
REGULAMIN
24. WYŚCIG ROWERÓW GÓRSKICH – 10 km Jaworzno 2018

1. CEL IMPREZY
- Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- Promowanie miejskich szlaków rowerowych i turystycznych.

2. INFORMACJE OGÓLNE:
- Pełna nazwa imprezy: 24. Wyścig Rowerów Górskich – 10 km Jaworzno 2018
-Oficjalna strona internetowa: www.wyscig.mckis.jaw.pl

3. ORGANIZATOR
- Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43 – 600 Jaworzno, ul. Krakowska 8, www.mckis.jaw.pl,
- koordynator imprezy w imieniu organizatora : robert.dlugosz@mckis.jaw.pl

4. DATA I MIEJSCE IMPREZY
- 23 czerwca 2018 roku – OWR Sosina ul. Bukowska, teren pola namiotowego

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Organizator ustala limit zawodników na 350 osób.
- Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są od 5 marca 2018r., lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
- Elektroniczne zgłoszenie przez stronę www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl  
- Przelanie opłaty startowej w wysokości 15 zł., na konto organizatora:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno                                                       
numer konta bankowego: 70 1240 1356 1111 0010 5619 4312

Za pełne zgłoszenie uważa się zgłoszenie imienne oraz opłacenie opłaty startowej. Na liście startowej 
pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia i opłacą opłatę startową. Po wyczerpaniu 
limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty. Chcesz mieć zapewniony start w imprezie – opłać
wpisowe od razu po zgłoszeniu internetowym.

-zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w wyścigu (wzór zgody
zamieszczony na stronie wyścigu)
-uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w
tym śmierci
-przekazanie  organizatorowi  podpisanej  karty  zgłoszenia  oznacza,  że  uczestnik  rozważył  i  ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko startując w wyścigu wyłącznie na własną odpowiedzialność
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem

wyścigu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
- wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 23.06.
- podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód tożsamości
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i zobowiązany jest do jego

przestrzegania
-każdy zawodnik wyścigu jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie
bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Ze względu na charakter trasy zaleca się start na rowerze 
górskim

http://www.mckis.jaw.pl/
http://www.mckis.jaw.pl/
mailto:robert.dlugosz@mckis.jaw.pl


6. OPŁATY WPISOWE

Każdego zawodnika obowiązuje opłacenie opłaty startowej w wysokości 15,- zł od osoby, płatne na konto 
podane powyżej. Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Osoby potrzebujące fakturę są 
zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie przesłana pocztą. Nie ma 
możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

7. POMIAR CZASU

W 24. Wyścigu Rowerów Górskich na dystanse 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie prowadzony
przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować do kierownicy roweru - 
zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie numeru startowego z CHIPEM jest warunkiem 
wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

- start zawodników odbędzie się pojedynczo w odstępach kilkusekundowych. Zawodnicy z niższych kategorii 
oraz poruszający się wolniej proszeni są o ustawianie się do startu na końcu grupy.

8. PAKIET STARTOWY

Wszyscy uczestnicy otrzymają: medal uczestnictwa, okolicznościową koszulkę, numer startowy, wodę
mineralną.  Dyplom  uczestnictwa  każdy  zawodnik  będzie  mógł  pobrać  ze  strony  organizatora  po
wpisaniu  swojego numeru startowego.  Każdy zawodnik,  który  poda na  formularzu  zgłoszeń  swój
numer telefonu otrzyma informację o uzyskanym czasie za pośrednictwem SMS.

9. PROGRAM ZAWODÓW
9:00-10:30 - zapisy w Biurze Zawodów
10:50 - odprawa techniczna przed wyścigiem
11:00 - start wyścigu
ok.14:00 - dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii i w klasyfikacji generalnej
ok. 14.30 - konkurs dla wszystkich uczestników z nagrodami rzeczowymi
ok.15.00 - zakończenie imprezy

10. TRASA WYŚCIGU
- trasa wyścigu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi
- na trasie znajdują się min. piach, korzenie drzew, kamienie, itp.
-na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktów kontrolnych będzie 
karane dyskwalifikacją.
- trasa wyścigu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość 
pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, należy poruszać się zgodnie z zasadami 
ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

11. ZASADY PORUSZANIA / ZACHOWANIA SIĘ NA TRASIE
- zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie wyścigu.
- trasa wyścigu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość 
pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, należy poruszać się zgodnie z zasadami 
ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.
- wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem 

kary dyskwalifikacji zawodnika. Ostateczna decyzja o zastosowaniu sankcji wobec zawodnika należy 
do Organizatora.
- zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń 

organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
-w czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi 
osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.



-uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych 
odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
-każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu (poza trasą), 
umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
-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
-zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania
się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc 
pod numer telefonu 668 425 147.

12. KATEGORIE WIEKOWE:
I kategoria - 2006 i młodsi  
II kategoria - 2005 – 2004  
III kategoria - 2003 – 2002  
IV kategoria - 2001 – 2000 
V kategoria - 1999 – 1996 
VI kategoria – 1995 – 1990
VII kategoria – 1989 – 1982
VIII kategoria – 1981 – 1972
IX kategoria – 1971 i starsi
X kategoria – dziewczęta – 2004 i młodsze
XI kategoria – dziewczęta – 2003 – 2001 
XII kategoria – kobiety – 2000 i starsze

13. NAGRODY

Klasyfikacja generalna:
-mężczyzn (miejsca 1 – 6)
- kobiet (miejsca 1-4).
W klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.

- chłopcy - kategorie I - III
1 miejsce – nagroda rzeczowa
2 miejsce – nagroda rzeczowa
3 miejsce – nagroda rzeczowa

- mężczyźni- kategorie IV - IX
1 miejsce – nagroda finansowa - 400,-zł
2 miejsce – nagroda finansowe - 300,-zł
3 miejsce – nagroda finansowa - 200,-zł

- dziewczęta - kategorie X - XI
1 miejsce – nagroda rzeczowa
2 miejsce – nagroda rzeczowa
3 miejsce – nagroda rzeczowa

- kobiety -kategoria XII
1 miejsce – nagroda finansowa - 400,-zł
2 miejsce – nagroda finansowe - 300,-zł
3 miejsce – nagroda finansowa – 200,-zł



Kategoria mieszkańcy Jaworzna (do odebrania nagrody niezbędne jest okazanie udokumentowanego
zameldowania w Jaworznie – ważny dowód osobisty, prawo jazdy):

-mężczyźni ( I miejsce 400,-zł., II miejsce 300,- zł, III miejsce 200,- zł)
- kobiety ( I miejsce 400,-zł., II miejsce 300,- zł, III miejsce 200,- zł)

   Ostateczna interpretacja regulaminu 24. Wyścigu Rowerów Górskich – 10 km Jaworzno 2018 należy
do organizatora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.


