
Regulamin wyścigu MTB Cross-CountryXC
o Puchar Wójta Gminy Czarny Bór

 – 25.09.2016r.

1. ORGANIZATOR:

Wyścig odbędzie się w dniu 25 września 2016 roku.

Organizatorem wyścigu jest: 
 

- Urząd Gminy w Czarnym Borze,
- Centrum Kultury w Czarnym Borze.

Współorganizatorami są:

- LKKS „Górnik” Wałbrzych.

Odpowiedzialnym za organizację - komandorem wyścigu - jest Grzegorz Łuczko, Tel.kom. 
733 045 055, email: ck@ck.czarny-bor.pl

2. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “ 

- promocja Gminy Czarny Bór, 
- popularyzacja jazdy na rowerze.

3. KLASA WYSCIGU:

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do 
challengeu dolnośląskiego.

4. UCZESTNICTWO:

Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych w kat. kobiety – żakini (2005-
2004r.)  i młodziczki (2003-2002r.)  oraz kat. mężczyzn – żak (2005-2004r.)  i młodzik (2003-2002r.),  
posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2016 rok licencję lub pisemną zgodę 
rodziców (opiekunów prawnych) i aktualne (nie późniejsze niż 1 miesiąc przed dniem 
wyścigu) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w wyścigu kolarskim, 
wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower górski, strój sportowy oraz sztywny 
kask.

Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 19.09.2016 roku (decyduje data stempla 
poczt.) na adres:
Centrum Kultury w Czarnym Borze ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
Tel/fax. 74 8450242, email: ck@ck.czarny-bor.pl

mailto:ck@ck.czarny-bor.pl


5. BIURO WYŚCIGU:

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 25.09.2016 roku od godz. 10:00 pod adresem: na 
stadionie sportowym w Czarnym Borze przy ul. Kamiennogórskiej. Przedstawiciele ekip i 
zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje lub zgody i 
zaświadczenia lekarskie w Biurze Wyścigu w godz. od 10:00 do godz. 10:45
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie 
się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 25.09.2016 roku o 1045  w biurze 
wyścigu.

6. KOLEJNOŚĆ STARTU:

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach przyjęte przez organizatora:
                                     

                                          - jedna runda  1000 m  

               godz. 11:00    - żakini                    - dystans - 15 minut + 1 okrążenie,
               godz. 11:30    - żak                  - dystans – 20 minut + 1 okrążenie,
               godz. 12:15   - młodziczka                    - dystans – 30 minut + 1 okrążenie,
               godz. 13:00   - młodzik                         - dystans – 40 minut + 1 okrążenie,

     godz. 14:00   - wyścigi przedszkolaków i uczniów klas 1-3.
          
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup 
wiekowych w zależności od ilości startujących. 

                   
7. KLASYFIKACJE 

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i UCI oraz według 
niniejszego regulaminu.

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej. 

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona 
całą trasę wyścigu, jako pierwszy. 

8. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. CEREMONIA DEKORACJI:

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się 
zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Ceremonia dekoracji nastąpi po egraniu wszystkich kategorii wiekowych ok. godz. 14:30.



10.KARY:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKOL

11.KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Komisję Sędziowską mianuje Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem.

12.ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe 
koszty uczestnictwa zainteresowane kluby.

13.WYKAZ  SZPITALI:

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego  Wałbrzych
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni 
przez macierzyste Kluby.

2. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
3. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.
4. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą 

posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
5. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione 

przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny 

wyścigu w porozumieniu z organizatorem.
7. Licencje zawodników ( trenerów ) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po 

ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Regulamin zatwierdzony przez
DZKOL w dniu ...........................


