
 REGULAMIN  
V Maratonu MTB Sto Procent Pasji  

Góra 31.07.2016 r.  
z cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej  

 
 

1. ORGANIZATOR 
 
Stowarzyszenie Sto Procent Pasji 
oraz 
DGR RACING TEAM 
 
Współorganizatorzy: 

 Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze 

 Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze 

 Dom Kultury w Górze 

 Urząd Miasta i Gminy Góra 
  
 

2. TERMIN , MIEJSCE , PROGRAM ZAWODÓW 
 
 Niedziela 31.07.2016r. Góra, gmina Góra, pow. Górowski, woj. dolnośląskie  
 
 Sobota 30.07.2016 r.  
 godz. 16.00 - 18.00 – rejestracja w biurze zawodów, wydawanie numerów 
 startowych,  
 
 Niedziela 31.07.2016 r.  
 08:00 – otwarcie biura zawodów, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń dla 
 dystansów  JUNIOR, MINI i MEGA, wydawanie numerów startowych,  

 08:00 -10.30 - Przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu najmłodszych 

 10:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń na dystanse JUNIOR, MINI i MEGA.  

 11:00 - Start  dystansu MEGA (58km) 

 11:05 - Start dystansu MINI (35 km), 

 11:15 - Start dystansu JUNIOR - długość 3x4km ok. 12 km, MŁODZIK dystans ok. 8 
 km 

 11:30 - Start wyścigu dla  najmłodszych (Zapisy w godz. 08:00 - 10.30) - dzieci w 
 wieku 3 - 11 lat,  

 15:00 - Dekoracja zwycięzców,  

 16:00 - Planowane zakończenie imprezy.  
 

3. BAZA MARATONU 
 

 Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze,  
 Na obiekcie POSiR znajdować się będzie Biuro zawodów, parking dla zawodników, 
 udostępnione zostaną szatnie oraz prysznice dla wszystkich chętnych. 
 Stadion OKF  w Górze 
 Na stadionie zlokalizowany będzie start i meta maratonu, oraz miasteczko 
 zawodów. 
 

4. CEL MARATONU 
 



 -Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypoczynku na rowerach. 
 - Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i miejscowości turystycznych 
 powiatu Górowskiego poprzez wzięcie udziału w imprezie jak największej liczby 
 mieszkańców powiatu. 
 - Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach MTB w tym najlepszych 
 zawodników ziemi powiatu Górowskiego.  
 - Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.  
 - Aktywizowanie młodzieży do uprawiania sportu, odkrywanie talentów sportowych i 
 poprzez udział w zawodach kreowanie zdrowego trybu życia 
 - Promocja roweru jako środka transportu.  
 - Prezentacja walorów krajoznawczych ziemi powiatu Górowskiego, oraz 
 promowanie walorów turystycznych Obszaru Natura 2000-Doliny Dolnej Baryczy.  
 -Przeprowadzenie zawodów w ramach cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. 
 
      5.  TRASA, KATEGORIE I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU 
 
 Trasa poprowadzona jest głównie drogami, ścieżkami i duktami gruntowymi, pośród 
 lasów i terenów przyleśnych. Start i meta, na odcinkach kilkaset metrów po drodze 
 asfaltowej.  
 Dystanse:  
 - 58 km – MEGA  
 - 35 km – MINI  
 - 12 km – JUNIOR 
 - 8 km - MŁODZIK 
 - od 100 m do 1 km – wyścigi dla dzieci, nie zaliczane do klasyfikacji LLR 
 
 Dystanse MEGA i MINI są dystansami głównymi.  
 
 Każdy uczestnik będzie miał indywidualny pomiar czasu na podstawie chipa 
 umieszczonego w nr startowym, osoby które nie pokonają wybranego dystansu w 
 całości nie będą klasyfikowane.  
 
 Klasyfikacje będą prowadzone wg kategorii wiekowych zgodnie z regulaminem  
 Leszczyńskiej Ligii Rowerowej. 
 
 1. MEGA –dłuższy dystans (M-mężczyźni; K-kobiety): 
 K → 19 lat i starsze (rok ur. 1997 i starsze) 
 M2 → 19-30 lat (ur. 1997-1986) 
 M3 → 31-40 lat (ur. 1985-1976) 
 M4 → 41-50 lat (ur. 1975-1966) 
 M5 → 51 i starsi (ur. 1965 i starsi) 
 
 2. MINI –krótszy dystans: 
 K2 → 17-30 lat (ur. 1999-1986) 
 K3 → 31 lat i starsze (ur. 1985 i starsze) 
 M1 → 17-18 lat (ur. 1999-1998) 
 M2 → 19-30 lat (ur. 1997-1986) 
 M3 → 31-40 lat (ur. 1985-1976) 
 M4 → 41-50 lat (ur. 1975-1966) 
 M5 → 51-60 lat (ur. 1965-1956) 
 M6 → 61 lat i starsi (ur. 1955 i starsi) 
 
 3. Kategorie w wyścigach młodzieżowych: 



 MŁODZIK → 12-14 lat (ur. 2004-2002) 
 MŁODZICZKA → 12-14 lat (ur. 2004-2002) 
 JUNIOR → 15-16 lat (ur. 2001-2000) 
 JUNIORKA → 15-16 lat (ur. 2001-2000) 
 
 
 Na Maratonie w Górze wprowadzona zostaje dodatkowa kategoria 
 Najlepszy zawodnik Ziemi Górowskiej OPEN  na dystansie MINI i MEGA 
 
 Na dystansie MINI zostaje wprowadzony sektor startowy. 
 Kryterium wyznaczenia sektora jest strata czasowa do zwycięzcy w Smyczynie i 
 Krzywiniu. Osoby z mniejszą stratą jak 10 minut zostaną umieszczeni w sektorze. 
 
 
 PUNKTACJA LLR:  
 1. Zawody będą rozgrywane na 4 dystansach – MŁODZIK, JUNIOR, MINI i MEGA 

 2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej LLR 2016 będą naliczane po zakończeniu 
 imprezy wg wzoru zawartego w regulaminie LLR. 

 Start wspólny dystansów MEGA i MINI dla wszystkich kategorii, a także start 
 dystansu JUNIOR odbędzie się z Stadionu OKF. Po starcie dystansów głównych, 
 zabawę w ściganie rozpoczną dzieci w wieku od 3 do 11 lat (trasy długości od 
 kilkaset metrów do ok. 1 km  odbędzie się płycie bocznej stadionu OKF).  
 Uczestnictwo najmłodszych jest darmowe wg zgłoszeń w dniu zawodów.  
 Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę 
 muszą samodzielnie wrócić do Biura Zawodów.  
 Trasa oznaczona będzie strzałkami umieszczonymi na drzewach i słupkach, i 
 taśmami rozwieszonymi na drzewach w szczególnych miejscach trasy.  
 Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty kontrolne, których ominięcie będzie 
 wiązało się z dyskwalifikacją.  
 Na trasie maratonu usytuowane będą punkt żywieniowe, na których zawodnicy 
 otrzymają napoje i owoce.  
 

6. ZASADY UCZESTNICTWA I WYPOSAŻENIE 
 
 Rejestracja będzie prowadzona drogą elektroniczną przez firmę ULTIMASPORT na 
 stronie internetowej: www.ultimasport.pl Na stronie  Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 
 (www.llr.com.pl) będą umieszczone odnośniki do właściwego formularza 
 zgłoszeniowego na stronie tej firmy. Rejestracji i wpłaty będzie można również 
 dokonać osobiście w Biurze Zawodów.  

 Zaleca się jednak, aby zarejestrować się wcześniej drogą elektroniczną, dokonać 
 wpłaty na konto i okazać w dniu zawodów potwierdzenie przelewu.  
 1. Prawo startu w maratonie mają osoby:  

 Pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.  

 W przedziale wieku 12-18 lat prawo do startu mają osoby tylko za pisemną 
zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun akceptując regulamin 
wyraża zgodę na uczestnictwo małoletniego na warunkach regulaminu, nadto 
opiekun zobowiązuje się do stałego nadzoru i kontroli udziału małoletniego 
podczas całego czasu trwania maratonu.  

 Osoby poniżej 18 lat startują na dystansach najkrótszych.  
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie 
 zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań 
 zdrowotnych do uprawiania jazdy rowerem. Oświadczenie to będzie można 
 podpisać w Biurze Zawodów w momencie wydania numeru startowego.  



 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 
 niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).  
 4. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie 
 maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem 
 równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.  

 Ponadto organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego, zapasowego 
 ogumienia, pompki i zestawu narzędzi oraz własnego napoju. 
 

7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 
 
 Organizator zapewnia :  

 numer startowy z chipem pomiarowym czasu przejazdu – mocowany na 
kierownicy, obowiązuje cały cykl LLR. 

 elektroniczny pomiar czasu  

 pamiątkowy medal, 

 puchary dla trzech najlepszych zawodników w kat. Mini i Mega,  

 puchary dla zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, puchary za drugie i 
trzecie miejsce.  

 ciepły posiłek na mecie, placek, owoce, napoje,  

 bufet na trasie zawodów z owocami i napojami,  

 zabezpieczenie medyczne, 
 
 

8. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 
 
 
 Zgłoszenia uczestnictwa odbywa się przez rejestracje internetową na stronach 
 podanych wyżej zamieszczając dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. 
 Zgłoszenia przyjmowane są do 27.07.2016r. Po tym terminie będzie istniała 
 możliwość zapisu na maraton w Biurze Zawodów. Wpisowe z podanym w tytule 
 Nazwiskiem Imieniem i rokiem urodzenia zawodnika w wysokości:  
 
 Wpisowe : 
 Kategorie młodzieżowe: 
 - 0 zł – zwolnione z opłaty startowej 
 
 Pozostałe kategorie: 
 - 40zł – ulgowa opłata na konto do dnia 27.07.2016r.  
 - 70zł – opłata w przed dzień maratonu w biurze zawodów 
 - 100 zł – opłata w dniu zawodów w biurze zawodów 
 
 Opłata za numer startowy: 
 - 10zł 
 
 
 na konto :  
 50 8669 0001 2012 0122 3543 0001  
 Stowarzyszenie Sto Procent Pasji  
 ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego 6C lok. 6,  
 56-200 Góra  
 
 



 W przypadku rezygnacji ze startu do 29.07.2015r. zwracamy 100% wpłaconej 
 przez rezygnującego zawodnika opłaty startowej (minus koszty operacyjne), po 
 tym terminie nie zwracamy wpisowego. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty po 
 29.07.2015r nie gwarantuje pełnych świadczeń.  
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 maraton odbędzie się bez względu na pogodę,  

 maraton odbywa się na drogach leśnych, jednak przy ruchu otwartym, uczestników 
maratonu zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
z wszystkimi tego konsekwencjami,  

 obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie 
złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,  

 organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika w przypadku 
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w 
przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu (np. brak założonego 
kasku na trasie),  

 uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,  

 za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie 
odpowiada,  

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy,  

 każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,  

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,  

 wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną 
troskę o środowisko naturalne a także przestrzegania przepisów p.poż.,  

 organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 
regulaminu,  

 organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie  

 organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian trasy 
Maratonu,  

 każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu,  

 uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych oraz wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz 
umieszczenia na stronach internetowych: imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz 
miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. Ust.2002r. Nr 101 poz. 926)  

 w przepadku spraw nie uregulowany niniejszym regulaminem, zastosowanie ma 
regulamin cyklu Leszczyńskiej Ligii Rowerowej.  

 

 

 
10. INFORMACJE DODATKOWE 

 
 Najbliższy szpital: 
 Polskie Centrum Zdrowia Szpital w Górze 
 Ul. Hirszfelda 8 
 rejestracja: 801 606 101 - 801 606 202  
 
 Adres do korespondencji :  



 Stowarzyszenie Sto Procent Pasji ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego 6C lok. 6, 56-
 200 Góra  
 mail: stoprocentpasji@gmail.com 
 
 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od:  
 Marcin Sobański – sope1@wp.pl – tel. kom. - 605 956 791 
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