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REGULAMIN MTB Krosno Odrzańskie 
Krosno Odrzańskie, 08.06.2014 r. /niedziela/ 

 

1. Cele zawodów  

1.1. Popularyzacja kolarstwa górskiego.  
1.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  
1.3. Promocja Krosna Odrzańskiego.  

2. Informacje ogólne  

1.1. Pełna nazwa imprezy: MTB Krosno Odrzańskie 2014  
1.2. Główny organizator: 

 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 
 
ul. Pułaskiego 3  
66 – 600 Krosno Odrzańskie  
telefon   068 383 54 08 
fax    068 383 06 24 
e-mail    osirkrosno@wp.pl 
strona internetowa   www.osirkrosno.pl 
facebooka  www.facebook.com/osirkrosno 
 

1.3. Dyrektor zawodów Krzysztof Kamiński  
     telefon - 506 289 679 
     email - k.kaminski@poczta.pl 
 

 
1.4. Koordynator zawodów Kacper Szaciłło  
      telefon - 723 428 461 
      email - kacper.szacillo@poczta.pl 
 
 

1.5. Zapisy do biegu  http://pulsarsport.pl/index.php?go=zapisy 

1.6. Informacje dostępne na stronach: 
 
~ www.osirkrosno.pl     (regulamin/plakat/trasa/komunikaty) 
~ https://www.facebook.com/osirkrosno   (zdjęcia/relacje live) 
~ http://www.tkkf.zgora.pl/    (regulamin grand prix/ klasyfikacje) 
~ http://pulsarsport.pl/index.php?go=zapisy  (zapisy/miejsca/czasy) 
  
3. Patronat  
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula 
 
 
 
 

mailto:osirkrosno@wp.pl
http://www.osirkrosno.pl/
http://www.facebook.com/osirkrosno
mailto:k.kaminski@poczta.pl
mailto:kacper.szacillo@poczta.pl
http://pulsarsport.pl/index.php?go=zapisy
http://www.osirkrosno.pl/
https://www.facebook.com/osirkrosno
http://www.tkkf.zgora.pl/
http://pulsarsport.pl/index.php?go=zapisy
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4. Data i miejsce imprezy 
 
Krosno Odrzańskie 08.06.2014 (niedziela) Strefa Przemysłowa – przy wylocie na Łochowice (zobacz 
miejsce w Google view kliknij!)  

5. Warunki uczestnictwa  

Uczestnikiem MTB Krosno Odrzańskie 2014 może być będzie osoba, która spełnia następujące 
warunki:  

5.1. Wypełni kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów w dniu zawodów. W przypadku dzieci kartę 
wypełnia opiekun prawny.  
5.2. Dokona opłaty startowej w Biurze Zawodów.  
5.3. Uczestnik zobowiązany do umieszczenia numeru startowego do kierownicy roweru. Zawodnikowi 
zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności 
usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych.  
5.4. Prawo do startu w MTB Krosno Odrzańskie mają osoby, które: 
1. Nie posiadają ważnej licencji wydanej przez PZKol. lub OZKol., za wyjątkiem kategorii Masters 
2. Mają ukończone 16 lat (decyduje rok urodzenia 1998 i wcześniejszy).  
5.5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich 
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników MTB Krosno Odrzańskie lub osób 
trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów lub 
udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprez.  
5.6. Dokonując zgłoszenia zgodnie z pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu, uczestnik akceptuje poniższą 
klauzulę:  
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Uczestnicy zrzekają się prawa 
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie 
wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku 
nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora i sponsorów. Przyjmuję do 
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 
regulaminu MTB Krosno Odrzańskie. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam 
swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana 
jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania 
filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez organizatora, sponsora oraz współpracujące z nimi media (radio, prasa, 
telewizja, portale internetowe, itp.) w celach związanych z publikowaniem wyników, 
promocją i reklamą. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi 
warunkami regulaminu zawodów i dokonałem rejestracji podając moje dane osobowe 
zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
Nr 133, poz.883).  
5.7. Każdy uczestnik MTB Krosno Odrzańskie jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. 
Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.  

https://maps.google.pl/maps?saddr=Krosno+Odrza%C5%84skie+Edisona&hl=pl&ie=UTF8&ll=52.061779,15.118561&spn=0.092875,0.264187&sll=52.040822,15.100818&sspn=0.092918,0.264187&t=h&mra=ls&z=13&layer=c&cbll=52.06212,15.118909&panoid=djC1EDx3UDk6oJQnEbui4g&cbp=12,
https://maps.google.pl/maps?saddr=Krosno+Odrza%C5%84skie+Edisona&hl=pl&ie=UTF8&ll=52.061779,15.118561&spn=0.092875,0.264187&sll=52.040822,15.100818&sspn=0.092918,0.264187&t=h&mra=ls&z=13&layer=c&cbll=52.06212,15.118909&panoid=djC1EDx3UDk6oJQnEbui4g&cbp=12,
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5.8. W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia/ dyskwalifikacji za 
używanie środków dopingujących.  
5.9. Zawodnik, dokonując zgłoszenia zgodnie z pkt. 5.1. niniejszego Regulaminu, potwierdza, że zna i 
akceptuje niniejszy regulamin.  
 
6. Opłata startowa  

40 zł – opłata w Biurze Zawodów w dniu zawodów, tj. 8 czerwca 2014 r. w formie gotówki. Opłata 
nie podlega zwrotowi. Rejestracja - http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=543 

7. Program zawodów  
 
9.00 – 10.00  - zapisy dzieci  
11.00  - START DZIECI 
12.45   - dekoracje zwycięzców w kategorii dzieci 

9:00 – 9:45 - zapisy do wyścigu głównego w Biurze Zawodów  
9:55      - odprawa przed wyścigiem  
10:00     - START   
13:00     - dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii  
13:30     - zakończenie imprezy 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

8. Dystanse  
 
8.1. Dzieci    – 1 kilometr, 
8.2. Kobiety open   – ok 21 kilometrów, (1 okrążenie) 
8.3. Seniorzy    – ok 21 kilometrów, ( 1 okrążenie) 
8.4. Mężczyźni open  – ok 42 kilometrów (2 okrążenia). 

9. Trasa  

9.1. Trasa zawodów zostanie przeprowadzona na terenie Strefy Przemysłowej i okolicy. Mapa 
dostępna będzie na stronie internetowej i w biurze zawodów przed startem. Kategoria mężczyzn 2 
okrążenia z których jedno ma długość ok. 21 km. W kategorii kobiet i seniorów 1 okrążenie (21km). 
9.2. Start na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu 
wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym 
poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.  
9.3. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez służby porządkowe i wolontariuszy.  
9.4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego 
będzie karane dyskwalifikacją.  
9.5. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną 
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.  
9.6. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego.  
9.7. 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 zawodów. Zawodnicy 

http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=543
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zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nieużywania 
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.  
 
10. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu  
 
10.1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania imprezy, niezależnie od przyczyny 
wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora 
dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów, celem uniknięcia 
rozpoczęcia akcji ratowniczej.  
10.2. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną 
podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik. 
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z 
lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.  

11. Świadczenia dla zawodników  

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 
  
11.1. prawo do startu na oznakowanej trasie MTB Krosno Odrzańskie; 
11.2. zabezpieczenie medyczne;  
11.3. puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców; 
11.4. nagrody rzeczowe; 
 
12. Kategorie  

Rywalizacja będzie odbywać się w kategoriach: 
 
12.1. Dzieci (chłopcy i dziewczęta) z klas I-III szkół podstawowych  
12.2. Dzieci (chłopcy i dziewczęta) z klas IV-VI szkół podstawowych   
12.3.  Kobiety open (urodzone w roku 1998 i wcześniej) 
12.4.  Mężczyźni open (urodzeni w latach 1954-1998) 
12.5.  Seniorzy  (urodzeni w 1953 lub wcześniej) 
   
Ponadto przeprowadzone zostaną klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn: 
 
M1 mężczyźni  16-18 lat  (1996-1998) 
M2 mężczyźni  19-30 lat  (1984-1995) 
M3 mężczyźni  31-40 lat  (1974-1983) 
M4 mężczyźni  41-50 lat  (1964-1973) 
M5  mężczyźni  51-60 lat  (1954-1963) 
 
12.6. Zawodnicy w kategoriach M1-M5 klasyfikowani są jednocześnie w kategorii mężczyzn open. 
 
13. Ruch drogowy  
 
13.1. Zawody będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.  
13.2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.  
13.3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną 
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.  
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13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  
 

14. Nagrody  

Zwycięzcy w kategorii dzieci, mężczyzn, kobiet „open” i seniorzy pucharami i medalami oraz 
dyplomami. W pozostałych kategoriach medalami i dyplomami. 

15. Protesty  

Protesty dotyczące przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej do 
Sędziego Głównego (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów 
protesty nie będą rozpatrywane.  

16. Informacje dodatkowe  

16.1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność cywilną oraz prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.  
16.2. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za 
ewentualne kolizje, wypadki oraz jakiekolwiek szkody, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zawodach.  
16.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów.  
16.4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać poleceń służb porządkowych.  
16.5. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z 
trasy przez obsługę techniczną.  
16.6. Na trasie zawodów występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.  
16.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".  
16.8. Organizator z Sędzią Głównym poszczególnej edycji, zastrzega sobie prawo do interpretacji 
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.  
16.9. W przypadku odmiennych zapisów regulaminowych nadrzędnym jest regulamin Grand Prix 
Województwa Lubuskiego zamieszczony na stronie TKKF Zielona Góra 
(http://tkkf.zgora.pl/images/OkienkoL4_BB79/Regulamin_Lubuskie_GP_MTB_2014.pdf). 
 
 

 

 

 

Wersja II z dnia 19 maja 2014 r.  
 

Poprzednia wersja  Punkty poprawione zaznaczono żółtym kolorem 
 
 
 

 

http://tkkf.zgora.pl/images/OkienkoL4_BB79/Regulamin_Lubuskie_GP_MTB_2014.pdf
http://www.osirkrosno.pl/images/stories/MTB/regulamin_mtb_2014.pdf

