
 

 

Regulamin 

"KRÓLEWSKIE CX" 

 

1. Organizator: Stowarzyszenie "MOTUS" Pl. Browarniany 5, 66-200 Świebodzin, 

współorganizator: ARMADUR TEAM, LO Świebodzin Team, Salony Rowerowe „Turysta”, OSiR 

Świebodzin, 

Gospodarz: DIRT & RAMPS PARK 

Patronat: Burmistrz Świebodzina  

 

2. Cel i opis imprezy: 

"KRÓLEWSKIE CX" jest imprezą amatorską mającą na celu popularyzację kolarstwa przełajowego na 

terenie Gminy Świebodzin oraz promocję zdrowia poprzez uprawianie sportu w okresie zimowym. 

 

3. Termin i miejsce:  

06 stycznia 2018 rok (sobota) w Rozłogach koło Świebodzina. Teren Toru Motocrossowego przy wyjeździe 

z Rozłóg w stronę Borowa. Biuro wyścigu czynne od godziny 09.00. 

 

4. Zgłoszenia 

Zawodników można zgłaszać w terminie do 31.12.2017 na stronie www.datasport.pl lub w dniu startu 

wyścigu do godziny 10.30. Młodzież od 16 lat za zgodą rodziców. 

 

5. Uczestnictwo 

Prawo do startu mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 18 lat, osoby młodsze zobowiązane są do 

posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

 

6. Opłaty startowe 

Do dnia 31.12.2017 opłata wynosi 30 zł przy płatności na konto bankowe organizatora w banku BZ WBK 

numer: Stowarzyszenie „Motus”, Plac Browarniany 5, 66-200 Świebodzin, numer konta 39 1090 1593 0000 

0001 3554 3531, po tym terminie opłata wynosi 50 zł płatne w dniu zawodów w biurze organizatora.  

 

7. Trasa wyścigu 

Wyścig przebiegać będzie pętlach o długości około 2,4 kilometra po torze motocrossowym oraz przyległych 

terenach leśnych. Mężczyźni mają do przejechania 6 rund a kobiety 3 rundy. Trasa oznakowana będzie 

taśmami ostrzegawczymi. 

 



 

 

8. Kategorie wiekowe 

I. Kobiety - open, 

II. Rowery przełajowe - open, 

III. Rowery MTB  

 III A - do 35 lat, 

 III B - 36 i starsi. 

 

9. Warunki techniczne 

Rower przełajowy - rower spełniający warunki roweru przełajowego (bez amortyzatora z maksymalną 

szerokością opony 42 mm) 

Rower MTB - każdy inny rower spełniający podstawowe warunki bezpieczeństwa. 

 

W trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania opon kolcowych. 

Obowiązuje zakaz używania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym lub innym. 

Każdy uczestnik wyścigu w czasie jego trwania bezwzględnie musi używać kasku sztywnego, jego brak 

automatycznie dyskwalifikuje zawodnika. 

 

10 Godziny startów i program zawodów 

9.00 - 11.30 zapisy i wydawanie numerów w Biurze Zawodów 

 

11.55 - odprawa przed wyścigiem 

Start poszczególnych kategorii 

12.00 - rowery przełajowe 

12.01 - rowery MTB kategoria III A 

12.02 - rowery MTB kategoria III B 

12.03 - kobiety 

 

14.00 dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii 

14.30 losowanie nagród 

15.00 zakończenie imprezy 

 

11. Sposób przeprowadzenia wyścigu 

Zawody będą miały charakter wyścigu przełajowego na rundach. Zawodnicy są ustawiani według listy 

startowej po 5 w rzędzie. O kolejności ustawienia w sektorze decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas 

trwania wyścigu obowiązuje zakaz jazd treningowych po wytyczonej trasie. Oficjalne zapoznanie się z trasą 

jest możliwe do godziny 10.45.  



 

 

Wjazd zawodnika na ostatnie okrążenie będzie sygnalizowane sygnałem akustycznym. 

Zawodnikom zabrania się: 

- skracania wyznaczonej trasy, 

- opuszczania okrążeń, 

- utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, 

gwałtowną zmianę kierunku ruchu, 

- używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów 

 

12. Pomiar czasu 

Podczas zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego 

wyposażonego w chip. 

 

13. Nagrody 

- pamiątkowe medale dla każdego uczestnika 

- miejsca I - III w kategorii - statuetki 

 

14. Postanowienia końcowe 

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas zawodów, 

- uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich 

do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą, 

 

- organizator zapewnia ciepły posiłek  


