
Wyścig MTB Cross Country „Złota Wstęga” 2014 

16 sierpnia 2014 

1. CEL ZAWODÓW: 

Popularyzacja kolarstwa górskiego,  aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodzieży i 

społeczności. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

oraz umożliwienie im zdobycia punktów niezbędnych do klasyfikacji PZKol w 2014r. Promocja 

Powiatu Ząbkowickiego oraz miasta Złoty Stok. 

2. ORGANIZATOR 

Wyścig MTB Cross Country „Złota Wstęga” jest organizowany przez Klub Sportowy KTM 

RACING TEAM ZŁOTY STOK 57- 250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 10 www.ktm-racing-team.pl zgodnie 

z przepisami UCI i PZKol. 

Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Piotr Ogielski  tel. 603 323 998  email: piotr998@op.pl 

Wyścig odbędzie się w terminie 16 sierpnia 2014r 

3. KLASA WYŚCIGU 

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez  PZKol, RZKol, rodzaj wyścigu XCO  ( Cross 

Country)  

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

Wyścig MTB „Złota Wstęga”  jest umieszczony w  Kalendarzu Imprez Sportowych  Polskiego 

Związku Kolarskiego na 2014 rok. Zostanie rozegrany w dniu 16-08-2014r. o godz. 10.00 na 

pętlach 3100/5200 m w Złotym Stoku na terenie Parku Rozrywki „Skalisko” 

Lokalizacja startu, mety i biura zawodów: Park Rozrywki „Skalisko” 

5. PROGRAM  ZAWODÓW: 

  godz. 8:00- 9:30 - rejestracja zawodników. 

  godz. 9:45   - odprawa techniczna 

  godz. 10:00 - start Młodzik/Młodziczka/Żak/Żakinia 

  godz. 11:00 - start Junior mł., Juniorka mł., Juniorka, Elita kobiet 

  godz. 12:00 - start Junior, Masters 

  godz. 13:15 - start Elita 

  godz. 13:30 - start Szkraby, Szkrabiątka 

  godz. 15:00 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

  godz. 16:00 - zakończenie zawodów 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

http://www.ktm-racing-team.pl/
mailto:piotr998@op.pl


W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii wg. poniższej tabeli, posiadający aktualną 

licencję. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy bez licencji PZkol 

Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i 

NNW.  

  

Szkrabiątka 1 do 6 lat pętla na skalisku 

Szkrabiątka 2 7-8 lat pętla na skalisku 

Szkraby  9-10 lat pętla na skalisku 

Żak 11-12 lat z licencją i bez 20min 2 okr. małe 

Żakinia 11-12 lat z licencją i bez 20min 2 okr. małe 

Młodzik 13-14 lat z licencją i bez 30min 3 okr. małe 

Młodziczka 13-14 lat z licencją i bez 30min 3 okr. małe 

Junior mł. 15-16 lat z licencją i bez 40min 

Juniorka mł. 15-16 lat z licencją i bez 40min 

Junior 17-18 lat 60 min 

Juniorka 17-18 lat 60 min 

Elita kobiety 23 lata i więcej 80 min 

Kobiety U23 19-22 lat 80 min 

Elita Mężczyźni 23 lata i więcej 90 min 

U23 mężczyźni 19-22 lat 90 min 

Masters 1 30 - 39 lat z licencją i bez 70 min 



Masters 2 40 - 49 lat z licencją i bez 70 min 

Masters 3 50 lat i więcej z licencją i bez 70 min 

Open amatorzy 17 lat i więcej bez licencji 60 min 

  

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w 

Biurze Zawodów, w czasie rejestracji, aktualnej na rok 2014r. licencji kolarskiej. Ponadto w 

kategoriach wiekowych do lat 18 ważnych badań lekarskich. Licencje niezgodne z przepisami 

UCI i PZKol. nie będą akceptowane. Osoby niepełnoletnie bez licencji muszą okazać zgodę 

rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną 

odpowiedzialność i startują obowiązkowo w kaskach sztywnych, na sprawnych rowerach 

górskich. Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego 

wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzenia go na trasie wyścigu. 

7.REJESTRACJA – ONLINE    http://www.ultimasport.pl 

Zgłoszenia należy wysyłać poprzez internetowy system zapisów do 15 sierpnia 2014 r. do 

godziny 12.00. Po tym terminie pobierana będzie podwójna opłata startowego. 

Po przekroczeniu powyższego terminu zapisy będą przyjmowane tylko i wyłącznie w Biurze 

Zawodów w dniu wyścigu. 

W zgłoszeniu należy zaznaczyć dokładnie kategorię wiekową, klub macierzysty zawodnika lub 

grupy, dokładny wiek zawodnika, numer licencji kolarskiej, kod UCI, narodowość. 

 

Potwierdzenia udziału  należy dokonać w Biurze Zawodów  w dniu startu od godziny 8.00 do 

9.30.  

Podczas zawodów stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu. 

Odbiór chipów następuje w Biurze Zawodów podczas zgłoszeń. 

Chipy należy zwrócić bezpośrednio po wyścigu do  namiotu pomiaru czasu. 

8.NAGRODY 

W każdej kategorii wiekowej trzech  najlepszych zawodników otrzymuje nagrody: 

Puchar, medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

9. ZASADY FINANSOWANIA 

Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol na 2014r. 

Wszyscy uczestnicy   przyjeżdżają na zawody na koszt własny. 

http://www.ultimasport.pl/


Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia. 

10.TRENING,  zapoznanie się z trasą 

- dzień przed zawodami w dniu: 15.08.2014 roku od godz: 15.00 do 19.00 

- w dniu zawodów 16.08.2013 roku w godzinach 7.00 do 9.00  

Podczas rozgrywania wyścigów zabronione jest przeprowadzanie treningów na trasie wyścigu.  

W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi 

przepisami UCI/PZKol. 

W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora 

trasy.  

W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu oraz trasy, a wynikające w ostatniej 

chwili, będą podane do wiadomości zawodnikom tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji 

Sędziowskiej.  

Zawodnik może zostać ukarany za: używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do 

innych zawodników, widzów zgromadzonych na trasie, mecie oraz w stosunku do VIP-

ów, pracowników i Organizatorów oraz za nieprzestrzeganie regulaminu. Powtarzające się 

przypadki tego typu zachowań mogą doprowadzić do dyskwalifikacji lub zawieszenia zawodnika. 

11. POMOC TECHNICZNA 

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKOL (4.2.041 – 4.2.049) 

12.KARY 

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol, 

13. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 

Na miejscu karetka, lekarz z dwoma ratownikami medycznymi oraz  na trasie strażacy z 

uprawnieniami ratowników medycznych . 

Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Chrobrego 5 

14. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem wyścigu. 
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