REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU MTB 2019
„ PUCHAR DOLINY POPRADU”

1. Organizator
FUNDACJA KLUB KOLARSKI AGNIESZKA SKALNIAK
ŻEGIESTÓW 111A
33-370 MUSZYNA
2. Cel zawodów
Wyłonienie zwycięzców „Pucharu Doliny Popradu” w kategoriach wiekowych.
Popularyzacja kolarstwa , pokazanie uczestnikom piękna doliny Popradu , Beskidu
Sądeckiego. Promocja gmin Krynica Zdrój ,Muszyny, Piwnicznej i Rytra oraz
Powiatu Nowosądeckiego, a także mobilizowanie społeczeństwa do aktywnego
wypoczynku na rowerze.
3. Klasa wyścigu
Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, bez ingerencji w ekosystem, przy
wykorzystaniu naturalnych warunków terenu. Celem wyścigu jest popularyzacja
kolarstwa i umożliwienie startu wszystkim, którzy spełniają wymogi regulaminu.
Zawody składają się z 3 eliminacji. Prawo startu mają zawodnicy z aktualną licencją
kolarską oraz zawodnicy bez licencji, zarówno z kraju jak i zagranicy. Wyścig
umieszczony zostanie w kalendarzu MZKol.

4. Terminy i miejsce
I eliminacje : 26 maj 2019 r. – Gmina Krynica Zdrój – Słotwiny Arena
II eliminacje : 27 lipiec 2019 r. – Gmina Piwniczna Zdrój - Kokuszka
III eliminacje : 22 wrzesień 2019 r.- Gmina Krynica Zdrój - Master Ski w Tyliczu
- FINAŁ

UWAGA!
Zawodnicy biorący udział w wyścigu muszą posiadać: sprawny rower, sztywny kask
oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Kategorie wiekowe
Rocznik

Chłopcy

Dziewczęta

2015 i młodsi

D0

D0

2013 i 2014

D1

D1

2011 i 2012

D2

D2

2009 i 2010

D3

D3

2007 i 2008

Żak

Żakini

2005 i 2006

Młodzik

Młodziczka

2003 i 2004

Junior Młodszy

Juniorka Młodsza

2002 i starsi

OPEN mężczyźni

OPEN kobiety

6. Zasady rozgrywania „ PUCHARU DOLINY POPRADU”
„ PUCHARU DOLINY POPRADU” składa się z trzech eliminacji, z których
zawodnicy zbierają punkty do klasyfikacji generalnej.
7. Trasy wyścigów
Długości tras na poszczególne eliminacje będą umieszczane na profilu FB/Klub
Kolarski Agnieszka Skalniak w terminie ok 4 dni przed rozpoczęciem wyścigu.

8. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Zliczane będą w niej punkty z
każdego startu w danej kategorii. Do klasyfikacji generalnej pod uwagę brani są tylko
zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich trzech eliminacjach wyścigu „Puchar
Doliny Popradu”.

9. Zasady punktacji indywidualnej

Zawodnicy w wyścigu zdobywają punkty wg poniższej tabeli. Zwycięzcą w każdej
kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który pierwszy (z najkrótszym czasem
przejazdu) pokona wyznaczoną trasę.
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10. Zgłoszenia do udziału w zawodach
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie:
Barbara Skalniak – 509758884
Anna Martyna – 662775139
oraz mailowo: basia.skalniak@wp.pl
na I eliminacje do dnia 19. 05. 2019 r.
na II eliminacje do dnia 20. 07. 2019 r.

na III eliminacje do dnia 15. 09. 2019 r.
W dniu zawodów zgłoszenia w godzinach od 8:30 do 10:00.
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11. Program zawodów
8:30 – 10:00 zapisy w biurze zawodów i odbiór numerów startowych – obowiązkowo
dokument tożsamości zawodnika potwierdzający datę urodzenia
10:30 wyścigi zaczynając od startu najmłodszej kategorii
15:00 dekoracja zwycięzców
12. Zawody rozegrane zostaną wg niniejszego regulaminu
W sprawach nieujętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
13. Nagrody– załącznik nr 1
14. Postanowienia końcowe
 Ceremonia nagradzania zwycięzców – po zakończeniu zawodów
 Podczas treningu i wyścigu zawodnicy muszą jeździć w sztywnych kaskach
 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania wyścigu

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione
rzeczy
 Organizator ubezpiecza imprezę od nieszczęśliwych wypadków i OC
 Zawodnik, który nie stawi się po wręczenie mu nagrody na podium, zostaje jej
pozbawiony na rzecz organizatora
 Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie się do dekoracji
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu złych
warunków atmosferycznych
 Każdy zawodnik zobowiązany jest zwrócić nieuszkodzone numery startowe do
organizatora
 Za zgubienie lub zniszczenie numeru startowego, organizator pobiera opłatę w
wysokości 20,00 zł
 W uzasadnionych okolicznościach, organizator może nie dopuścić zawodnika do
startu
Nieznajomość niniejszego regulaminu w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako
wytłumaczenie!

Nagrody - Załącznik nr 1
1. W każdej edycji
Wszyscy zawodnicy po przejeździe przez metę otrzymują pamiątkowe medale
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zawodnicy otrzymują medale + dyplomy

2. W klasyfikacji generalnej:
I miejsce: puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
II miejsce: puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
III miejsce: puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
IV miejsce: medal+ dyplom + nagroda rzeczowa
V miejsce: medal + dyplom + nagroda rzeczowa
VI miejsce: medal + dyplom + nagroda rzeczowa

Po zakończonej dekoracji zostaną rozlosowane nagrody wśród zawodników, którzy
wzięli udział we wszystkich eliminacjach Pucharu Doliny Popradu. 

