
REGULAMIN  WYŚCIGU  „KROSS MTB Race” – 28 maja 2016 
  I. PROGRAM ZAWODÓW 
1. KROSS MTB RACE 2016 to zawody w kolarstwie górskim rozgrywane w formacie olimpijskim cross-
country (XCO). Celem zawodów jest popularyzacja kolarstwa górskiego, oraz wyłonienie 
zwycięzców rywalizujących na trasie Akademickich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim 2016. 
Szczegółowe informacje na : www.amp-mtb.pl  
2. Zawody odbędą się jako wyścig ze startu wspólnego, na identycznej rundzie co mistrzostwa, w 
ramach którego rywalizować będą następujące kategorie wiekowe: 
 - Juniorka i Junior (17-18 lata) 
 - U-23 kobiet i mężczyzn (19-22 lata) 
 - Elita kobiet i mężczyzn (23-30 lat) 
 - Masters mężczyzn(powyżej 30 lat) 
3. Liczba okrążeń do pokonania przez poszczególne kategorie będzie podana przed wyścigiem 
przez sędziego głównego. 
4. O zastosowaniu startu z handicapem oraz o wspólnym bądź rozbieżnym starcie dla 
poszczególnych kategorii, w zależności od liczby startujących oraz warunków na trasie, będzie 
decydować sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 
5. Wyścig rozpocznie się po zakończeniu wyścigu na czas mężczyzn. Dokładna godzina startu 
zostanie podana w komunikacie organizacyjnym nr 2 na miesiąc przez zawodami. 
6. Mapa i profil trasy są opublikowane na www.amp-mtb.pl.  
7. Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po wyścigu. 
 II. UCZESTNICTWO 
1. W zawodach mogą wystartować wszyscy chętni spełniający warunki niniejszego regulaminu (w 
szczególności pkt. I.2.), za wyjątkiem zawodników zgłoszonych i startujących w mistrzostwach. 
2. Aby wystartować w Kross MTB Race 2016, należy dokonać rejestracji on-line, która zostanie 
urochomiona do końca marca. Rejestracji należy dokonać najpóźniej do 27. maja. Nie będzie 
możliwości rejestracji w dniu zawodów. 
3. Odbioru numerów startowych i chipów pomiaru czasu będzie można dokonać: 

- 27. maja w biurze mistrzostw (Hotel Mercure, w godz. 14:00 - 18:30) 
- 28. maja w miasteczku zawodów (Park Paulinum ul. Nowowiejska w godz. 10:00 – 13:00) 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważną polisę NNW (bez konieczności jej okazania). 
5. Zawodnicy niepełnoletni, przed odbiorem nr startowego muszą przedstawić zgodę rodziców na 
udział w zawodach. 
6. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy na kierownicę oraz chip pomiaru czasu (kaucja zwrotna 
za chip 50 zł). 
7. Koszt udziału w zawodach wynosi 30 zł. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto 
BZ WBK PL 94 1090 1708 0000 0001 2244 6619 lub gotówką w momencie odbierania nr startowego. 
W przypadku dokonania wpłaty przelewem należy okazać dowód przelewu przy odbiorze numeru 
startowego.  
 III. ZASADY RYWALIZACJI 
1. Zawodnicy uczestniczą w imprezie zgodnie z niniejszym regulaminem. 
2. Każdy zawodnik na starcie musi obowiązkowo posiadać kask. 
3. Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym uległ 
zawodnik podczas trwania imprezy, a które wynikają z udziału w wyścigu. 
4. Zawodnikom nie wolno skracać wyznaczonej trasy. 
5. Na trasie znajdować się będą 2 bufety/boksy pomocy technicznej. Pomoc techniczna może być 
udzielana wyłącznie w strefach bufetów/boksach pomocy technicznej. Żaden zawodnik nie może 
zawrócić na trasie aby dostać się do strefy bufetów/boksów pomocy technicznej. Każdy zawodnik, 
który to uczyni będzie zdyskwalifikowany. Pomoc techniczna podczas wyścigu składa się z 
naprawy lub wymiany dowolnej części roweru innej niż rama. Wymiana roweru jest zabroniona a 
zawodnik musi przekroczyć linie mety z tą samą tabliczką z numerem, którą miał na starcie.  



6. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu ma prawo wycofać z wyścigu 
zawodników zdublowanych przez lidera wyścigu. Zawodnicy ci kończą okrążenie, na którym zostali 
zdublowani i po przekroczeniu mety zjeżdżają z trasy. Do czasu jaki uzyskają na mecie doliczona 
będzie liczba okrążeń, których nie przejechali. Zawodnicy ci będą sklasyfikowani. 
7. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych 
podanych w pkt. I.2.  
 IV. NAGRODY 
1. W zawodach nagradzane będą pierwsze 3 osoby w każdej kategorii wiekowej. W puli znajdą się 
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Sponsorów. Będą to m.in. okulary Goggle, osprzęt Shimano, 
odzież Brubeck, impregnaty Nikwax, opony Rubena / Mitas itp. 
2. Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po wyścigu. 
 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zawodnicy powinni zachowywać się w sposób godny sportowca , respektować polecenia 
Organizatorów i Komisji Sędziowskiej i nie przeszkadzać innym zawodnikom w poruszaniu się na 
trasie. 
2. Zawodnikowi nie wolno zażywać środków dopingujących, znajdujących się na liście środków 
zakazanych przez Międzynarodową Unię Kolarską (UCI). 
3. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów i regulaminu 
wyścigu, Komisja Sędziowska może zastosować następujące kary: 
- upomnienie, 
- pozbawienie miejsca (o 1. lub więcej pozycji) 
- dopisywanie czasu lub punktów karnych 
- dyskwalifikacja 
4. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Kolarskiego z uwzględnieniem 
zapisów niniejszego regulaminu. Ostateczna interpretacja przepisów sportowych należy do 
sędziego głównego zawodów. 
5. Organizatorem zawodów jest Klub Uczelniany AZS Politechniki Wrocławskiej ZOD w Jeleniej 
Górze.  
 
 Dyrektor wyścigu: Grzegorz Miedziński Tel. 501 641 706 E-mail: mtb@azs.pl     Adres najbliższego szpitala: 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne  
Kotliny Jeleniogórskiej  
ul. Ogińskiego 6 
58-506 Jelenia Góra 
Tel. 75 753 71 00   


