VIII MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno
05.08.2017r
•

Zapowiedź:

05 sierpnia 2017r LUKS Orzeł Lipno serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji
MTB Maratonu, imprezy zaliczanej do cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. Maraton odbędzie
w okolicach Smyczyny, miejscowości w gminie Lipno oddalonej o kilka kilometrów od drogi
krajowej nr 5. Trasa tradycyjnie zostanie poprowadzona głównie drogami, ścieżkami i
duktami gruntowymi pośród lasów i terenów przyleśnych leśnictwa Błotkowo. W ramach
zawodów zostaną rozegrane Mistrzostwa OSP i PSP. Rejestracja online trwa do 02 sierpnia
włącznie.
Rywalizacja na dystansie JUNIOR odbywa się wraz z dystansem MINI o godz. 11:05. Ponadto
podczas zawodów zostanie wprowadzony sektor startowy - 50 najlepszych zawodników
dystansu mini w LLR 2017
ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z REGULAMINEM LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ NA
ROK 2017
2. Miejsce maratonu, lokalizacja biura zawodów:
Ranczo Smyczyna (m. Smyczyna, gm. Lipno, pow. leszczyński)
3. Biuro zawodów - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów:
•

piątek, 04 sierpień w godz. 16:00-18:00

•

sobota, 05 sierpień w godz 08:00-10:30

4. Szczegółowy program zawodów w dniu imprezy:
•

godz. 08:00 – Otwarcie biura maratonu – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów

•

godz. 09:00 - Zakończenie wydawania nr startowych w kategorii MŁODZIK

•

godz. 09:30 - Start dystansów MŁODZIK 7 km (1 pętla juniorska)

•

godz. 10:30 - Zakończenie wydawania nr startowych dla dystansów JUNIOR, MINI i MEGA

•

godz. 11:00 - Start dystansu MEGA (62 km) – 4 pętle

•

godz. 11:05 - Start dystansu MINI (31 km) – 2 pętla

•

godz. 11:05 - Start dystansu JUNIOR (15,5 km) – 1 pętla

•

godz. 11:10 - Start wyścigu dla najmłodszych dzieci w wieku 3-11 lat
(zapisy w godz. 10:00 - 11:00)

•

godz. 11.15 - Dekoracja dystansu MŁODZIK

•

godz. 14.30 - Dekoracja zwycięzców

•

godz. 15.00 - Planowane zakończenie imprezy.

5. Rejestracja:
Rejestracja jest prowadzona drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie internetowej (link bezpośredni - http://zapisy.ultimasport.pl/303 oraz za
pośrednictwem strony Leszczyńskiej Ligi Rowerowej www.leszczynskaligarowerowa.pl
•
•

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.08.2017 włącznie. Po tym terminie będzie istniała
możliwość zapisu na maraton w Biurze Zawodów.

6. Opłata startowa:
•

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO - płatne przelewem (do 02.08):
• Kategorie młodzieżowe - bez opłaty
• Pozostałe kategorie - 40 zł

•

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO - płatne gotówką w Biurze Zawodów (04.08):
• Kategorie młodzieżowe - bez opłaty
• Pozostałe kategorie - 50 zł

•

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO - płatne gotówką w Biurze Zawodów(05.08):
• Kategorie młodzieżowe - bez opłaty
• Pozostałe kategorie - 70 zł

•

KOSZT WYKUPIENIA ZA NUMER STARTOWY (dla nowych zawodników) - 10 złotych

•

WPISOWE NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO:
LUKS Orzeł Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 68
64-111 Lipno
Bank Spółdzielczy Lipno 53 9043 1083 2832 0047 1057 0001
z dopiskiem: imię i nazwisko zawodnika, team zawodnika - edycja (miejscowość)
[np. Jan Nowak, LLR Team - MTB Smyczyna]

•

O dacie dokonania opłaty startowej decyduje data zaksięgowania wpłat na koncie
bankowym. Brak płatności na koncie organizatora do 02.08.2017r roku skutkuje
koniecznością uiszczenia wyższej opłaty w formie gotówki w Biurze Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych. Płatności dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa w
zawodach, a także osobom, które nie ukończyły zawodów nie podlegają zwrotowi.

7. Kategorie:
•

KATEGORIE WIEKOWE:

•

Zgodnie z regulaminem ogólnym Leszczyńskiej Ligi Rowerowej na rok 2017

•

Klasyfikacja indywidualna OPEN MINI z podziałem na dwie kategorie: PSP i OSP.

•

O przydzieleniu do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia
uczestnika, a nie dokładna data urodzenia.

8. Trasa:
Trasa poprowadzona jest głównie drogami, ścieżkami i duktami gruntowymi, pośród lasów i
terenów przyleśnych leśnictwa Błotkowo. W tym roku start nastąpi w Błotkowie, a meta
tradycyjnie zostanie usytuowana przy Ranczu Smyczyna. Trasa oznaczona będzie strzałkami
umieszczonymi na drzewach i słupkach oraz taśmami rozwieszonymi na drzewach w
szczególnych miejscach trasy.
Dystanse:
62 km – MEGA
31 km – MINI
15,5 km – JUNIOR
7 km – MŁODZIK
9. Nagrody i świadczenia:
•

elektroniczny pomiar czasu

•

pamiątkowy medal dla osób które dokonają wpłaty do 02.08.2017 r.;

•

puchar za najszybsze pokonanie trasy

•

gratyfikacje finansowe - trzy pierwsze miejsca w kategorii MINI OPEN ( I miejsce - 150
zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł) oraz MEGA OPEN ( I miejsce - 300 zł, II miejsce
- 200 zł, III miejsce - 100 zł)

10. Najbliższy szpital
WSZ Leszno ul. Kiepury 30

MTB Smyczyna 05.08.2017r.
Leszczyńska Liga Rowerowa, Rancho Smyczyna, LUKS Orzeł Lipno

III OTWARTE MISTRZOSTWA MTB
STRAŻAKÓW PSP i OSP
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz Zarząd
Powiatowy ZOSP RP w Lesznie zapraszają do udziału w III Otwartych Mistrzostwach MTB
Strażaków PSP i OSP o puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Lesznie oraz Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KLASYFIKACJI:




W zawodach mogą zostać sklasyfikowani wszyscy czynni lub emerytowani strażacy
Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej biorący
udział w edycji MTB Maraton w Smyczynie.
Zawodnicy - Strażacy, którzy zgłosili chęć klasyfikacji STRAŻAK PSP/OSP (e-mailowo).

REJESTRACJA:
 na stronie LLR lub LUKS Orzeł Lipno w ramach Maratonu MTB SMYCZYNA
- tak jak do startu w MTB Smyczyna – w swoich taemach lub jako niezrzeszony –
LISTA OGÓLNA
- opłaty startowe zgodnie z regulaminem organizatora.
 rejestracja dodatkowa e-mailowa dla wszystkich strażaków na stronie
pjrg@lesznopsp.wlkp.pl
wpisując w treści e-maila nazwisko i imię oraz nazwę
jednostki np:
Nowak Adam - PSP Leszno
lub Kowalski Jan - OSP Lipno
DYSTANS:
 rywalizacja na dystansie ok. 31 km - MINI
KLASYFIKACJA:
 indywidualna OPEN z podziałem na dwie kategorie: PSP i OSP.
Wszystkie dodatkowe informacje dot. zapisów oraz spraw organizacyjnych na stonie
Leszczyńskiej Ligi Rowerowej lub Orzeł Lipno.
Osoba do kontaktu:
asp.sztab. Jacek Nowak – Z-ca Dowócy JRG PSP w Lesznie tel. 653224231 kom. 697998484
CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypoczynku na rowerach.
2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych gminy Lipno.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników MTB spośród strażaków PSP i OSP.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
5. Integracja środowiska strażackiego.

