REGULAMIN – MTB Maraton Przybyszewo 2017
ROZGRYWANEGO W RAMACH „Leszczyńskiej Ligii Rowerowej 2017”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
Pełna nazwa wyścigu: Wyścig Maraton MTB Przybyszewo
Oficjalna strona internetowa: www.leszczynskaligarowerowa.pl
MTB Maraton Przybyszewo rozgrywany jest w ramach Leszczyńskiej Ligii Rowerowej która jest
cyklem imprez kolarskich współtworzona przez lokalnych organizatorów zgodnie z regulaminem
Polskiego Związku Kolarskiego- Kolarstwo dla wszystkich.
II. CELE LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ:
1. Popularyzacja kolarstwa w regionie leszczyńskim.
2. Integracja regionalnych środowisk rowerowych.
3. Promowanie regionów i miejscowości oraz szlaków rowerowych, po których
prowadzić będą trasy zawodów.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Wyłonienie najlepszych uczestników oraz drużyn LLR 2017
6. Kontynuację rozpoczętego w 2011 roku cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa.
III. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZATORZY IMPREZY
Data i miejsce: 20.08.2017r Przybyszewo
Organizator: Stowarzyszenie Sportowe Real 64-100
Wojtek Mizuro - tel. 606889732
www.mtb.64-sto.pl; kontakt@64-sto.pl

BIURO WYŚCIGU :
W dniu zawodów 20.08.2017r w godz: 8.00 – 9.30 Przybyszewo przy linii Start-Meta

IV. UCZESTNICTWO w MTB Maraton Przybyszewo
1. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat (rok ur. 1999 i
starsze) oraz osoby niepełnoletnie.
2. W przedziale wieku 16-17 lat (rok ur. 2001 -2000) za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
4. Na dystansie MEGA mogą startować wyłącznie osoby powyżej 19 roku życia (rok
ur. 1998 i starsze).
5. Zawodnicy posiadający licencję PZKol w kategorii Młodzik/Młodziczka (13-14
lat, ur. 2004-2003) oraz Junior Młodszy/Juniorka Młodsza (15-16 lat, ur. 20022001)
startują w kategoriach do jakiej zapisali się na pierwszej edycji w Trzebani.
6. Przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej - przyjmuje się rok
urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie
wyścigu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem
równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.
8.Zgłoszenie do MTB Maraton Przybyszewo 2017 jest jednocześnie
oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Leszczyńskiej
Ligi Rowerowej i akceptacją jego warunków. Zawodnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia
przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze Zawodów i
złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora.
Zawody są wyścigiem MTB i nie przewiduje się innej kategorii niż rower MTB.
Osoby startujące na innych rowerach będą kwalifikowane w ogólnej klasyfikacji bez podziału
na inny rodzaj roweru.
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu uczestników. W przypadku zamknięcia listy
startowej liczy się kolejność zgłoszeń.

V. TRASA WYŚCIGU
Trasa wyścigu przebiegać będzie po drogach polnych i duktach leśnych w okolicy Przybyszewa,
Długich Starych. W załączeniu mapa
Dystans dla kategorii Mega ok 54 km
Dystans Mini ok. 26 km
Dystans kategorii młodzieżowych 1 runda 14,5 km
Wyznaczona zostanie również strefa bufetu dla zawodników i tylko w tym miejscu dozwolone jest
podawanie żywności oraz bidonów z napojami.
VI. Spory
Na wyścigu zastosowanie mają przepisy Polskiego Związku Kolarskiego i regulamin Leszczyńskiej Ligi
Rowerowej decyzje sporne będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów w porozumieniu z
organizatorem.
VII. KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ
1. MEGA (ok 54 km) – dłuższy dystans (M-mężczyźni; K-kobiety):
K › 19 lat i starsze (rok ur. 1998 i starsze)
M2 › 19-30 lat (ur. 1998-1987)
M3 › 31-40 lat (ur. 1986-1977)
M4 › 41-50 lat (ur. 1976-1967)
M5 › 51 i starsi (ur. 1966 i starsi)

2. MINI (ok 26 km) – krótszy dystans:
K2 › 17-30 lat (ur. 2000-1987) K3 › 31-40 lat (ur. 1986-1977)
K4 › 41 lat i starsze (ur. 1976 i starsze)
M1*› 17-18 lat (ur. 2000-1999) [* oraz pkt IV.5]
M2 › 19-30 lat (ur. 1998-1987)
M3 › 31-40 lat (ur. 1986-1977)
M4 › 41-50 lat (ur. 1976-1967)
M5 › 51-60 lat (ur. 1966-1957)
M6 › 61 lat i starsi (ur. 1956 i starsi)

1. Zawody będą rozgrywane na dwóch głównych dystansach – MINI i MEGA
2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej LLR 2017 będą naliczane po zakończeniu
imprezy wg wzoru:
Czas przejazdy zwycięzcy dystansu [w sekundach]
Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach]
MNOŻNIK
Gdzie, mnożnik wynosi:
dystans młodzieżowy – 300
dystans MINI – 500
dystans MEGA – 700
Klasyfikacje dodatkowe
W trakcie zawodów nie przewiduje się dodatkowych klasyfikacji
VIII, Organizacja
Wyścig rozgrywany będzie przy otwartym ruchu pojazdów, przez cały czas trwania imprezy
obowiązują przepisy ruchu drogowego tj. zawodnicy stosują się do oznakowania, jadą jak najbliżej
prawej krawędzi jezdni i stosują zasadę ograniczonego zaufania.
Organizator ma prawo wprowadzić dodatkową kategorię w zależności od hojności sponsorów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie zawodów.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Samochody parkować w miejscach wyznaczonych i stosować należy się do poleceń służb
organizatora
START DYSTANS MEGA: godz: 11.00
START DYSTANS MINI: godz: 11.10
START KAT. MŁODZIEZOWYCH: 9.30
IX. Wykaz szpitali
Szpital Leszno ul. Jana Kiepury 45 64-100 Leszno Tel. 65-525-31-00

