Organizator: SGR Srebrna Góra, Gmina Stoszowice;
Sponsorzy: Kordas Spółka Jawna, AXTONE, Specialized, Dobry Rower, MK Fizjoterapia;
Regulamin

III Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry "MUFLON MTB"
1. Cel zawodów
• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich imprezy,
• Rozpowszechnianie i rozwój kultury kolarstwa górskiego w regionie,
• Rozpowszechnianie aktywnego trybu życia,
Zawody zaliczane do ,,I Pucharu Strefy MTB Sudety 2014” oraz do kalendarza DZKol.
2. Terminy i miejsce imprezy
Termin: 02.08.2014 r. sobota,
Miejsce: Srebrna Góra, parking pod fortem Donżon.
3. Warunki uczestnictwa
Zawody przeznaczone dla każdego. Posiadają charakter otwarty, udział mają prawo zarówno zawodnicy z
licencją i bez licencji.
• opłata:
- 20 zł (w przypadku zapisów internetowych);
- 30 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
• wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów);
• kask;
• rower ze sprawnymi hamulcami;
Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica.
4. Opłata wpisowa:
Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
5. Program zawodów:
• 08:00- 10.30– zapisy w Biurze zawodów (przełęcz Srebrna – Bar "Przystanek Przełęcz")
• 11:00– start wspólny
• 15.00 – zamknięcie trasy zawodów
• 15:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
• 15.30 – Zakończenie imprezy

6. TRASA:
• Długość: 35 km;
• Przewyższenia: 1000 m;
• Start: Przełęcz Srebrna;
• Meta: Fort Donjon (korona główna);
• plik GPX z trasy do pobrania ze strony: www.zapisy.ultimasport.pl/7
7. Klasyfikacja:
Klasyfikacje Muflon MTB 2014:
Kategoria OPEN (licencja / bez licencji):
- kobiety OPEN;
- mężczyźni OPEN;
Kategoria AMATOR (bez licencji):
- kobiety OPEN;
- mężczyźni OPEN;
Kategorie wiekowe;
kobiety:
- kat. K1 do 30 lat,
- kat. K2 powyżej 30 lat;
mężczyźni:
- kat. M1 do 18 lat;
- kat. M2 od 19 do 30 lat;
- kat. M3 od 31 do 40 lat;
- kat. M4 powyżej 40 lat;
Klasyfikacja drużynowa:
Do klasyfikacji drużynowej punktuje 3 zawodników, 2 mężczyzn i 1 kobieta.
Zasady punktacji: 1 msc OPEN - 1 pkt., 2 msc OPEN - 2 pkt., ..., n msc OPEN - n pkt.
Najmniejsza suma punktów daje drużynie zwycięstwo.
Zawodnicy muszą reprezentować ten sam klub.
Klasyfikacja SGR:
Klasyfikacja OPEN zawodników SGR Srebrna Góra.

Klasyfikacja PSP i OSP
W trakcie zawodów będzie prowadzona również klasyfikacja PSP i OSP w następujących kategoriach:
OPEN kobiety PSP;
OPEN kobiety OSP;
OPEN mężczyźni PSP;
OPEN mężczyźni OSP;
UWAGA!!!
Uczestnicy posiadający licencję kolarską kat. U23/Elita mężczyzn/kobiet nie są klasyfikowani w
kategoriach wiekowych.
Jeśli zawodnik bez licencji zajmie miejsce OPEN, które gwarantuje mu nagrodę, otrzymuje ją.

KLASYFIKACJA I PUCHARU STREFY MTB SUDETY
Oprócz klasyfikacji w ramach organizowanego wyścigu prowadzona będzie również
klasyfikacja
Strefy MTB Sudety ,,I Puchar Strefy MTB Sudety 2014”.
1. Klasyfikacja prowadzona będzie od 1 do 4 wyścigu, które realizowane będą na
terenie Strefy MTB Sudety i obejmuje wyścigi:
1. IV Wyścig MTB Walim, 29.06.2014.
2. II Sowiogórski Maraton Rowerowy Bielawa, 06.07.2014. (trasa Mega)
3. III Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry, Muflon MTB, 02.08.2014.
4. Finał I Pucharu Strefy MTB Sudety, Głuszyca, 13.09.2014.(trasa Mega)
2. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostaną
uczestnicy, którzy uzyskają łącznie największą liczbę punktów, biorąc udział
minimum w trzech, z czterech wyścigów. W przypadku gdy zawodnik wystartuje w
czterech wyścigach będą brane pod uwagę jego trzy najlepsze wyniki. Klasyfikacja
prowadzona będzie w kategorii OPEN w podziale dla kategorii:
obiet (K)
Mężczyzn (M)
3. Punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = -----------------------------------------------------------------x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
4. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,I Pucharu Strefy MTB Sudety
2014” odbędzie się po zakończeniu wszystkich w/w wyścigów strefy, po zakończeniu
ostatniego wyścigu w dniu 13.09.2014.
5. Głównym sponsorem nagród jest Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.

8.Świadczenia dla uczestników (w ramach wpisowego):
• oznakowana trasa
• elektroniczny pomiar czasu (międzyczas) – UltimaSport.pl
• bufet na trasie
• posiłek na mecie
• nagrody dla najlepszych (pieniężne i rzeczowe)
• bezpłatny masaż (MK Fizjoterapia)
• opiekę medyczną
• zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze
• możliwość umycia roweru
W pakiecie startowym wejście na Twierdzę Donżon wraz z 2 osobami towarzyszącymi.
9. Nagrody:
Nagrody Muflon MTB 2014:
Kategoria OPEN (5 tys. zł):
Kobiety/Mężczyźni:
1 miejsce - 1000zł
2 miejsce - 600zł
3 miejsce - 400zł
4 miejsce - 300zł
5 miejsce - 200zł
Pierwsza trójka otrzyma również pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
Kategoria AMATOR:
Kobiety/Mężczyźni:
1 miejsce - nagroda rzeczowa
2 miejsce - nagroda rzeczowa
3 miejsce - nagroda rzeczowa
Pierwsza trójka otrzyma również pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
Kategorie wiekowe:
mężczyźni:
- kat. do 18 lat;
- kat. od 19 do 30 lat;
- kat. od 31 do 40 lat;
- kat. powyżej 40 lat;
kobiety:
- kat. do 30 lat
- kat. powyżej 30 lat;
Pierwsza trójka każdej kategorii otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.

Klasyfikacja drużynowa:
Pierwsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki oraz dyplom.
Klasyfikacja SGR:
Wspólne zdjęcie w okolicach podium oraz dyplom.
Klasyfikacja PSP i OSP
Puchary dla 3 najlepszych zawodników.
UWAGA!!!
Nagrody pieniężne wypłacane po dekoracji. Podstawą odbioru nagrody jest osobiste stawienie się na
uroczystej dekoracji w stroju klubowym/reprezentacyjnym.
10. Informacje dodatkowe:
• a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach oraz taśmami "Muflon MTB & SGR"
• b) Posiadacz numeru zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania podstawowych
zasad kultury.
• c) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania ruchu
turystycznego.
• d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, kradzieże i
zagubiania mienia uczestników.
• e) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski, przejezdna bez problemu przez amatora jazdy na
rowerze górskim.

Mapa trasy:

Profil wysokościowy:

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wyścigu:
Marcin Górski
+48 501 449 870
gorski@kordas.pro
Piotr Kurczab
+48 725 780 232
piotrkurczab@wp.pl
Szpital św. Antoniego
Adres: Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: 74 641 34 00
Regulamin zatwierdzono dnia 20 lipca 2014.
DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

