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REGULAMIN
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MiŁODZIF-ŻY

W KOLARSTWIE MTB
GŁoGoW 25 _26.07.2015

1. cnr, wyścIGU
o Wyłonienie Mistrzów OOM MTB 20l5
o Popularyzacja kolarstwa górskiego
o Promocja Głogowa

2. ORGAI\IZATOR
o Stowarzyszenie MTB Obiszów Team
o Dyrektor wyścigu: Artur Chodor te1.661 690 666

3. WSPÓŁORGANIZATORZY
o Polski ZwiązekKolarski
o Dolnośląski Związek Kolarski
o Miasto Głogów

4. TERMIN I MIEJ§CE
o Zawody zostaną ptzeprowadzone w dniu26.07.2015
o Głogów - tor motocrossowy Górkowo

5. UcZEsTNIcTwo
o prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie i

licencję sportową na 2015 rok
w wyścigu biorą udział zawodniczki i zawodnicy wg list zatwierdzonychprzezPZKol
juniorki młodsze - 20 osób
juniorzy młodsi - 40 osób

6. ocENA wYNIKÓw

o zawody zostanąprzeprowadzone zgodnie zPrzepisami Sportowymi PZKol

7. NAGRODY
o Zawodniczka i zawodnik, którzy zEmąI miejsce otrzym?jąkoszulkę Mistrza Polski
o Zawodniczki i zawodnicy, zajmujący miejsca I - III otrzymają medale i puchary

8. ZASADY FINANsowAl[IA

o kosź zakwaterowania-i wyżywienia od kolacji 25.07.2015 do obiadu 26.07.2015 dla
zakwalifikowanych zawodników i trenerów lwg limitów wojewódzkich/ pokrywa
Ministerstwo Sportu i Turystyki

o
a.

b.
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9. SKŁAD KOMISJI §ĘDZIOWSKIEJ

o wynwazyKS PZKol i DZKol

10. WYKAZ SZPITALI
o Szpital Powiatowy w Głogowie: ul.Kościuszkil5, 67-200 Głogów, tel.76183732II

11. WYNIKI
o Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej www.mtbobiszow.pl

12. PosTANowIENIA KoŃCoWE
o We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w

porozumieniu z Organi zatoręm zawodów.
o Wszelkie dodatkowe informacjelkomunikaĘ podane zostanąna odprawie technicznej.
o Każdy uczestnik bierzę udział w wyścigu na własną odpowiedzialnośó.
o Kńdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz

or ganizator ów, a także do prze strze gania zasad n i n i ej sze go re gulam inu.
o Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sżyumych, zgodnych

z obowiązuj ącym i standardami bezpieczeństwa.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy, ani rzeczy

osobiste zaginione w trakcie trwania zawodów.
o Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowanę przez uczestników zawodów oraz

wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z
wyścigu.

o Protesty zgodnie zprzepisamiPZKol.

Pot§KI KOLAR§Kl

REGULAMIN ZĄTWIERDZONO
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ORGAIYZATOR

Tor motocrossowy Głogów Górkowo

Biuro zawodów przed OOM do 24.07.2015
DolnośląskiZwiązek Kolarski te\.71 367 79 28 dzkol@dzkol.eu

w dniu przvjazdu 25,07.2015
Hotel lnterferie Głogów ul. Wojska Polskiego 9 tel, 76 726 57 00

w trakcie zawodów 26.07.2015
tor motocrossowv Głoqów Górkowo

Ańur Chodor tel, 661 690 666 ańur.chodor@wp.pl
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Koordynator
dyscypliny Ańur Chodor tel. 661 690 666 ańur.chodor@wp.pl

Sędzia Główny piotr kanar

Sędziowie komisarz 2 Ratał stasiak
Komisarz 3 Tadeusz Daszkiewicz

Weryfikacja
zEłoszeń

25,07,2015 godz, 14.00 - 18.00
Hotel lnterferie Głooów

Konferencja
techniczna

25,07,2015 godz. 20.00
Hotel Inteńerie Głooów

zakwaterowanie Hotel lnteńerie Głogow

Wyżywienie W miejscu zakwaterowania

Termin zgłoszenia
ekip wojewódzkich

do 15.07.2015
dzkol@dzkol.eu

Uwagi
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyzywienie dla 20
zawodniczek i 40 zawodników oraz trenerów /zgodnie z limitami
MsiT/

Program zawodów

25.07.2015

sobota

do 14.00-
18.00

przyjazd ekip, akredfiacja, weryfikacja zawodników - Hotel
lntrferie

19.00 - 20.00 kolacja

20.00 konferencja techniczna - Hotel lntńerie

26.07.2015

niedziela

8.00 śniadanie

11.30

12,30

13.30

15.30

otwarcie ooM
wyścig juniorek młodszych

wyścig juniorów młodszych

ceremonia dekoracji l(M izamknięcie OOM

16.00 obiad
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Ostateczny termin przesłania e-mailem na adres dzkol@dzkol.eu zgłoszeń ekip
wojewódzkich upływa 15,07,2015 r.

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji list
zgłoszeń oraz wypełnionych i podpisanych przez wszystkich uczestników
(zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej i oświadczeń
o danych osobowych. Oświadczenie w imieniu zawodników niepełnoletnich
podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzkol@dzkol.eu

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie lnterdyscyplinarne
Stowa rzys zenia Spo ńowe/ OZKole

5. Limity osób towarzyszących /trenerów/ przysługujące ekipom wojewódzkim

1,

2,

3.

4.
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1 trener
2 trenerów
3 trenerów
4 trenerów
5 trenerów
6 trenerów
7 trenerów

6.

7.

8,

9.

W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną ze statutem
iwpisem w licencji

Każdy zawodnik powinien posiadać licencję zawodnika uprawniającą do
uczestnictwa we współzawodnictwie spońowym, wydaną przez właściwy związek
spońowy.

Ostateczną listę zawodników zakwalifikowanych do finałów opublikuje Polski
Związek Kolarski

Każdy uczestnik XXl OOM powinien legitymowaó się dowodem tożsamości ze
zdjęciem (dowód osobisty, paszpoń, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL i

przynależnośó do Oddziału NFZ, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa,
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WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne badania
lekarskie poświadczone w ksiązeczce/karcie zdrowia zawodnika (ważne 6
miesięcy)zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego spońu przez dzieci i

młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23
rokiem życia (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 500) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 14 kwietnia 2011 w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań
lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011Nr 88, poz.
502).

10.Wersję papierową zgłoszenia podpisanąprzez WISS należy niezwłocznie przesłać
listownie na adres biura DZKol 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3

11,Zobowiązuje się zawodników, trenerów i sędziów do uczestnictwa w Ceremonii
Otwarcia iZamknięcia Olimpiady w strojach spońowych

Ze spońovvym pozdrowieniem
iżyczeniami udanego pobytu w Głogowie

MTB Obiszow Team i DZKol
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