r.
−
35,00 zł od dnia 1.06.2018 r. do 5.06.2019 r.
−
40,00 zł w dniu zawodów 8.06.2019 r.
Dzieci zwolnione są z opłaty startowej, ale zobowiązane są do zapisu online.
W ramach opłaty startowej organizator zapewni posiłek regeneracyjny, wodę do dyspozycji
na trasie wyścigu oraz numer startowy.
W sprawach spornych decyzję podejmuje Organizator.
Organizator zastrzega sobie zmianę postawień Regulaminu.

