
 

REGULAMIN 
VI MTB Maratonu o Puchar LUKS Orzeł Lipno 

Smyczyna (sobota) 30.05.2015r. 
z cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 

 
1. ORGANIZATOR:  
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Lipno  
http://mtblipno.dbv.pl  
mtb.orzel.lipno@gmail.com  
 
 
PATRONAT HONOROWY - WÓJT GMINY LIPNO p. JACEK KARMIŃSKI  
 

Osoba odpowiedzialna za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wyścigu: 

Dyrektor Wyścigu  Robert Konieczny  tel. kom. 695-741-482 

 
 
2. TERMIN , MIEJSCE , PROGRAM ZAWODÓW :  
Sobota 30.05.2015. Smyczyna, gmina Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolski  
 
Piątek 29.05.2015 r.  
o godz. 16.00 - 18.00 –wydawanie numerów startowych, ewentualne zapisy  
 
Sobota 30.05.2015 r.  
o 08:00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie nr startowych dla dystansów MŁODZIK, 
JUNIOR, MINI i MEGA, ewentualne zapisy,  

o 09:00 - zakończenie wydawania nr startowych w kategorii JUNIOR,  

o 09:30 - start dystansów młodzieżowych JUNIOR - długość 14 km (2 pętle) oraz MŁODZIK 7 
km (1 pętla)  

o 10:30 – zakończenie wydawania nr startowych dla dystansów MINI i MEGA.  

o 11:00 - Start dystansów MEGA (ok. 60 km)  

o 11:05 - Start dystansów MINI (ok. 30 km),  

o 11:10 - Start wyścigu dla najmłodszych w dzieci w wieku 3 - 11 lat, (zapisy w godz. 10:00 - 
11.00)  

o 15:00 - Dekoracja zwycięzców  

o 15:30 - Planowane zakończenie imprezy.  
 
3. MIEJSCE MARATONU:  
„RANCHO SMYCZYNA” – zwane dalej Biurem Zawodów.  
 
4. CEL MARATONU:  
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypoczynku na rowerach.  
2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych gminy Lipno.  
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach MTB.  
4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.  
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5. Wypracowanie zaplecza technicznego i logistycznego do organizacji w najbliższych latach 
imprez o najwyższej randze w MTB.  
6. Prezentacja walorów krajoznawczych ziemi leszczyńskiej i wielkopolskiej.  
7. 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 zostaną usytuowane na Ranczo Smyczyna . Trasa oznaczona 
będzie strzałkami umieszczonymi na drzewach i słupkach oraz taśmami rozwieszonymi na 
drzewach w szczególnych miejscach trasy. Dystanse:  
60 km – MEGA  

30 km – MINI  

14 km – JUNIOR  

7 km - MŁODZIK  

od 100 m do 1 km – wyścigi dla dzieci, nie zaliczane do klasyfikacji LLR  
 
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. 1996 i starsze) 

 M2 → 19-30 lat (ur. 1996-1985) 

 M3 → 31-40 lat (ur. 1984-1975) 

 M4 → 41-50 lat (ur. 1974-1965) 

 M5 → 51 i starsi (ur. 1964 i starsi) 

 

2. MINI – krótszy dystans: 

 K2 → 17-30 lat (ur. 1998-1985) 

 K3 → 31 lat i starsze (ur. 1988 i starsze) 

 M1* → 17-18 lat (ur. 1998-1997)    

 M2 → 19-30 lat (ur. 1996-1985) 

 M3 → 31-40 lat (ur. 1984-1975) 

 M4 → 41-50 lat (ur. 1974-1965) 

 M5 → 51-60 lat (ur. 1964-1955) 

 M6 → 61 lat i starsi  (ur. 1954 i starsi) 

 

 

3. Kategorie w wyścigach młodzieżowych (znany dalej dystansem/wyścigiem 

młodzieżowym): 

 MŁODZIK → chłopcy w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2003-2001) 

 MŁODZICZKA → dziewczęta w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2003-2001) 

 JUNIOR → chłopcy w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2000-1999) 

 JUNIORKA → dziewczęta w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2000-1999) 



PUNKTACJA LLR:  
1. Zawody będą rozgrywane na 4 dystansach – MŁODZIK, JUNIOR, MINI i MEGA  

2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej LLR 2015 będą naliczane po zakończeniu imprezy wg wzoru 
zawartego w regulaminie LLR.  
 
6. ZASADY UCZESTNICTWA I WYPOSAŻENIE:  
 
Rejestracja będzie prowadzona drogą elektroniczną przez firmę Ultimasport na stronie 
internetowej: www.ultimasport.pl, Na stronie organizatora www.mtblipno.dbv.pl oraz na 
stronie Leszczyńskiej Ligi Rowerowej (www.llr.com.pl) będą umieszczone odnośniki do 
właściwego formularza zgłoszeniowego na stronie tej firmy.  
Prawo startu w maratonie mają osoby:  
o Pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.  

o 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.  

o 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.  
 
5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne ( elektroniczny pomiar czasu). Ominięcie 
punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. 
 
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 
obowiązujący od zawodów w Smyczynie, nr zawodnikowi zostanie nadany po wpłaceniu 
wpisowego (opłata 5zł, nr ten będzie jeszcze obowiązywał w Krzywiniu, Górze, 
Przybyszewie oraz Górznie w zawodach w ramach LLR )  

pamiątkowy medal dla osób które dokonają wpłaty do 23.05.2015r,  

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

puchary dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach (w danej kat. 
minimum 5 startujących ) 

wynik przesłany sms/em  
 
 
8. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:  
Zgłoszenia należy dokonać zamieszczając dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 27.05.2015r . Po tym terminie będzie istniała możliwość zapisu 
na maraton w biurze imprezy - w dniu 29.05.2015r oraz w dniu 30.05.2015r  
Wpisowe :  
40 zł - do dnia 27. 05.2015r.  

50 zł – opłata w przeddzień maratonu w biurze zawodów  

70 zł – opłata w dniu zawodów w biurze zawodów  

0 zł - Kategorie młodzieżowe są zwolnione z opłat  
 
 
Wpłaty należy dokonać na:  
 
LUKS Orzeł Lipno  
ul. Powstańców Wlkp. 68  
64-111 Lipno  
Bank Spółdzielczy Lipno  
Nr konta:  
53 9043 1083 2832 0047 1057 0001  
z dopiskiem VI MTB o Puchar LUKS ORZEŁ LIPNO oraz imię i nazwisko , 
 
O dacie dokonania opłaty startowej decyduje data zaksięgowania wpłat na koncie bankowym. 
Brak płatności na koncie organizatora do 27.05.2015r 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.  



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 uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma regulamin 
cyklu Leszczyńskiej Ligii Rowerowej na sezon 2015.  
 



10. INFORMACJE DODATKOWE:  
Najbliższy szpital:  
Wojewódzki Szpital Zespolony  
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno  
tel. punktu informacyjnego: (65) 52 53 195  
 
Adres do korespondencji:  
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Lipno,  
ul. Powstańców Wlkp. 68, 64-111 Lipno  
mail: mtb.orzel.lipno@gmail.com  
www.mtblipno.dbv.pl   tel. 695741482 

 


