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REGULAMIN 

IX Otwartych Mistrzostw Orzesza Cross Country 2017 o Puchar Burmistrza Miasta 

Orzesza – 26 marca 2017 r. oraz Akademickich Mistrzostw Śląska w Kolarstwie 

Górskim 2016/2017 – III edycja 

I. ORGANIZATORZY 

Uczniowski Klub Sportowy Sprint 

Urząd Miasta Orzesza 

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesza 

Organizacja środowiskowa AZS w Katowicach 

II. PATRONAT MEDIALNY 

Gazeta Orzeska 

iRG 

Dziennik Zachodni 

III. CEL WYŚCIGU 

1. Sportowa rywalizacja kolarzy MTB. 

2. Popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich. 

3. Rower – masowy środek transportu nie zatruwający środowiska. 

4. Popularyzacja różnych form wypoczynku na rowerach. 

5. Promocja miasta Orzesza. 

6. Promocja terenów leśno-parkowych w Orzeszu, które świetnie nadają się do turystyki 

rowerowej. 

IV. MIEJSCE I TERMIN 

Orzesze – park na górce Św. Wawrzyńca 

26 marca 2017 r. 

Biuro zawodów czynne od godz. 9.00 

Odprawa techniczna godz. 11.00 

Start 1 kategorii godz. 11.15 

V. ZGŁOSZENIA 

1. W dniu zawodów 26 marca 2017 od godz. 9.00 – w biurze wyścigu najpóźniej 30 min 

przed startem. 

2. Elektronicznie na adres: ukssprintorzesze@gmail.com. 

Zgłoszenia podajemy w pliku excel (format .xls) z następującymi komórkami: 

Imię – Nazwisko – Rok urodzenia – Miejscowość – Klub – Kategoria 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Prawo startu w zawodach mają zarówno zawodnicy posiadający licencje PZKol, jak i 

amatorzy. 

2. Startujący musi posiadać: kask sztywny, przepisowy i sprawny technicznie rower, dowód 

tożsamości, agrafki do przypięcia numeru startowego. Wszyscy zawodnicy przed startem 

zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż zapoznali się z regulaminem. 
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3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (w przypadku zgłoszeń 

indywidualnych). 

VII. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 

1. Zawodnicy mają do pokonania (w zależności od wieku) jedną lub więcej pętli na terenie 

parku oraz okolicznych lasów. Długość:  jedna duża pętla wynosi ok. 4000 m. Dla 

najmłodszych kategorii wiekowych przewidziana jest trasa o łatwiejszym stopniu trudności. 

2. Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który na mecie 

wyścigu uzyska najkrótszy czas przejazdu oraz pokona pełen dystans przewidziany dla danej 

kategorii wiekowej. 

3. Skracanie trasy bądź niesportowe zachowanie w trakcie trwania zawodów skutkuje 

dyskwalifikacją zawodnika. 

4. Objazd trasy zawodów w godz. 9.00 – 11.00. 

5. Przebywanie na trasie w trakcie trwania wyścigów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji 

skutkuje dyskwalifikacją zawodnika lub niedopuszczeniem do startu. 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE 

• 0-7 lat dzieci; 

• 8-10 lat dzieci; 

• 11-12 lat żak, żakinia; 

• 13-14 lat młodzik, młodziczka; 

• 15-16 lat junior młodszy, juniorka młodsza; 

• 17-18 lat junior, juniorka; 

• 19+-elita M; 

• 19+-elita K; 

• 30+-kobiety; 

• 30-45 masters I; 

• 46+-masters II. 

IX. KOLEJNOŚĆ STARTÓW 

• 0-7 lat dzieci od godz. 11.15. 

• 8-10 lat dzieci. 

• żak (dziewczęta i chłopcy). 

• młodzik, młodziczka, juniorka młodsza. 

• juniorka, elita K, kobiety 30+ 

• junior młodszy, junior. 

• masters I, masters II. 

• elita M. 

 

X. KLASYFIKACJA MEDALOWA 

1. Za miejsca I-III Organizator przewidział trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe. 

Szczegóły na odprawie. 

2. Klasyfikacja medalowa przeprowadzona będzie w następujących grupach: 

• 0-7 lat dzieci, 
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• 8-10 lat dzieci, 

• żak (dziewczęta i chłopcy), 

• młodzik, 

• młodziczka, 

• juniorka młodsza, 

• junior młodszy, 

• junior, 

• juniorka, 

• elita kobiet, 

• elita mężczyzn, 

• kobiety 30+, 

• masters I, 

• masters II, 

XI. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne. 

2. Opłaty startowe:  

• Junior: 10 zł 

• Elita Kobiet: 10 zł 

• Orlik: 12 zł 

• Elita: 16 zł 

• Masters: 30 zł 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyścig będzie rozgrywany trasą umiejscowioną całkowicie w terenie (teren parku, 

okoliczne lasy). 

2. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych sztywnych. 

3. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

4. Dzieci startują na odpowiedzialność rodziców. 

5. Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby 

towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii i godzin startów z uwagi na liczbę 

startujących tj. (połączenia bądź rozdzielenia kategorii, niektóre kategorie wystartują 

wspólnie z odrębną klasyfikacją). 

8. Udział w wyścigu oznacza wyrażenie zgody na publikację przez organizatora imienia, 

nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z imprezy. 

 


