
 

Regulamin wyścigu   Mistrzostwa Polski E-Bike i
Mistrzostwa Polski E-Bike Amatorów 2020

29.08.2020

1. Organizacja

1.1. Główny organizator 
Klub Kolarstwa Wałbrzych
ul. Chopina 1A
58-301 Wałbrzych
www.goralenastart.eu
klub@kk.walbrzych.pl

1.2. Współorganizator 
OSiR Boguszów-Gorce

1.3. Dyrektor wyścigu 
Piotr Walerak, telefon: +690477641
email: klub@kk.walbrzych.pl

1.4. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI, PZKol oraz niniejszym regulaminem

1.5. Pomiar czasu 
Pomiar czasu będzie zrealizowany przy użyciu chipów elektronicznych.

1.6. Lokalizacja 
ul. Kusocińskiego, Stadion Miejski
Boguszów-Gorce
GPS: 50.761514, 16.203683

1.7. Data wyścigu 
Sobota 29 sierpnia 2020 

2. Klasa wyścigu 

mailto:klub@kk.walbrzych.pl
http://www.goralenastart.eu/
mailto:klub@kk.walbrzych.pl


2.1.  Wyścig dla zawodników posiadających licencję kategorii Elita i Masters lub  kategorii kobiecych 
Elita i Masters, posiada rangę Mistrzostw Polski  E-MTB. Zgodnie z przepisami UCI (4.8.002) wyścigi 
rozgrywane są w  formule Open (Elita i Masters)

2.2. Kategorie dla zawodników licencjonowanych 
Mężczyźni Open Elita + Masters 19 lat i starsi
Kobiety Open Elita + Masters 19 lat i starsze

2.4 Kategorie zawodników bez licencji 

KOBIETY Open 19 lat i starsze
MĘŻCZYŹNI Open 19 lat i starsi

3. Zgłoszenia 
Zapisy  do  wyścigu  będą  dostępne  na  stronie  internetowej  www.goralenastart.eu.  Zgłoszenia  będą
przyjmowane on-line do 26.08.2020 do godz. 23:59. Dodatkowe zgłoszenia w Biurze Zawodów nie będą
przyjmowane. Biuro zawodów będzie znajdowało się w namiocie w pobliżu startu / mety. W wyścigu o
Mistrzostwo Polski E-MTB mogą wziąć udział zawodnicy posiadający licencję Elity lub Masters . W wyścigu
o Mistrzostwo Polski E-MTB Amatorów mogą wziąć udział tylko zawodnicy nie posiadający licencji.

4. Opłaty startowe

 

Kategoria wiekowa Opłata startowa
zgłoszenia w terminie

Opłata startowa
zgłoszenia po terminie

Mężczyźni Open Elita i Masters 20zł 40zł
Kobiery Open Elita i Masters 20zł 40zł
KOBIETY Open amator 60 zł 120 zł
MĘŻCZYŹNI Open amator 60 zł 120 zł

5. Program dnia 

29.08.2020
8:00 – 10:00

Trening na trasie MP E-Bike 
wyłącznie dla zawodników 
zgłoszonych do MP E-Bike

 
 Odbiór numerów dla 
wyścigów MMM do godz. 
11:00, dla MP E-Bike do 
godz. 12:00

10:00-11:30

Trening na trasie wyłącznie dla 
zawodników zgłoszonych do 
Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików

12:00
Młodzik MMM
 

12:02 Młodziczka MMM

13:30 MP E-Bike Elita Mężczyzn

13:35 MP E-Bike Elita Kobiet

15:00 MP E-Bike Amatorów M & K

16:30 MMM Sztafety Mieszane

http://www.goralenastart.eu/


17:30 Dekoracje MP E-Bike oraz MMM

6. Treningi
Oficjalny trening dla  zawodników odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020 w godzinach 08.00 – 10.00 
Wszyscy zawodnicy znajdujący się na trasie podczas oficjalnych treningów muszą posiadać numer 
startowy na rowerze.  Wymóg posiadania numeru startowego podczas treningu dotyczy również 
zawodników kategorii nielicencjonowanych.

7. Biuro zawodów i wydawanie numerów startowych
Wydawanie numerów startów dla zawodników  odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020 w godz. 08.00 –
12.00 . Biuro zawodów oraz wydawanie numerów będzie znajdowało się obok startu / mety.

8. Kolejność startów 
Zawodnicy będą ustawiani na starcie zgodnie z:
1) Rankingiem UCI
3) Rozstawienie wg. losowania.
4) Wszystkie starty w kategoriach  amatorskich- rozstawienie przez sędziów wg. list startowych

9. Ceremonia dekoracji 
Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem zawodów i odbędzie się w pobliżu miejsca 
startu/mety. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy z trzech pierwszych miejsc, wszyscy w 
strojach wyścigowych. W związku z stanem epidemii na terenie RP i związanymi z tym ograniczeniami 
forma i termin ceremonii dekoracji może ulec zmianie. Informacja o ewentualnej zmianie zostanie 
przekazana na odprawie technicznej oraz bezpośrednio przed startem wyścigu.

10. Kary 
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol / UCI.

11. Kontrola antydopingowa 
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI.

12. Odprawa techniczna 
W sobotę 29 sierpnia 2020 o godz. 13.00 odbędzie się odprawa techniczna dla trenerów, dyrektorów 
drużyn i innych zaangażowanych osób. Spotkanie odbędzie się w pobliżu Biura Zawodów 

13. Trasa 
Wyścig odbędzie się na trasie w Boguszowie-Gorcach, na pętli  o długości 6,0 km.

14. Dopuszczony rodzaj rowerów oraz badanie techniczne
 Maksymalna dopuszczona znamionowa moc silnika to 250 watów 
 Wspomaganie ludzkich mięśni dopuszczalne jedynie do 25 km/h 
 Wspomaganie możliwe jedynie podczas pedałowania, jednak dopuszczalna jest pomoc przy 

ruszaniu bez pedałowania do 6 km/h 
 Zawodnicy mogą używać jedynie baterii zamontowanych w ich rowerach i nie mogą podczas 

zawodów używać dodatkowych baterii. 



 Podczas procedury ustawiania zawodników na starcie odbędzie się skrócone Badanie Techniczne 
rowerów, podczas którego bateria w rowerze zawodnika zostanie zaplombowana naklejką przez 
wyznaczonego komisarza

 Sędzia główny zawodów lub organizator po zakończeniu wyścigu ma prawo wyznaczyć rower 
zawodnika do pełnego Badania Technicznego sprzętu

 Wykazanie podczas Badania Technicznego ingerencji w ograniczniki prędkości lub zmiany mocy 
znamionowej spowoduje dyskwalifikację zawodnika oraz nałożenie kary wg przepisów UCI   

15. Zasady bezpieczeństwa 
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek jeździć w kasku ochronnym podczas wszystkich wyścigów oraz 
treningów. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione i spowodowane przez uczestników.

16. Postanowienia końcowe 

16.1. Sędziowie 
Sędzia główny zawodów: Dawid Sobura  

Pozostali komisarze oraz sędziowie zostaną wyznaczeni przez Kolegium Sędziowskie PZKol.  

16.2. Parking 
Dla wszystkich uczestników przygotowany zostanie parking zlokalizowany w pobliżu Biura 
Zawodów. Informacja o konieczności i sposobie rezerwacji miejsca dla teamów pojawi się na 
stronie internetowej zawodów na 30 dni przed imprezą.

16.3. Szpital 
W pobliżu trasy znajduje się szpital w Wałbrzychu:

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4 
58-309 Wałbrzych
Tel. +48 74 64 89 742

16.4. Postaniowienia końcowe
 Wyścig  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  przepisami  UCI,  PZKol  oraz  niniejszym

regulaminem

 Komisję Sędziowską wyznacza UCI oraz Kolegium Sędziów PZKol

 Wyścig zostanie rozegrany bez względu na pogodę

 Dekoracja zwycięzców odbędzie się zgodnie z programem minutowym zawodów

 Organizator  wyścigu  nie  ubezpiecza  zawodników  oraz  osób  towarzyszących  od  Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione



 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów

 Bieżące sprawy organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej przed zawodami

 We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem

 Start w wyścigu oznacza akceptację regulaminu w tej treści

 Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz przepisów UCI oraz PZKol, w żadnym przypadku nie
będzie traktowana, jako wytłumaczenie

 W razie konieczności, osoby poszkodowane w czasie wyścigu zostaną przewiezione do Szpitala
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4


