
 

R E G U L A M I N 

Zawodów Kolarskich MTB  

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA 
 

1/ Cel wyścigu 

- popularyzacja kolarstwa górskiego 

- promocja turystycznych walorów miasta Kłodzka  

- promocja Twierdzy jako symbolu miasta Kłodzka 

 

2/ Organizatorzy 

 Urząd Miasta Kłodzko 

 Sklep Rowerowy ANEK Kłodzko ul. Połabska 32  

 

3/ Termin i miejsce 

Zawody rozegrane zostaną w Kłodzku w dniu 27 czerwca 2014 na  

terenie Głównej Twierdzy Kłodzkiej. 

4/ Uczestnictwo 

 Prawo startu w imprezie mają licencjonowani zawodnicy Polskiego 

 Związku Kolarskiego i kolarze amatorzy bez licencji. Startujący 

powinni posiadać pełny kask, sprawnie technicznie rower górski z 

dwoma czynnymi hamulcami. Zawodnicy z licencją powinni posiadać 

aktualnie ważne badanie lekarskie, a zawodnicy bez licencji wypełnią 

zgłoszenie do wyścigu, a ci którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą 

posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą 

na start w wyścigu. 

5/ Zgłoszenia  

Zgłoszenia w biurze zawodów na terenie Głównej Twierdzy Kłodzkiej 

wjazd od strony Nowej Rudy za Galerią Twierdza Kłodzka i 

ogródkami działkowy w lewo w ulicę Drzymały wjazd od starej 

winiarni na parking. 

godz. 13.00 – 14.30 Weryfikacja dokumentów. 

 

6/ Sposób przeprowadzenia wyścigów 

 Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Polskiego Związku 

Kolarskiego w kategoriach: żak, młodzik, junior młodszy, junior i 

masters (K + M). Ponadto rozegrane zostaną zawody dla dzieci w 

kategoriach 5-6 lat (roczniki 2009-2008), 7-9 lat (roczniki 2007-2005), 

10-12 lat (roczniki 2004-2002). 

7/ Nagrody 

 W każdej kategorii wiekowej trzech zawodników otrzymuje nagrody. 



W przypadku małej ilości startujących (poniżej 10-ciu) nagrodę 

otrzymuje tylko zwycięzca. 

8/ Sprawy finansowe 

Koszty organizacyjne ponosi organizator. 

9/ Postanowienia końcowe 

- zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i muszą być 

ubezpieczeni, dodatkowo zawody ubezpieczone są przez organizatora, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub 

skradzione, oraz za wypadki zaistniałe z winy uczestników zawodów  

- we wszystkich sprawach spornych decyduje organizator w 

porozumieniu z Sędzią Głównym 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i 

ewentualnych zmian w programie 

- impreza objęta jest punktacją Challenge’u DZKol-u Wrocław 

10/ Szpital 

 Szpital Powiatowy w Kłodzku – Kłodzko u. Szpitalna 1  

11/ Program zawodów 

Kłodzko – parking Głównej Twierdzy od strony ul. Nowy Świat, 

kierunek Amfiteatr. 

Biuro zawodów Kłodzko – teren Głównej Twierdzy. 

godz. 13.00 – 14.30 Przyjmowanie zgłoszeń.  

godz. 15.00 – uroczyste otwarcie zawodów 

Kłodzko – Główna Twierdza Kłodzka  

godz. 15.30 - start w poszczególnych kategoriach wiekowych 

godz. 18.30 - Główna Twierdza Kłodzk - uroczyste  

zakończenie i wręczenie nagród 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


