
 
 

   

 

 

Organizator: PM Bike Experts, Gmina Stoszowice; 

Partnerzy: SGR Specialized, Strefa MTB Sudety, Lasy Państwowe;  

Sponsorzy: Kordas Sp. Z.o.o., Redbull, Twierdza Srebrna Góra, Centrum TMT, Sklep „Dobry Rower”, 

 

Regulamin 

 

   V Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "MUFLON MTB": 

 V edycja III Pucharu Centrum TMT Strefa MTB Sudety 2016 

 
I. Cel zawodów 

• Promocja regionu, produktu turystycznego Strefy MTB Sudety, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin 

Gór Sowich, 

• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich cyklu, 

• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich edycji, 

• Rozpowszechnianie i rozwój kultury kolarstwa górskiego w regionie, 

• Rozpowszechnianie aktywnego trybu życia. 

 

II. Organizator 

Organizatorem V Otwartych Mistrzostw Srebrnej Góry "Muflon MTB" jest PM Bike Experts oraz 

Gmina Stoszowice. 

 



 
 

SREBRNA GÓRA (V edycja) 

- Nazwa:  V Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "Muflon MTB" 

- 03.09.2016 r. (sobota) 

- Organizatorem edycji jest: PM Bike Experts, Gmina Stoszowice 

 

- Kontakt: 

Marek Janikowski  

tel. 509 464 477, email: marektuiteraz@gmail.com 

Piotr Kurczab 

tel. 725 780 232, email: piotrkurczab@wp.pl 

- Informacje (strona WWW):  

https://www.facebook.com/events/1135727469802234/ 

 

Biuro zawodów: 

Srebrna Góra – przełęcz Srebrna, Bar „Przystanek 4-Ty” 

 

III. Warunki uczestnictwa i zapisy 

 

Zawody przeznaczone dla każdego. Posiadają charakter otwarty.  

Warunki uczestnictwa w maratonie: 

• wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów); 

• kask; 

• rower górski sprawny technicznie (sprawne hamulce); 

• uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

Zapisy: 

Zapisy internetowe na cykl pod adresem: www.datasport.pl 
Zapisy w Biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach podanych w programie zawodów. Otrzymany 
numer obowiązuje na każdym wyścigu w całym cyklu. 
 

IV. Opłata wpisowa 

Opłata dokonywana przez formularz internetowy dostępny na stronie www.datasport.pl lub w Biurze 

Zawodów w dniu imprezy. 

 

Opłata startowa: 

– 40 zł (w przypadku zgłoszenia online, przez internetowy formularz zgłoszeń w terminie do  
1 września 2016r.); 

– 50 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów); 

– rabat 50 % – młodzież ucząca się do 18 roku życia (w przypadku zgłoszenia online); 

– rabat 50 % – młodzież ucząca się do 18 roku życia (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów); 

– 30 zł – opłata dla osób powyżej 65 roku życia – rok urodzenia 1951 i starsi 
(niezależnie od terminu wpłaty) 



 
 

UWAGA !!!  

Podczas pierwszego startu na maratonie wchodzącego w skład III Pucharu Centrum TMT Strefy MTB 

Sudety do opłaty startowej zostanie doliczona opłata za numer startowy wynosząca 10 zł. Otrzymany 

numer obowiązuje podczas całego pucharu w 2016 roku i należy mieć go ze sobą podczas startu  

na następnej edycji. W przypadku zgubienia numeru startowego należy na danej edycji zgłosić ten 

fakt w biurze zawodów, zostanie wydany nowy numer startowy i zostanie pobrana opłata  

w wysokości 10 zł. W dniu imprezy opłaty startowe dokonywane są w Biurze Zawodów. 

 

V. Program zawodów 

• 08:00- 10.30– zapisy w Biurze zawodów (przełęcz Srebrna – Bar "Przystanek 4Ty") 

• 10:45 - odprawa techniczna 

• 11:00– start wspólny (dystans MINI, MEGA) - – na trasie następuje wybór zawodnika co do trasy 

• 15.00 – zamknięcie trasy zawodów 

• 15:30 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród 

• 16.00 – Zakończenie imprezy 

 

VI. TRASA 

Zawody rozgrywane na 2 dystansach: 

– MINI: dystans: 23km, przewyższenia: 754m. 

– MEGA: dystans: 40 – 60 km, przewyższenia: 1200 – 1800 m. 

Ostateczny przebieg trasy zostanie podany przed maratonem, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień.  

Limit czasowy wjazdu na pętle MEGA: zostanie określony bezpośrednio przed imprezą. 

 

VII. Kategorie:  

Dystans MINI i MEGA 

Kategoria OPEN: 

– kobiety OPEN; 

– mężczyźni OPEN; 

Kategorie wiekowe; 

kobiety: 

– kat. K1 do 20 lat; 

– kat. K2 od 21 do 30 lat; 

– kat. K3 od 31 lat do 40 lat; 

– kat. K4 powyżej 40 lat; 



 
 

mężczyźni: 

– kat. M1 do 18 lat; 

– kat. M2 od 19 do 30 lat; 

– kat. M3 od 31 do 40 lat; 

– kat. M4 od 41 do 50 lat; 

– kat. M5 od 51 do 60 lat; 

– kat. M6 powyżej 60 lat 

Dodatkowo na edycji w Srebrnej Górze prowadzona będzie klasyfikacja SGR Srebrna Góra. 

Kategoria SGR: 

- OPEN 

Za prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu, wyników podczas zawodów oraz klasyfikacji 

generalnej cyklu odpowiedzialna jest firma DATASPORT. 

 

VIII. Klasyfikacja III PUCHARU CENTRUM TMT Strefy MTB Sudety 2016 

Oprócz klasyfikacji w ramach organizowanego wyścigu prowadzona będzie również klasyfikacja 
generalna Strefy MTB Sudety ,,III Puchar Centrum TMT Strefy MTB Sudety 2016”. 

1. Klasyfikacja prowadzona będzie od pierwszego do ostatniego wyścigu, które realizowane 
będą na terenie Strefy MTB Sudety i obejmować będzie: 
 

– Głuszyca 15.06.2016 (niedziela) 
– Walim 05.06.2016 (niedziela) 
– Bielawa 03.07.2016 (niedziela) 
– Pieszyce 21.08.2016 (niedziela) 
– Srebrna Góra 03.09.2016 (sobota) 
– Dzierżoniów 17.09.2016 (sobota) 
 

2. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, 
którzy uzyskają łącznie największą liczbę punktów, biorąc udział minimum w czterech z sześciu 
wyścigów (4/6). W przypadku gdy zawodnik wystartuje we wszystkich wyścigach będą brane pod 
uwagę jego cztery najlepsze wyniki. 
Klasyfikacja generalna pucharu prowadzona będzie na dystansie MEGA i MINI w kategoriach: 
– OPEN Kobiet (K) 
– OPEN Mężczyzn (M) 
 
 
 
 
 



 
 

3. Punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór: 
  
czas zwycięzcy kategorii w sekundach 
wynik = —————————————————————–———–———– x 500 
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach 
  

4. Zdobyte punkty na finałowej edycji będą pomnożone przez współczynnik 1.2. 
5. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności 

decyduje pozycja w finałowym wyścigu. 
6. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,III Pucharu Centrum TMT Strefy MTB Sudety 

2016” odbędzie się po zakończeniu ostatniego wyścigu w dniu 17.09.2016 w Jodłowniku 
(Gmina Dzierżoniów) 

7. Głównym sponsorem nagród pucharu jest Centrum TMT Autoryzowany dealer Skoda, 
Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich oraz Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety. 

 

IX. Świadczenia dla uczestników (w ramach wpisowego): 

 

• oznakowana trasa; 

• elektroniczny pomiar czasu (międzyczas na trasie) – datasport.pl 

• bufet na trasie; 

MINI - 1 bufet, 

MEGA - 2 bufety, 

• posiłek na mecie; 

• nagrody dla najlepszych; 

• opiekę medyczną; 

• zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze; 

• możliwość umycia roweru; 

• nagłośnienie; 

• pakiet startowy; 

• ubezpieczenie OC i NW zawodników. 

 

X. Nagrody: 

 

MEGA OPEN Kobiety:    MEGA OPEN Mężczyźni: 

1. 1000 zł (Wójt Gminy Stoszowice)  1. 1000 zł (Twierdza Srebrna Góra) 

2. 600 zł (firma Kordas)    2. 600 zł (Twierdza Srebrna Góra) 

3. 400 zł (firma Kordas)    3. 400 zł (Twierdza Srebrna Góra) 

    

MINI OPEN Kobiety:    MINI OPEN Mężczyźni: 

1. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  1. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  

2. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  2. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  

3. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  3. Nagroda rzeczowa (Dobry Rower)  

 

Fundatorem nagród rzeczowych na dystansie MINI OPEN K i M jest sklep rowerowy Dobry Rower  

z Ząbkowic Śląskich.  Łączna wartość nagród rzeczowych to 2 000 zł. 

 

 



 
 

Miejsca 1 OPEN K i M statuetki MUFLON MTB. 

Miejsca 2-3 medale Muflon MTB 

W kategoriach wiekowych na dystansie MINI i MEGA miejsca 1-3 nagrody rzeczowe oraz statuetki i 

medale MUFLON MTB.  

XI. NAGRODY KLASYFIKACJI GENERALNEJ III PUCHARU CENTRUM TMT STREFY MTB SUDETY 2016: 

Kategoria OPEN Kobiet (dystans MEGA): 

1 miejsce – 2000 zł + Puchar + medal 

2 miejsce – 1250 zł + medal 

3 miejsce – 750 zł + medal 

Kategoria OPEN Mężczyzn (dystans MEGA): 

1 miejsce – 2000 zł + Puchar 

2 miejsce – 1250 zł + medal 

3 miejsce – 750 zł + medal 

Kategoria OPEN Kobiet (dystans MINI): 

1 miejsce – 500 zł + Puchar + medal 

2 miejsce – 300 zł + medal 

3 miejsce – 200 zł + medal 

Kategoria OPEN Mężczyzn (dystans MINI): 

1 miejsce – 500 zł + Puchar 

2 miejsce – 300 zł + medal 

3 miejsce – 200 zł + medal 

XIII. Informacje dodatkowe: 

a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, znakami poziomymi na drodze oraz 
taśmami. 

b) Zawodnik zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad 
kultury. 

c) Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
napotkania ruchu turystycznego. 



 
 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki, kradzieże i zagubione 
mienie uczestników na trasie oraz podczas całych zawodów. 

e) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. Na trasie maratonów mogą więc występować strome 
podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

f) W przypadku wystąpienia zmian będą one na bieżąco publikowane na stronie informacyjnej edycji. 

g) Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 

i) Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, policji i innych 
służb. 

j) Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

k) Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie 
zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem 
poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

l) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 
Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i 
uczestnictwa na zawodach. 

m) Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie 
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

n) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 
ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z 
jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach 
marketingowych Organizatora i sponsorów wydarzenia. 

o) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z 
trasy przez obsługę techniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mapa trasy i profil wysokościowy: 

 

MINI (23 km, 754 m przewyższenia): 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEGA: 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wyścigu: 

Marek Janikowski  

509 464 477 

marektuiteraz@gmail.com 

 

Piotr Kurczab 

+48 725 780 232 

piotrkurczab@wp.pl 

 

Najbliższy szpital: 

Szpital św. Antoniego 

Adres: Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: 74 641 34 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Baza hotelowa: 

1. Hotel „Koniuszy”  

ul. Kolejowa 13 

57-215 Srebrna Góra 

tel: 74 81 80 100 

e-mail: srebrnagora@hotelkoniuszy.pl 

www.hotelkoniuszy.pl/ 

 

2. Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej  

Górne Miasto 3a ,  

57-215 Srebrna Góra 

Tel.748180088  

 

noclegi, posiłki,  

czynne 10-18 

w soboty do 20.00  

 

3. Villa Hubertus 

ul. Kręta 2 

57-215 Srebrna Góra 

www.villahubertus.com.pl 

kom 512 983 566 

Facebook: 

www.facebook.com/PensjonatVillaHubertus 

 

4. Sokółka Pension & Restaurant 

ul. Letnia 26 

57-215 Srebrna Góra 

tel. 74/8180211 

e-mail: sokolka@poczta.onet.pl 

www.sokolka-srebrnagora.pl 

 

5. Hotel Srebrna Góra  
ul. Krótka 1  
57-215 Srebrna Góra 
 

6. Dom Pod Twierdzą 

ul. Górne Miasto 1c 57-215 Srebrna Góra 

tel: 748180067; 664759786 

www.dompodtwierdza.pl 

 

 

 

 

 



 
 

7. D. W. "Pod Fortami" 

ul. Widokowa 1 

57-215 Srebrna Góra 

tel. 74-8180052 

www.podfortami.com 

e-mail: info@podfortami.com 

GARAŻ NA ROWERY, Myjka 

 

Wszystkie wyżej wymienione obiekty oferują rabaty dla posiadaczy opasek „Jeżdżę  

i wspieram Trasy Enduro Srebrna Góra”. 

 

 

    

   

 


