
R E G U L A M I N 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW  MTB  

DLA WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 
1. Organizator 

 

 Warszawski Klub Kolarski 

 BM USŁUGI 

 

Dyrektor Zawodów: Błażej Maresz – 600 452 865 

 

2. Klasa Wyścigu 

 

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Mazowiecko – Warszawskiego Związku 

Kolarskiego.  

 

3. Forma 
 

Wyścigów w kolarstwie górskim – cross country – format olimpijski XCO z podziałem na 

kategorie (młodzik, młodziczka) – start indywidualny poszczególnych kategorii. oraz 

sztafeta  

 

4. Cele 

 

 popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu 

wolnego, 

 wyłonienie najlepszych zawodników województw mazowieckiego, podlaskiego, 

podkarpackiego i lubelskiego w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików MTB 

 

5. Uczestnictwo 

 

Wyścig rozgrywany jest dla kategorii Młodzik / Młodziczka: 

 

Przybliżone czasy wyścigów: 

 Młodzik – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 30 – 45 minut 

 Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 30 – 45 minut 

 Sztafeta 16-24min (4 x  4-6 minut) 

 

Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenie NW.  

 

6. Biuro wyścigu 

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 9 września od godziny 9.00 -11.00 – Góra Kazury – 

Warszawa Ursynów, ul. Pileckiego 116, 02-795 Warszawa, okolice startu/mety.  

Zgłoszenia należy wysyłać do 7 września br. na adres mailowy 

malgorzatakaca@gmail.com 



Przedstawiciele ekip i zawodników zobowiązani są do potwierdzenia startu przez okazanie 

ważnej licencji oraz badań lekarskich. 

  

7. Klasyfikacja 

 

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol. 

 

Klasyfikacja indywidualna w kategorii Młodziczka i Młodzik 

Klasyfikacja sztafet drużyna w kategorii Młodziczka/Młodzik  

 

8. Pomoc Techniczna 

 

Pomoc techniczna zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 

 

9. Ceremonia dekoracji / Nagrody 

 

Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu.  

 

Zwycięzcy oraz zawodnicy zajmujący II i III miejsce udekorowani zostaną medalami.  

Zwycięska drużyna oraz drużyny zajmujące II i III miejsce udekorowani zostaną 

medalami. 

 

10. Kary  

 

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol / UCI 

 

11. Trasa 

 

Miejsce zawodów: Góra Kazury, ul. Pileckiego 116, 02-795 Warszawa 

 

Runda o długości 3000m – dla wyścigów indywidualnych i 1500m dla sztafet . Dwa boksy 

techniczne/strefy bufetu.   

 

12. Program 

 

09.09.2016 (Sobota):  

 

9:00-11:00  Potwierdzenie startu w biurze zawodów 

11:30  Odprawa techniczna  

12.00   Młodziczka 

13:00   Młodzik 

15:30   Sztafety młodzików 

16:30   Dekoracje 

 

13.  Zasady Finansowania 

 

Koszty organizacji zawodów ponosi organizator. 

 

Koszty wyżywienia, zakwaterowania na koszt własny startującego. 

 

14.  Skład komisji sędziowskiej 

 



Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów MWZKol  

 

15.  Wykaz szpitali w pobliżu trasy  
 

1) Warszawa, Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, tel. 22 3186000 

2) Warszawa, Szpital MSWiA, ul. Wołoska 137, tel. 22 5082000 

 

16. Zasady rozgrywania zawodów (skrót) 

 

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol / UCI.  

Kolejność ustawienia zawodników na starcie wyznaczy losowanie podczas odprawy technicznej. 

  

 Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który 

pierwszy przekroczy linię mety. 

 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), w tym również od innych zawodników. 

 Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania 

wyścigów. 

 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 zdejmowani są na bieżąco.  

 

Sztafety: 

1. Zgłoszenia do startu w sztafecie drużynowej dokonują Kluby. 

2. Sztafety rozgrywane są parami (młodzik + młodziczka) 

3. Każdy z zawodników drużyny musi pokonać trasę dwukrotnie na przemian z drugim 

zawodnikiem/zawodniczką z drużyny (np. młodzi – młodziczka – młodzik – 

młodziczka). Zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej na odprawie 

technicznej. 

4. Sztafety są rozgrywane na krótkiej, widowiskowej i trudnej technicznie trasie. Jedna 

runda powinna być pokonywana przez najszybszych zawodników w czasie ok. 4-6 

minut. 

5. Kluby mogą zgłosić dowolną ilość drużyn. Potwierdzenie zgłoszeń musi nastąpić 

najpóźniej przed rozpoczęciem odprawy technicznej. 

6. Przed odprawą techniczną kierownicy ekip przekazują w kopercie skład drużyny i 

kolejność startu zawodników. Oficjalna kolejność startu zawodników w drużynie 

podawana jest przez sędziego głównego zawodów po złożeniu składów wszystkich 

zgłoszonych drużyn. Po ogłoszeniu kolejności nie można jej zmienić. 

8. Rozstawienie drużyn na starcie: według losowania. 



9. Zmiana następuje w strefie zmian. Aby zawodnik startujący na kolejną zmianę mógł 

ruszyć musi zostać dotknięty przez zawodnika kończącego swoją zmianę (dowolną 

częścią ciała). Strefa zmian znajduje się w okolicy linii startu i mety.  

10. Zwycięzcą zostaje drużyna , której zawodnik startujący na 4 zmianie minie linię 

mety jako pierwszy.  

 

17. Wyniki  

 

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą opublikowane na 

stornie  http://mwzkol.pl 

 

 

18. Postanowienia końcowe 

 

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 stawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku 

przez Organizatora w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w 

tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach 

internetowych i w informatorach branżowych. 

 
 


