
 
 

   

Organizator: SGR Srebrna Góra 

Partnerzy: Gmina Stoszowice, Strefa MTB Sudety, Państwowa Straż Pożarna,  

       Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Bardo, Nadleśnictwo Jugów) 

Sponsorzy:  Kordas Spółka Jawna, Twierdza Donżon, Viessmann, Dobry Rower, Red Bull, Trezado,      

         Tory Kartingowe Le Mans - Stadion Wrocław, quest sportswear, Enervit,  

         Przystanek 4ty, Bikeworld.pl, MK Fizjoterapia, Axtone, Warta, Specialized                  

 

Regulamin 

 

 IV Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "MUFLON MTB": 

 • Finał II Pucharu Strefy MTB Sudety; 

 • Finał Pucharu Polski w kolarstwie MTB o Puchar Komendanta 

 Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 2015. 

 
I. Cel zawodów 

• Promocja regionu, 

• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich cykli, 

• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich edycji, 

• Rozpowszechnianie i rozwój kultury kolarstwa górskiego w regionie, 

• Rozpowszechnianie aktywnego trybu życia. 

 

II. Organizator 

Organizatorem IV Otwartych Mistrzostw Srebrnej Góry "Muflon MTB" jest Srebrnogórska Grupa 

Rowerowa (SGR Srebrna Góra). 

 

SREBRNA GÓRA (FINAŁ)  

- Nazwa:  IV Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "Muflon MTB" 

- 10.10.2015r. (sobota) 

- Organizatorem edycji jest: SGR Srebrna Góra 

 

- Kontakt: 

Marek Janikowski  

tel. 509 464 477, email: marektuiteraz@gmail.com 

Piotr Kurczab 

tel. 725 780 232, email: piotrkurczab@wp.pl 

- Informacje (strona WWW):  

https://www.facebook.com/events/1558732524400187 

 

 



 
 

III. Warunki uczestnictwa i zapisy 

Zawody  wpisane do kalendarza DZKol. 

Zawody przeznaczone dla każdego. Posiadają charakter otwarty, udział mają prawo zarówno 

zawodnicy z licencją i bez licencji.  

 

• opłata startowa: 

- 30zł (w przypadku zgłoszenia online, przez internetowy formularz zgłoszeń); 

- 40zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów); 

- 20zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (w przypadku zgłoszenia online); 

- 30zł młodzież ucząca się do 18 roku życia (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów); 

 

UWAGA !!!  

Podczas pierwszego startu na maratonie wchodzącego w skład II Pucharu Strefy MTB Sudety do 

opłaty startowej zostanie doliczona opłata za numer startowy wynosząca 5zł. W przypadku zgubienia 

numeru startowego należy zgłosić ten fakt w biurze zawodów, zostanie wydany nowy numer 

startowy i zostanie pobrana opłata w wysokości 10zł.  Na wyścigu obowiązują numery startowe 

pobrane podczas poprzednich edycji Pucharu Strefy MTB Sudety 2015.  

 

Warunki uczestnictwa w maratonie: 

• wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej oraz oświadczenia o starcie na własną 

odpowiedzialność (biuro zawodów); 

• kask; 

• rower górski sprawny technicznie; 

• uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego; 

 

Zapisy internetowe na cykl pod adresem: www.ultimasport.pl 

Zapisy w Biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach podanych w programie zawodów.  

 

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :  

• zapoznał się i akceptuje regulamin IV Otwartych Mistrzostw Srebrnej Góry "Muflon MTB" 2015, 

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz Stowarzyszenie 

Strefa MTB Sudety zgodnie z ustawą o ochronie danych ,  

• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach 

marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy,  

• jest zdolny do udziału w maratonie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 

wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,  

• podane dane są prawdziwe i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego  

o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

 

 

 

 



 
 

IV. Opłata startowa 

Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

 

V. Program zawodów 

• 08:00- 10.30– zapisy w Biurze zawodów (przełęcz Srebrna – Bar "Przystanek 4Ty") 

• 10:45 - odprawa techniczna 

• 11:00– start wspólny (dystans MINI, MEGA) 

• 16.00 – zamknięcie trasy zawodów 

• 16:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród 

• 17:00 – Zakończenie imprezy 

 

VI. TRASA 

Zawody rozgrywane na 2 dystansach: 

MINI 

 dystans: ok. 24,4 km. 

 przewyższenia: ok. 800 m. 

MEGA 

 dystans: ok. 42,0 km. 

 przewyższenia: ok. 1400 m. 

Rozjazd dystansów MINI i MEGA na początku Tras Czarnych Enduro Srebrna Góra. MEGA powtarza 

pętlę po czerwonym szlaku pieszym w kierunku Przełęczy Woliborskiej oraz Pomiaru Czasu, a MINI 

jedzie na metę. 

Wybór dystansu podejmujemy na trasie maratonu. Limit wjazdu na pętle MEGA wynosi 2:00 h. 

 

VII. Kategorie IV Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "Muflon MTB":  

dystans MINI 

Kategoria OPEN: 

- kobiety OPEN; 

- mężczyźni OPEN; 

 

Kategorie wiekowe; 

kobiety: 

- kat. K1 do 20 lat; 

- kat. K2 od 21 do 30 lat; 

- kat. K3 powyżej 30 lat; 

 

mężczyźni: 

- kat. M1 do 18 lat; 

- kat. M2 od 19 do 30 lat; 

- kat. M3 od 31 do 40 lat; 

- kat. M4 od 41 do 50 lat; 

- kat. M5 powyżej 50 lat; 

 

 



 
 

dystans MEGA 

Kategoria OPEN: 

- kobiety OPEN; 

- mężczyźni OPEN; 

 

Kategorie wiekowe; 

kobiety: 

- kat. K1 do 20 lat; 

- kat. K2 od 21 do 30 lat; 

- kat. K3 powyżej 30 lat; 

mężczyźni: 

- kat. M1 do 18 lat; 

- kat. M2 od 19 do 30 lat; 

- kat. M3 od 31 do 40 lat; 

- kat. M4 od 41 do 50 lat; 

- kat. M5 powyżej 50 lat; 

 

UWAGA!!! 

Zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję kolarską ELITY (22+) mają prawo startu tylko na 

dystansie MEGA i będą klasyfikowani TYLKO w kategorii OPEN. W kategorii OPEN klasyfikowani są 

zarówno zawodnicy z licencją jak i bez licencji. Pozostali posiadacze licencji kolarskiej (Junior, Orlik, 

Masters, Cyklosport, itd.) mają prawo wyboru dystansu i będą klasyfikowani w kategoriach 

wiekowych.  

 

Dodatkowo na edycji w Srebrnej Górze prowadzona będzie klasyfikacja SGR Srebrna Góra. 

 

W ramach IV Otwartych Mistrzostw Srebrnej Góry "Muflon MTB" odbędzie się Finał Pucharu Polski  

w kolarstwie MTB o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 2015. 

 

Prowadzone kategorie:  

1. Kobiety: 

• Klasyfikacja generalna, bez podziału na kategorie wiekowe. 

2. Mężczyźni: 

• Klasyfikacja generalna. 

• Klasyfikacja w nw. kategoriach wiekowych: 

 - kategoria A: do 29 lat; 

 - kategoria B: 30 - 39 lat; 

 - kategoria C: 40 - 49 lat; 

 - kategoria D: 50 - 59 lat; 

 

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. 

Klasyfikacja w wyżej wymienionych kategoriach przebiegać będzie na dystansie MEGA. 

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony: 

http://www.straz.gov.pl/data/other/puchar_polski_w_kolarstwie_mtb_-_regulam_1.pdf 



 
 

UWAGA!!! 

Za prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu, wyników podczas zawodów oraz klasyfikacji 

generalnej cyklu odpowiedzialna jest firma Ultimasport.pl. 

 

VIII. Klasyfikacja II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015 

Oprócz klasyfikacji w ramach organizowanego wyścigu prowadzona będzie również klasyfikacja Strefy 
MTB Sudety ,,II Puchar Strefy MTB Sudety 2015”. 
1. Edycja w Srebrnej Górze jest finałem cyklu w 2015 r. i odbędzie się 10.10 bieżącego roku (sobota). 
2. Klasyfikacja pucharu prowadzona będzie na dystansie MEGA w kategoriach: 
- OPEN Kobiet (K) 
- OPEN Mężczyzn (M 
3. Punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór: 
 
                            czas zwycięzcy kategorii w sekundach  
wynik = -----------------------------------------------------------------x 500 
               czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach 
 
4. Zdobyte punkty na finałowej edycji w Srebrnej Górze będą pomnożone przez  
współczynnik 1.2.  
5. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności decyduje 
pozycja na finale w Srebrnej Górze. 
6. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015” odbędzie się 
po zakończeniu dekoracji maratonu IV Otwartych Mistrzostw Srebrnej Góry "Muflon MTB" 2015 dnia 
10 października około godziny 16:45 - 17:00. 
7. Głównym sponsorem nagród pucharu jest Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich oraz 
Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety.  
 
Więcej informacji na temat Pucharu Strefy MTB Sudety dostępne na stronie: 
http://www.strefamtbsudety.pl/tz/puchar-strefy-mtb/ 
 

IX. Świadczenia dla uczestników (w ramach wpisowego): 

• oznakowana trasa; 

• elektroniczny pomiar czasu (międzyczas na trasie) - UltimaSport.pl; 

• bufet na trasie; 

MINI - 1 bufet, 

MEGA - 2 bufety, 

• posiłek na mecie; 

• nagrody dla najlepszych; 

• opiekę medyczną; 

• zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze; 

• możliwość umycia roweru; 

• nagłośnienie; 

• pakiet startowy (wejście na Twierdzę Donżon); 

 

 

 

 

 



 
 

X. Nagrody IV Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "Muflon MTB": 

MEGA OPEN Kobiety:   MEGA OPEN Mężczyźni: 

1. 1000 zł    1. 1000 zł 

2. 600 zł    2. 600 zł 

3. 400 zł    3. 400 zł 

4. 300 zł    4. 300 zł 

5. 200 zł    5. 200 zł 

Miejsca 1-3 statuetki MUFLON MTB. 

 

MINI OPEN Kobiety:   MINI OPEN Mężczyźni: 

1. Nagroda rzeczowa   1. Nagroda rzeczowa 

2. Nagroda rzeczowa   2. Nagroda rzeczowa 

3. Nagroda rzeczowa   3. Nagroda rzeczowa 

Miejsca 1-3 statuetki MUFLON MTB. 

W kategoriach wiekowych na dystansie MINI i MEGA miejsca 1-3 nagrody rzeczowe oraz statuetki 

MUFLON MTB.  

 

XI. Nagrody klasyfikacji generalnej II Pucharu Strefy MTB Sudety 2015:                     

Kategoria OPEN Kobiet:                                                 Kategoria OPEN Mężczyzn: 

1 miejsce - 1000 zł + Puchar                              1 miejsce - 1000 zł + Puchar  

2 miejsce - 600 zł + medal                                   2 miejsce - 600 zł + medal 

3 miejsce - 400 zł + medal                                    3 miejsce - 400 zł + medal 

 

Za przeprowadzenie ceremonii dekoracji odpowiedzialne  Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór 

Sowich oraz Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety. 

 

XII. Nagrody Finału Pucharu Polski w kolarstwie MTB o Puchar Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej - 2015: 

 

Za przeprowadzenie ceremonii dekoracji odpowiedzialny Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

XIII. Informacje dodatkowe: 

• a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, znakami poziomymi na drodze oraz 

taśmami. 

• b) Posiadacz numeru zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania 

podstawowych zasad kultury. 

• c) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i muszą stosować się do przepisów ruchu 

drogowego mając na uwadze możliwość napotkania na trasie pieszych, rowerzystów i pojazdów 

uprawnionych do poruszania się w lesie. 

• d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki, kradzieże i zagubione 

mienie uczestników na trasie oraz podczas całych zawodów. 

• e) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. 

 



 
 

 

• f) Miejsce biura zawodów, mapę trasy i dojazdu, profil wysokościowy, osoby odpowiedzialne za 

przeprowadzenie wyścigu, bazę hotelową oraz informacje na temat najbliższego szpitala w okolicy 

znajdą się na stronie organizatora poszczególnej edycji wyścigu.  

• g) W przypadku wystąpienia zmian będą one na bieżąco publikowane na stronie informacyjnej 

edycji. 

• h) Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w 

formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu u Organizatora. Protesty dotyczące wyników i 

klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 

ostatecznych wyników. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna dotycząca 

składanego protestu należy do Sędziego Głównego i Organizatora imprezy. 

 

Mapa trasy: 

Dystans MINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pętla MEGA 

 
 

Profil wysokościowy: 

Dystans MINI: 

 
 

 

 

Najbliższy szpital w okolicy: 

Szpital św. Antoniego 

Adres: Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: 74 641 34 00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Polecana baza hotelowa: 

1.  Hotel „Koniuszy” 
ul. Kolejowa 13 
57-215 Srebrna Góra 
 
tel: 74 81 80 100 
http://hotelkoniuszy.pl/ 
 
2. Villa Hubertus 
Ul. Kręta 2 
57-215 Srebrna Góra 
 
Tel/fax 74 818 03 26 
http://www.villahubertus.com.pl/ 
 
3. Agroturystyka "Pod Świerkiem" 

ul. Górne Miasto 11 
57-215 Srebrna Góra 
 
(74) 818-02-21 
http://www.eholiday.pl/noclegi-iw0885.html 
 
4. Dom pod Twierdzą 
ul. Górne Miasto 1c 
57-215 Srebrna Góra 
 
+48 74 818 00 67 
http://www.dompodtwierdza.pl/ 
 
5.  Hotel Srebrna Góra 
ul. Krótka 1 
57-215 Srebrna Góra 
 
+48 74 818 04 34 
http://www.hotelsrebrnagora.pl/ 
 
 

Regulamin zatwierdzono dnia 8.09.2015r. 

DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz 

 

 

 

    

   

 


