REGULAMIN

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW MTB 2019
LUBLIN, 08.09.2019R.
1. ORGANIZATOR, INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorem zawodów jest Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin.
Dyrektor wyścigu – Michał Sztembis, tel. 606-687-723, zarzad@lkkg.pl
Oficjalna strona internetowa zawodów to: www.lkkg.pl
Zawody rozegrane będą na stoku narciarskim GLOBUS SKI i w jego najbliższym otoczeniu, dnia 08.09.2019r.
Parking zlokalizowany będzie przy hali Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Lublinie.
Zawody są Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików w kolarstwie MTB strefa D - województwa: lubelskie,
mazowieckie, podkarpackie, podlaskie.

2. UCZESTNICTWO
2.1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy posiadający ważną licencję kolarską zgodną z przepisami
Polskiego Związku Kolarskiego oraz zawodnicy bez licencji, startujący w wyścigach dzieci.
2.2. Kategorie wiekowe
Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:
KATEGORIA
DZIECI – DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
MŁODZICZKA/MŁODZIK

WIEK
11-12 LAT
13-14 LAT

2.3. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach i na sprawnym rowerze.
2.4. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach powinni posiadać ubezpieczenie OC i NNW.

3. ZGŁOSZENIA
3.1. Zgłoszeń do wyścigu należy dokonywać poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres zarzad@lkkg.pl
danych zgłaszanych zawodników, tj. nazwisko, imię, UCI ID, rocznik, nazwa klubu. Zgłoszenia drogą
elektroniczną należy przesyłać do dnia 06.09.2019r. włącznie.
Zgłoszeń można dokonać także w biurze zawodów w dniu 08.09.2019r. w godzinach 9:00-11:00.
3.2. Na miejscu zawodów, zawodnik lub przedstawiciel ekipy ma obowiązek stawić się w biurze zawodów,
dokonać weryfikacji, potwierdzić udział w wyścigu i odebrać numery startowe.
3.3. W przypadku dziewcząt i chłopców kategorii dzieci, nie posiadających licencji, do weryfikacji należy
przedstawić podpisane przez rodzica lub opiekuna, oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zawodach.
Oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.
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4. BIURO WYŚCIGU
Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (08.09.2019r.) w godzinach 9:00-11:00.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pobliżu startu/mety zawodów, ul. Kazimierza Wielkiego 9, Lublin –
parking przy Hali Globus (w pobliżu Apteki).

5. TRENINGI
5.1. Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych
i wydaniu numerów startowych. Podczas treningu zawodnik musi mieć kask oraz zamontowany numer
startowy na rowerze.
5.2. Termin oficjalnych treningów jest podany w programie minutowym.
5.3. Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie jest zabronione (pod groźbą dyskwalifikacji).

6. KLASYFIKACJA
6.1. Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie. z przepisami PZKol i regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego MSiT.
Klasyfikacja będzie prowadzona dla poniższych grup:
- klasyfikacja indywidualna dzieci (dziewczęta i chłopcy),
- klasyfikacja indywidualna w kategorii Młodziczka i Młodzik,
- klasyfikacja sztafet mieszanych w kategorii Młodziczka/Młodzik,
- klasyfikacja klubowa.
- klasyfikacja województw.

6.2. PUNKTACJA INDYWIDUALNA.
Zawodnicy i drużyny będą klasyfikowani wg punktacji na podstawie poniższych tabel.
Punktacja:
K – MTB Indywidualnie
Lok.
1
Pkt.
3

2-4
2

5-10
1

14

2-5
2

6-20
1

26

K/M MTB Sztafety mieszane
Lok.
1
2-3
Pkt.
3
2

4-8
1

12

M- MTB Indywidualnie
Lok.
Pkt.

1
3

6.3. Klasyfikacja klubowa i województw będzie prowadzona jako suma zdobytych punktów przez Młodziczki i
Młodzików z, odpowiednio, danego klubu i danego województwa.
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7. PROGRAM ZAWODÓW
9:00 – otwarcie zapisów i weryfikacja w Biurze Wyścigu;
10:00 – 11:00 – oficjalny trening na trasie zawodów;
10:45 – odprawa techniczna;
11:00 – start kategorii: Młodziczka;
11:45 – start kategorii: Młodzik;
12:45 – start kategorii: Dzieci (dziewczęta, chłopcy);
14:30 – start kategorii: sztafety mieszane;
16:00 – dekoracje zwycięzców;

8. KARY
Zgodnie z przepisami PZKol.

9. POMOC TECHNICZNA/BUFET
Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej i żywieniowej podczas trwania
swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boks techniczny/bufet), w tym również od innych
zawodników.

Na trasie będzie rozmieszczony jeden boks techniczny/bufet.

10. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
10.1. WYŚCIGI INDYWIDUALNE:
Kolejność ustawienia zawodników na starcie wyznaczy losowanie podczas odprawy technicznej.
Zawodnicy ścigają się na oznakowanej rundzie. Liczba rund dla poszczególnych kategorii zostanie podana podczas
odprawy technicznej.
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 kontynuować wyścig w tym samym
punkcie, w którym z trasy zjechał.
Wymiana roweru jest zabroniona, a zawodnik musi przekroczyć linię mety z tym samym numerem startowym, który
miał na starcie.
Zawodnicy zdublowani muszą dokończyć okrążenie, na którym zostali zdublowani a następnie opuścić wyścig w miejscu
do tego przeznaczonym, będą oni ujęci w wynikach w kolejności ich wycofania z wyścigu. W wynikach przy ich
miejscach, podana zostanie liczba nie przejechanych okrążęń.

10.2. SZTAFETY:
Zgłoszenia do startu w sztafecie mieszanej dokonują Kluby.
Sztafety rozgrywane są parami (młodzik + młodziczka).
Każdy zawodnik drużyny musi pokonać trasę dwukrotnie na przemian z drugim zawodnikiem (zawodniczką) z drużyny
(młodzik-młodziczka-młodzik-młodziczka lub młodziczka-młodzik-młodziczka-młodzik). Zawodnicy startują według
dowolnej kolejności, podanej przy zgłoszeniu sztafet.
Sztafety rozgrywane są na skróconej rundzie wyścigu indywidualnego.
Kluby mogą zgłosić dowolną ilość drużyn. Potwierdzenie zgłoszeń musi nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem
odprawy technicznej, z określeniem kolejności startu w poszczególnych parach.
Oficjalna kolejność startu zawodników, w drużynie podana będzie przez sędziego głównego zawodów, po złożeniu
składów wszystkich zgłoszonych drużyn. Po ogłoszeniu kolejności nie można jej zmieniać.
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Rozstawienie drużyn na starcie według losowania.
Zmiana następuje w strefie zmian (okolica startu/mety), koniecznie potwierdzona dotknięciem przez zawodnika
kończącego zmianę, dowolnej części ciała zawodnika rozpoczynającego kolejną zmianę.
Zwycięzcą zostaje drużyna, której zawodnik startujący na 4. zmianie minie linię mety jako pierwszy.

11. OPŁATY STARTOWE
Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB 2019 nie będą pobierane opłaty startowe.

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
12.1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność - odpowiedzialność
rodziców/opiekuna.
12.2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair-play, stosowania się do poleceń
sędziów, organizatorów, znaków informacyjnych na trasie, a także do przestrzegania zasad niniejszego
regulaminu.
12.3. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach, zgodnych z obowiązującymi standardami
bezpieczeństwa, podczas wszystkich wyścigów oraz oficjalnego treningu.
12.4. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną
na czas trwania zawodów i oficjalnego treningu.

13. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Al. Kraśnicka 100, Lublin, tel. (+48 81) 525 72 07

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.
14.2. O zastosowaniu startu z handicapem oraz o wspólnym bądź rozbieżnym starcie dla wyścigu dzieci
(dziewcząt i chłopców), w zależności od liczby startujących, będzie decydować Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem.
14.3. W wypadku falstartu, procedura ustawienia do startu będzie powtórzona.
14.4. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i odjazdu
zawodników z wyścigu.
14.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.
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14.6. Zgłaszając się do zawodów uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego
postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizacji
i promocji zawodów przez organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.7. Nieznajomość Regulaminu zawodów nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego
nieprzestrzegania.
14.8. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Organizatorem wyścigu.
15.9. W uzasadnionych przypadkach, Organizator, w porozumieniu z Sędzią Głównym, ma prawo do
modyfikacji postanowień Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE
JA …………………………………………………………………………………………,
IMIĘ I NAZWISKO – DRUKOWANYMI LITERAMI

NIŻEJ PODPISANA(-NY), OŚWIADCZAM, ŻE

……………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – DRUKOWANYMI LITERAMI, PESEL UCZESTNIKA

BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTWACH MŁODZIKÓW MTB 2019 NA MOJĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
ZAŚWIADCZAM, ŻE STAN ZDROWIA WYŻEJ WYMIENIONEJ(-GO) UCZESTNICZKI(-KA) POZWALA NA UDZIAŁ
W ZAWODACH. JEDNOCZEŚNIE POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁA/ZAPOZNAŁ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM ORAZ
ŻE JA ZAPOZNAŁAM(-EM) SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYM REGULAMINEM, ZGADZAMY SIĘ Z ICH POSTANOWIENIAMI I
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA.

………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

……………………………………………………………………
PODPIS
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