
Regulamin Ligi MTB Cross-CountryXC
Wałbrzych – 2016

1. ORGANIZATOR:

Organizatorem Ligi jest: 

- S.C. „Aqua Zdrój” Wałbrzych,

Współorganizatorami są:

- Gmina Walim,
- Gmina Czarny Bór,
- Gmina Stare Bogaczowice,
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój,
- KK Wałbrzych
- DZKOL

Odpowiedzialnym za organizację Ligi - jest Władysław Żyndul, tel.kom. 531 503 044, email: 
sedziakol@wp.pl 

2. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “ 

- promocja regionu wałbrzyskiego 
- popularyzacja zdrowego stylu życia
- rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- rozpowszechnienie kolarstwa górskiego 

3. KLASA WYSCIGU:

Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do 
challengeu dolnośląskiego.

4. UCZESTNICTWO:

Prawo startu ma młodzież szkolna i  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.

Tryb zgłaszania zawodników zostanie określony w regulaminach szczegółowych na 
poszczególne wyścigi.

mailto:sedziakol@wp.pl


5. Terminy wyścigów wchodzacych w skład ligi:

1. 24.09.2016 / sobota/ - Walim,
2. 25.09.2016r. / niedziela/ - Czarny Bór,
3. 02.10.2016r. / niedziela / - Stare Bogaczowice,
4. 09.10.2016r. / niedziela / - Szczawno Zdrój,
5. 15.10.2016r. / sobota /       - Wałbrzych.

                   
6. KLASYFIKACJE 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i UCI oraz według 
niniejszego regulaminu.

Wyścig poszczególne zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej, w sposób określony w 
regulaminach szczegółowych. 

Po rozegraniu wszystkich czterech wyścigów zostanie sporządzona klasyfikacja drużynowa 
według następujących zasad:
zwycięzcą w klasyfikacji drużynowej zostanie ten klub, który zgromadzi największą ilość 
punktów łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych, do tej klasyfikacji punktuje 10-ciu 
najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej i każdym wyścigu, 
według poniższej punktacji:

- 1-sze miejsce 10 pkt.
- 2-gie miejsce   9 pkt.
- 3-cie miejsce   8 pkt.
- 4-te miejsce   7 pkt.
- 5-te miejsce    6 pkt.
- 6-te miejsce     5 pkt.
- 7-me miejsce   4 pkt.
- 8-me miejsce   3 pkt.
- 9-te miejsce     2 pkt.
- 10-te miejsce   1 pkt.

Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodniczki w kategorii młodziczka w 
wyścigu w Szczawnie Zdroju.

7. NAGRODY

Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Ligi MTB – nagroda Prezesa DZKOL 

8. 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 ...........................






