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1. CEL ZAWODÓW

• popularyzacja kolarstwa górskiego

• promocja turystycznych i rekreacyjnych walorów Stacji Klimatycznej Międzygórze w Masywie Śnieżnika,

• wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu,

• promocja aktywnego trybu życia

2. ORGANIZATOR GŁÓWNY

Centrum Śnieżnik

G. K. Łuczaj

ul. Śnieżna 5/4

57-500 Międzygórze

e-mail: biuro@snieznikchallenge.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

14 lipca 2018r. – Stacja Klimatyczna Międzygórze

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

• rejestracja zawodnika i akceptacja regulaminu, 

• dokonanie opłaty startowej, 

• posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz kasku rowerowego,

• wiek powyżej 16 roku życia

4.1 REJESTRACJA

Rejestracja zawodnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.snieznikchallenge.pl 

lub wypełnienie go ręcznie bezpośrednio w Biurze Zawodów.



Liczba uczestników edycji 2018 jest ograniczona do 300 zgłoszonych i opłaconych zawodników, przy czym decyduje kolejność zrealizowanych 

opłat startowych.

4.2 OPŁATY

Opłata startowa dokonywana jest online podczas rejestracji w systemie DATASPORT lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

• Opłata startowa w terminie do 08.07.2018 wynosi 70 PLN.

• Po tym czasie tj. w dniach 09-13.07 opłata startowa wynosi 90 PLN. 

• Bezpośrednio w dniu zawodów tj.14.07 opłata startowa wynosi 100 PLN – płatne w Biurze Zawodów. 

4.3. SPRZĘT

Do udziału w zawodach należy przystąpić w kasku rowerowym i na sprawnym rowerze górskim (zakaz rowerów elektrycznych).

4.4. DOKUMENTY

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4.5. BEZPIECZEŃSTWO

Wyścigi rowerowe są sportem wysokiego ryzyka i każdy zawodnik podejmuje je na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za 

wypadki i kontuzje powstałe podczas imprezy. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, a za ich prawidłowe i bezpiec-

zne pokonanie odpowiada wyłącznie uczestnik.

5. PROGRAM ZAWODÓW

9:00 – 10:30 – dodatkowe zapisy i odbieranie numerów startowych w Biurze Zawodów

10:50 – ustawienie zawodników do startu

11:00 – ceremonia startu wspólnego dla dystansów MINI i MEGA

16:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród

16:30 – zamknięcie trasy zawodów

17:00 – zakończenie zawodów

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w budynku Biblioteki Publicznej w Międzygórzu, ul. Pocztowa 1.

START i META, a także Miasteczko Rowerowe wraz z atrakcjami oraz stanowiskami Partnerów imprezy, zlokalizowane będą w centrum Stacji 

Klimatycznej Międzygórze.

6. KATEGORIE WIEKOWE

W wyścigu zawodnicy będą sklasy�kowani w kategoriach:

 

Dystans MINI:                                                                                                                 Dystans MEGA:

• kategoria open kobiety                                                                                            • kategoria open kobiety

• kategoria open mężczyźni                                                                                      • kategoria open mężczyźni

Dodatkowo udostępniona będzie klasy�kacja kobiet i mężczyzn dla obu dystansów według grup wiekowych.



7. TRASA ZAWODÓW

7.1

W zawodach dostępne są dwie trasy:

• Dystans MINI: trasa 22 – 27 km                                                                        • Dystans MEGA: trasa 45 – 55 km

7.2

Wybór odpowiedniego dystansu przez zawodnika następuje podczas wyścigu, w dokładnie oznaczonym miejscu rozjazdu na poszczególne 

trasy.

7.3

Wjazd na trasę dystansu MEGA jest ograniczony limitem czasu podanym na mapach zawodów i po jego upływie trasa zostanie zamknięta, a 

uczestnicy zostaną skierowani na trasę MINI i na niej sklasy�kowani.

7.4

Wjazd na trasę dystansu MEGA pomimo jego zamknięcia po upływie limitu czasu skutkuje automatyczną dyskwali�kacją zawodnika i od tego 

momentu przestaje być uczestnikiem zawodów poruszając się wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Uczestnicy Śnieżnik Challenge 2018 w ramach opłaty startowej otrzymują poniżej wymienione świadczenia:

• przygotowaną i oznakowaną trasę zawodów,

• elektroniczny pomiar czasu,

• bufety na trasie (1 bufet na MINI, 3 bufety na MEGA): woda mineralna, owoce itp.,

• posiłek regeneracyjny na mecie,

• zabezpieczenie medyczne,

• zabezpieczenie ratownicze GOPR,

• możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu,

• pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników wyścigu

9. NAGRODY

9.1

Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników wręczane będą za zdobycie miejsca od 1 do 5 w kategoriach open mężczyźni i open kobiety 

osobno dla dystansów MINI i MEGA.

9.2

Wśród wszystkich uczestników wyścigu rozlosowane zostaną dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Śnieżnik 

Challenge 2018.

9.3

Wszyscy uczestnicy, którzy zakończą wyścig otrzymują pamiątkowe medale Śnieżnik Challenge 2018.



10. UBEZPIECZENIE

10.1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, a każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność. Uczestnik  odpowiada również za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody osobom trzecim.

10.2

Wszystkim uczestnikom wyścigu zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

11. INFORMACJE DODATKOWE

• trasa oznakowana będzie znakami pionowymi na drzewach, poziomymi na drodze oraz taśmami – wzory oznakowania dostępne będą 

odpowiednio wcześniej na stronie internetowej zawodów,

• uczestnik wyścigu zobowiązuje się do zachowania zasad bezpieczeństwa oraz kultury, a także bezwzględnego przestrzegania regulaminu 

imprezy,

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże, zniszczenie czy zagubienie sprzętu i innych rzeczy,

• zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu turystycznym na szlakach pieszych i rowerowych, w związku z czym uczestnicy muszą  

   zachować szczególną ostrożność podczas jazdy i uwzględniać inne osoby w swych działaniach,

• zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym i zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność przestrzegając przepisów 

Ruchu Drogowego,

• mapa i trasa zawodów będą dostępne na stronie internetowej oraz w biurze zawodów Organizatora,

• Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trasy wyścigu ze względu na nieprzewidziane sytuacje (pogodowe i inne),

• numer alarmowy do zgłoszenia wypadków na trasie to:

   502 525 564 Organizator 

   601 100 300 GOPR

   112 tel. alarmowy pogotowie

• obowiązuje całkowity zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania trasy zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetów, przy czym nieprzestrze-  

  ganie przepisu będzie skutkowało dyskwali�kacją zawodnika,

• protesty odnośnie klasy�kacji i wyników należy składać w formie pisemnej do Biura Zawodów przez 15 minut od upublicznienia wyników 

   załączając jednocześnie kaucję w wysokości 150 zł. Kaucja przepada na rzecz Organizatora jeśli protest nie zostanie uwzględniony.

12. INFORMACJE KOŃCOWE

12.1 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że impreza zostanie odwołana z powodu nieprzewidzianej siły wyższej.   

W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej

12.2

W przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego w pełnej kwocie.

12.3

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobie, która nie wystartowała lub nie ukończyła zawodów.



12.4 

Uczestnik, który zrezygnuje z dalszej rywalizacji na trasie zawodów jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora lub jego przed-

stawiciela, w przeciwnym razie zostanie indywidualnie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej.

12.5

 Uczestnik przystępując do Zawodów oświadcza, że:

• zapoznał się z Regulaminem i go w pełni akceptuje,

• wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie związanym z organizacją 

imprezy (ustawa z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. Nr 133),

• wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Sponsorom i Partnerom Śnieżnik Challenge w celach marketingowych,

• wyraża zgodę na publikację zdjęć, �lmów i komunikatów ze swoim udziałem w ogólnodostępnych mediach.

12.6

Organizator zastrzega sobie prawo do koniecznych zmian regulaminu w wyjątkowych sytuacjach, a uczestnik jest zobowiązany do zapozna-

nia się z aktualną jego treścią na www.snieznikchallenge.pl bezpośrednio przed udziałem w zawodach.

Organizatorzy

Centrum Śnieżnik


