Regulamin
I Mistrzostw Polski Amatorów
Sztafet MTB
Smyczyna (gm. Lipno) – 10.10.2015r.
pod patronatem honorowym:
Wójta Gminy Lipno – Jacka Karmińskiego
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem I Mistrzostw Polski Amatorów Sztafet MTB jest LUKS ORZEŁ LIPNO,
Lipno ul. Powstańców Wlkp. 69, mail: mtb.orzel.lipno@gmail.com oraz MW Invest Group,
mail: sport@mw-invest.com.pl
Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie I Mistrzostw Polski
Amatorów Sztafet MTB są: - Robert Konieczny, Prezes LUKS „Orzeł Lipno”–
tel. 695 741 482,
Dariusz Markiewicz - MW Invest Group tel 601 762 110.
II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
I Mistrzostw Polski Amatorów Sztafet MTB odbędą się w dniu 10.10.2015r. (sobota) w
Smyczynie gm. Lipno – lasy Smyczyńskie. Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej w lasach
Smyczyńskich (długość jednej pętli około 9,5 km – Everest, Chiny, Cross). Start i Meta
usytuowana będą na Ranczo Grześkowiak w Smyczynie.
III. UCZESTNICTWO
Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest: dokonanie zgłoszenia do zawodów w
wymaganym terminie dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 120 zł od zgłoszonego zespołu
złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz braku posiadania licencji
zawodniczej w kat. ORLIK i ELITA (w biurze zawodów) w mistrzostwach prawo startu mają
zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat - rocznik 2000 ( zawodnik nieletni pisemna zgoda rodziców)
Wszyscy zawodnicy: mają obowiązek startować w kaskach przyjeżdżają na zawody na
własny koszt powinni posiadać ubezpieczenie OC i NNW.
Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy i zawodniczki z prawidłowo przymocowanym
numerem startowym na kierownicy roweru.
Podczas rozgrywania zawodów nie wolno zawodnikom trenować na trasie wyścigu. W
przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.
Dla zawodników wprowadza się boksy pomocy technicznej usytuowane w rejonie startu.
Wskazane jest by członkowie poszczególnych drużyn startowali w identycznych koszulkach.
W mistrzostwach może startować maksymalnie 100 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia udziału w I Mistrzostwach Polski Amatorów Sztafet MTB należy dokonać
poprzez stronę internetową zapisy.ultimasport.pl/124 w terminie do dnia 07.10.2015r.
Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto Bank Spółdzielczy Lipno:
LUKS Orzeł Lipno
ul. Powstańców Wlkp 68,
64-111 Lipno
w tytule wpisać: SZTAFETY2015 nazwa zespołu;
nr konta: 53 9043 1083 2832 0047 1057 0001 do dnia 07.10.2015.

Zgłoszenia do startu w sztafecie dokonują Kluby (formalne i nieformalne).
Każda drużyna zgłasza 3 zawodników, wskazując kapitana. Możliwe jest również zgłoszenie
jednego zawodnika rezerwowego, który zastępuje zawodnika niemogącego wystąpić w
zawodach. Zgłoszenia zmiany zawodnika można dokonać w dniu zawodów w Biurze
Zawodów, najpóźniej do godziny 9.00.
Zgłoszenia należy dokonać przez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem:
zapisy.ultimasport.pl/124

IV. BIURO WYŚCIGU
Biuro Zawodów mieścić się będzie na Ranczo Grześkowiak w Smyczynie. Czynne będzie
10.10.2015 roku od godziny 8.00.
V. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW:
Zawody rozgrywane będą ze startu wspólnego. Poszczególni zawodnicy startują według
kolejności podanej na liście startowej. Lista startowa będzie wydrukowana i dostępna w
biurze zawodów na godzinę przed startem. Po ogłoszeniu kolejności startów nie można jej
zmienić.
Uczestnicy wyścigu otrzymują nr startowy z numerem drużyny oraz numerem kolejności
startu w sztafecie (od nr 1 do nr 3). Każdy z zawodników pokonuje 3 okrążenia wg systemu :
nr 1, nr 2, nr 3, nr 1, nr 2, nr 3, nr 1, nr 2, nr 3.
Zmiana zawodników dokonywana jest w strefie zmian wyznaczonej liniami. Kolejny
zawodnik może wystartować dopiero po minięciu linii przez poprzednika.
Zwycięzcą zostaje drużyna, która w najkrótszym czasie pokona wyznaczoną trasę (9
okrążeń). Nie przewiduje się klasyfikacji drużyn wg wieku zawodników. Przy zgłoszeniu
minimum 3 drużyn kobiecych organizator wprowadzi osobną klasyfikację dla pań.
Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Polski Amatorów Sztafet MTB 2015. Trzy pierwsze
drużyny otrzymują puchary i medale. Pierwsza drużyna otrzymuje również koszulki
mistrzowskie (jeżeli będzie klasyfikacja pań nagrody zostaną przyznane w kategorii
mężczyzn i kobiet). Ponadto trzy najlepsze drużyny w kategorii OPEN otrzymają nagrody
finansowe. Pula nagród 1.500zł
VI. PROGRAM I MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW SZTAFET MTB:
Dnia 10.10.2015 (sobota)
08.00 – 9.30 – wydawanie nr startowych
9.40 – odprawa techniczna
9.45 – uroczyste otwarcie I tytuł Mistrza Polski Amatorów Sztafet MTB dla wszystkich ekip
10.00 – start wyścigu
15.30 – dekoracja zwycięzców
VII. ŚWIADCZENIA
Przygotowana i oznaczona trasa wskazane w regulaminie nagrody dla zwycięzców bufet na
mecie pomiar czasu
VIII. POMOC MEDYCZNA
Organizator zapewnia stacjonarną pomoc medyczną w rejonie linii startu i mety. Najbliższy
Szpital znajduje się w Lesznie, ul. Kiepury 34.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych
członków ekipy z niniejszym Regulaminem Mistrzostw Polski oraz ścisłe przestrzeganie
obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw Polski i Komisji

Sędziowskiej,
2. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu
uczestników na wyścig i z wyścigu,
3. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie zawodów oraz za rzeczy zaginione w trakcie
wyścigu.
4. Nieznajomość regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za wytłumaczenie.
5. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydować będzie Komisja
Sędziowska w porozumieniu z organizatorem.
6. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki pogodowe.

