
 

REGULAMIN 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie górskim MTB 

dla województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego 

Kielce 29.09.2018 r.  

 

1. Organizator 

- Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach 

- MKS Cyclo Korona Kielce 

- Szkółka Kolarska KSKS Vento Bike Team Daleszyce 

Dyrektor Zawodów: Krzysztof Baćkowski tel. 604 607 307 

2. Cel zawodów 

- Wyłonienie międzywojewódzkich mistrzów w kolarstwie górskim MTB 2018 w kategorii młodziczka i młodzik 

- Popularyzacja kolarstwa górskiego jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu 

- Podnoszenie poziomu sportowego u dzieci 

- Popularyzacji i promocja miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego 

3. Klasa wyścigu 

- Wyścig umieszczony jest w Kalendarzu Imprez SWI na rok 2018 jako Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w kolarstwie górskim MTB dla województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego 

4. Punktacja 

K: MTB M: MTB K+M: sztafety 

Lok. 1 2-5 6-15   Lok. 1 2-5 6-25   Lok. 1 2-3 4-8  

PKT 3 2 1 21  PKT 3 2 1 31  PKT 3 2 1 12 

 

5. Uczestnictwo i zgłoszenia 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie sportowca i licencje w kat. 

młodzik, młodziczka (rok urodzenia 2004-2005) z woj. łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. 

W kategoriach: żak, żakini (rok urodzenia 2006-2007) zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie 

sportowca i licencje 

Zgłoszenia na adres mailowy srzkol.kielce@gmail.com należy przesłać do dnia 25.09.2018 

6. Zasady finansowania 

Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne wyścigu 

organizatorzy. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (NW i OC). 

7. Biuro zawodów 

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w namiocie na parkingu „leśnym” przy alei Na Stadion w Kielcach 



8. Program zawodów 

godz. 8:30 – 10:30 weryfikacja dokumentów, wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów 

godz. 9:00 – 10:30 trening na trasie zawodów 

godz. 11:00 odprawa techniczna 

godz. 11:30 start kategorii Żak (czas trwania wyścigu 15-30min) 

godz. 11:31 start kategorii Żakini (czas trwania wyścigu 15-30min) 

godz. 12:10 start kategoria Młodziczka (czas trwania wyścigu 30-45min) 

godz. 13:00 start kategoria Młodzik (czas trwania wyścigu 30-45min) 

godz. 15:00 start sztafet Młodziczka/Młodzik (4 okrążenia) 

godz. 16:00 ogłoszenie wyników i dekoracja 

9. Trasa  

Wyścigi zostaną rozegrane na rundzie o długości 2 km. Start i meta na parkingu „leśnym” aleja Na Stadion w 

Kielcach. 

10. Nagrody 

Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii indywidualnej otrzyma puchary i medale, a sześciu 

pierwszych zawodników otrzyma dyplomy. 

Trzy pierwsze sztafety otrzymają puchary i medale, a sześć pierwszych sztafet otrzyma dyplomy. 

11. Kary 

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol. 

12. Komisja sędziowska 

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium sędziów ŚRZKol. w Kielcach 

13. Kontrola antydopingowa 

Zgodnie z przepisami PZKol. 

14. Zasady rozgrywania sztafet drużynowych MTB 

- Sztafety rozgrywane są parami: młodzik + młodziczka 

- Każdy z zawodników drużyny musi pokonać trasę dwukrotnie na przemian z drugim np. (młodzik – młodziczka 

– młodzik – młodziczka).  

- Zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej na odprawie technicznej 

- Kluby mogą zgłosić dowolną ilość drużyn 

- Rozstawienie drużyn na starcie: według losowania 

- Zmiana następuje w strefie zmian zlokalizowanej w okolicach startu/mety. Aby zawodnik startujący na kolejną 

zmianę mógł ruszyć musi zostać dotknięty przez zawodnika kończącego swoją zmianę dowolną częścią ciała. 

- Zwycięzcą zostaje drużyna , której zawodnik startujący na 4 zmianie minie linię mety jako pierwszy 

15. Postanowienia końcowe 

- Zawody zostaną przeprowadzone z godnie z przepisami PZKol 

- Kolejność ustawienia zawodników na starcie wyznaczy losowanie podczas odprawy technicznej 

- Zawodnicy ścigają się na oznakowanej rundzie w terenie 

- W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy 

- W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym 

samym punkcie, w którym z trasy zjechał 

- Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania 

swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych) 



- Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Podczas trwania zawodów trening na 

trasie jest zabroniony 

- Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób 

niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu 

- Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać 

zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu 

- Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie 

- Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu 

- Zawodnicy zdublowani będą zdejmowani z trasy na bieżąco 

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

zawodów 

- Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną w Biurze Zawodów – zawodnicy i 

opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać 

- Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

- Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za zapoznanie, ścisłe przestrzeganie zawodników i pozostałych 

członków ekipy z niniejszym Regulaminem oraz zaleceniami Komisji Sędziowskiej 

- Nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie 

- Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych 

podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku, wypowiedzi przez Organizatora oraz Sponsorów przy czym 

wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące 

wyścigowi  w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów (prasa, radio, telewizja, Internet, 

materiały graficzne) 

- W sprawach wyścigu prosimy o kontakt z Krzysztofem Baćkowskim tel. 604 607 307 lub Ryszardem 

Kwaśniewskim tel. 604 325 836 

16. Szpitale 

- Szpital Wojewódzki Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Kielce tel.041 3671200 

- Szpital Miejski ul. Kościuszki 25 Kielce tel.041 3446743 

 


