REGULAMlN MtsTRZosTW PoLsKl W KoLARsTWlE GoRsKlM xco - GlELNlow 2016
1.

oRGANlZAToR

Organizatorem Mistrzostw Polski MTB XCO jest:
- Gmina Gielniów
- OST-Pomiar
Mistrzostwa Polski organizowane są zgodnie z przepisami UCl i PZKol.
odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Mistrzostw Polski MTB XCO z ramienia
Organizatora są:
OST Pomiar
Ul. Marie Curie Skłodowskiej 8/27
26-300 Opoczno
- Dyrektor wyścigu - Mariusz Sarwiński - numer telefonu: +4879O 892 4O2/ email:
biuro@mtbopoczno.pl
- Damian Pietrasik - numer telefonu: + 48 6O2 511 900
MlsTRZosTWA oDBĘDĄ SlĘ W TERMlNlE I5-L6.o7.2016 R. W GlELNloWlE
2. KLASA WYŚclGU

Mistrzostwa Polski MTB XCO są umieszczone w Kalendarzu lmprez Sportowych na rok 2016
Polskiego Związku Kolarskiego.
3. UCZESTNlcTwo
3.1 Warunkiem dopuszczenia zawodniczek i zawodników do wyścigujest przedstawienie
komisji sędziowskiej w Biurze zawodów licencji kolarskiej na rok 2O!6 z polskim kodem UCl
(Międzynarodowej Unii Kolarskiej)wydanej zgodnie z przepisami UCl i PZKol. Dodatkowo

zawodnicy i zawodniczki kategoriiJunior, Junior młodszy i Młodzik mają obowiązek
przedstawić komisji sędziowskiej aktualne badanie lekarskie. Wszyscy członkowie ekip
uczestniczących w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW.

3.2 Licencje innych federacji, niezgodne z przepisami UCl i PZKol. nie będą akceptowane.
3.3 W Mistrzostwach Polski XCO prawo startu mają zawodnicy
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3.3 Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowaĆ w kaskach
zgodnie z przepisami UCl i PZKol.
3.4 Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Potski MTB przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
3.5 Opłata startowa zgodnie z komunikatem PZKol dotyczącym opłat w sezonie 2OL6.
3.6 Zgłoszenia należy dokonywać poprzez internetowy system zapisów na stronie
www.mpxco.pl do L0.07.2OL6r. do godziny 23.59. Po tym terminie pobierana będzie

podwójna opłata startowa. Po przekroczeniu powyższego terminu zapisy będą przyjmowane
tylko i wyłącznie w biurze zawodów w dniach t4-L6.07.20]-6r. w określonychw programie
imprezy godzinach.

\_

Potwierdzenia udziału w zawodach i uregulowania opłaty startowej należy dokonaĆ w biurze
zawodów w dniach L4-L6.07,2016r. w określonych w programie imprezy godzinach, nie
późniejjednak niż na 2h przed startem danego wyścigu.
Podczas zawodów stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu. Odbiór chipów następuje w
Biurze Zawodów najpóźniej na 45 minut przed startem danego wyścigu. Chipy odbieraĆ
będzie osoba porządkowa na mecie po zakończeniu danego wyścigu.
3.7 Zawodnicy zgłoszeni w 1 terminie tj. do t0,07.2016 do godziny 23:59 będą ustawiani na

starcie według aktualnego rankingu PZKol MTB.
Zawodnicy zgłoszeni po w/w terminie ustawiani będą na starcie według kolejnoŚci zgtoszeń.

4. BlURo zAWoDÓW

\v.

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w pobliży startu i mety przy ulicy Partyzantów 20 na
płycie boiska w Gielniowie.
Biuro zawodów będzie czynne w dniach L5,07 - 16.07.2016r. w określonychw programie
imprezy godzinach,

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w danym wyścigu prezentując
licencje w Biurze zawodów w dniach L5.07 - L6.07.2016r. w określonychw programie
imprezy godzinach.
Odprawy techniezne zorganizowane zgodnie z art. L.2.087 Przepisów Sportowych odbywaĆ
się będą w Biurze zawodów, w_ obecnościczłonków Komisji Sędziowskiej w terminach
określonych w programie Mistrzostw Polski MTB XCO.
5. TRENlNGl

.

program Mistrzostw polski w kolarstwie górskim 2OL6 oraz wyŚcigów towarzyszącYch:
14 LlPCA 2016 (Czwartek)

12:00 LZ:OO

18.00
18:00

Rejestracja w biurze zawodów
- trasa Mistrzostw Polski XCO 2016 dostępna do treningu

-

15 LlPcA 2016 (Piątek)

Rejestracja w biurze zawodów
9.3o - odprawa techniczna przed l dniem Mistrzostw Polski XCO 2016
1o.3o - start wyścigu młodzików o Puchar Prezesa PZKol (30-45 minut)
Lo.gz- start wyścigu mlodziczek o Puchar Prezesa PZKol (30-45 minut)
12.oo _ start wyścigujuniorów mtodszych o Puchar Prezesa PZKol (45-60 minut)
L2.32- start wyścigujuniorek młodszych o Puchar Prezesa PZKol (45-60 minut)
14.00 - Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski XCO 2016
14.30 - Start kategorii Juniorka o tytuł Mistrzyni Polski (60-75 minut)
16.30 - Start kategorii Junior o tytuł Mistrza Polski (60_75 minut)
18.oo - dekoracja najlepszych trójek l dnia Mistrzostw Polski XCO 2016
18.30 konferencja prasowa podsumowująca l dzień Mistrzostw Polski XCO 2016
9.0O

\_,

-

10.00

-

-

16 LlPCA 2016 (Sobota)

- 9.00 - Rejestracja w Biurze Zawodów
8.3o - odprawa techniczna przed ll dniem Mistrzostw Polski XCO 2016
9.30 - Start kategorii Masters l i Cyklosport Kobiety i MęŻczyŹni (75-90 minut)
11.15 - Start kategorii Masters ll, lll, lV, Masters Kobiety
13:00 - Start kategorii Poniżej 23 mężczyzn o tytuł Mistrza Polski (75-90 minut)
15.00 - Start kategorii Elita Kobiet i Poniżej 23 lat o tytuł Mistrza Polski (90-105 minut)
17.oo - Start kategorii Elita Mężczyzn o tytuł Mistrza Polski ( 90-105 minut)
8.0O

\J

19.00 _ Dekoracja kategorii Masters, Cyklosport, Poniżej 23 lat kobiet i męŻczyzn, Elita Kobiet
i Mężczyzn
19.30 - Oficjalne zakończenie Mistrzostw Polski XCO 2016
2o.0o - Konferencja prasowa podsumowująca Mistrzostwa Polski XCO 2016

program wyścigów towarzyszących Mistrzostwom Polski XCO 2016 w GielniOwie:
17 LlPCA 2016 (Niedziela)
08.00
11:00
11:05
11:10

-

Rejestracja w Biurze
- Start maratonu na dystansie
- start maratonu na dystansie
- start maratonu na dystansie
10.30

-

Zawodów
Giga
Mega
Hobby

!l:45 - finisz pierwszych zawodników
13:00 - finisz pierwszych zawodników

z dystansu Hobby
z dystansu Mega

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich
formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieĆ
tabliczkę z numerem na rowerze.
Oficjalne treningi odbywać się będą w terminach i godzinach określonychw programie

Mistrzostw Polski MTB XCO.
Podczas rozgrywania wyścigów zabronione jest przeprowadzanie treningów na trasie
wyścigu.W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z
obowiązującymi przepisami UCl/PZKol.
W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora

trasy.
W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

MlsTRzosTW PoLsKl MTB xco.
6.1 Mistrzostwa Polskiw MTB zostaną rozegrane zgodnie przepisami PZKol. i niniejszym

6. ZASADY RoZGRYWANlA

regulaminem.
6.2 Mistrzostwa Polski MTB XCO będą rozgrywane dla kategorii wiekowej: MężczyźniElita,
Poniżej 23 - mężczyźni,Junior - mężczyźni,Kobiety Open (Elita i Poniżej 23 lat), Poniżej 23
lat - Kobiety, Junior-Kobiety, Cyklosport kobiety, Cyklosport mężczyŹni Masters 1,11,1ll, lV,
Masters kobiety.
6.3 Do startu zostaną dopuszczenitylko zawodnicy i zawodniczki z prawidłowo
przymocowanymi dwoma numerami startowymi: jeden numer na plecach ijeden na froncie
roweru.
6.4 Zawodniczki i zawodnicy na starcie będą ustawiani zgodnie z aktualna klasyfikacją
indywidualną PZKol. na rok 2Ot6.
6.5 We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem.
6.6 Czas trwania poszczególnych wyścigów zgodnie z przepisami PZKol.

\,
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7. PRoGRAM MlsTRZoSTW PoLsKl MTB
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8.

- finisz pierwszych zawodników
- dekoracja

z dystansu Giga

PoMoc TECHNlcZNA / BUFETY

Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się dwa boksy pomocy technicznejwraz ze

strefą bufetów.
Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami UCl.

9. NAGRoDY

Zwycięzcy wyścigów o tytuł Mistrza Polski udekorowani zostaną koszulkami, pucharami
PZKol. Zawodnicy zajmujący ll i lll miejsce udekorowani zostaną pucharami.
Zwycięzcy oraz zawodnicy zajmujący ll i lll miejsce wyścigów o Puchar Prezesa PZkol
udekorowani zostaną pucharami PZKol.

\-'

10.

cEREMoNlA DEKoRAcJt

Ceremonie dekoracji odbywać się będą zgodnie z programem imprezy.
Zgodnie z art. L.2.L13 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosiĆ się
następujący zawod nicy:
- zwycięzca wyścigu

2- ei zawodnik
-3-cizawodnik
-

Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracjiw strojach wyścigowych zgodnie z
przepisami UCl 1.2.113.
11. KARY

\_

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportow e lPZKol, UCll
12. TRASA

Trasa Mistrzostw Polski MTB XCO opublikowana zostanie na co najmniej 30 dni przed
imprezą.
Miejsca niebezpieczne na trasie będą oznaczone poprzez graficzne znaczniki.
Boksy techniczne i strefy bufetu będą oznaczone graficznie.
Odcinkitrasy/e!ementy szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym
uderzeniem przez zawodnika.
Odbiór trasy przez komisję sędziowską nastąpi na dzień poprzedzający początek Mistrzostw
Polski.

lnformacje techniczne o trasie dostępne będą na oficjalnej stronie www.mpxco.p|. Do czasu
uruchomienia strony internetowej trasa oraz track gpx pod adresem:

https://www.facebook.com/Mistrzostwa.po!ski.MTB.20L6lpostslL8257t62L43229I9
13. PRZEB!EG RYWALIZACJl

Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyŚcigu
oraz nie utrudniać W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikamijest zabronione.
Zawodnicy powinni szanować zieleń ijechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy
i członkowie ekip nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać Śmieci na trasie wyŚcigu.
Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyŚcigu.

14. ZASADY

FlNANSoWANlA

Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol.

\.-

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski MTB XCO przyjeżdżająna zawody na koszt własny.
Organizator nie zapewnia noclegów iwyżywienia.
15. HOTEL:
Organ izator propon uje jako m iejsca noclegowe

:

Cichy Dworek Zajazd
Mroczków Gościnny49F
26-300 Opoczno
woj. łódzkie
Strona: www.cichydworek. pl
Tel.: (44)754-L4-87
Te!. kom.:502-996-420
rstwo Agroturystyczn e " Betu la Pend
Giełzów 23
26-340 Drzewica
woj. łódzkie
Strona: www.betulapendula.pl/
Tel. kom.: 531-987-511
Gospod

\*

a

u la

Gospodarstwo Agroturystyczne Leszek Kocemba
Karwice 2A
26-300 Opoczno
woj. łódzkie
Tel.: (44)754-L4,27
Ośrodek Wypoczynkowy Tomasz Świtka
Nieznamierowice 10
26-4LL Rusinów

"

woj. mazowieckie
Polska Mapa
Te|.: (48)381-23-60

Agroturystyka Zagdańscy Z. W.
Radzice Małe 32
26-340 Dzrzewica
woj. łódzkie
Polska Mapa
Tel.: (a8) 375-64-28
Ośrodek Wypoczynkowy Krokodyl u Jana
ad res: u l. Toporn a 2L, P rzysucha ( mazowieckie)
telefon : 48 67 5-22-41, 501-55 2-7 04
i

Pokoje GościnneAnna Górska
adres: ul. Mickiewicza7, Opoczno (łódzkie)
te efo n : 798-50 ].-705, 509-7 42-557
!

Ośrodek Wypoczynkowy Marysieńka
adres: Topornia 23, Przysucha (mazowieckie)
te lefon : 48 67 5 -25-22, 605-608-645, 60 1-378-900
Ośrodek Wypoczyn kowy Leśne Z;acisze
ad res: u l. Toporn a 25, P rzysucha (mazowieckie)
telefon : 48 67 5-24-t6, 5L2-269-203
i

Hotel Oskar
adres: ul. Radomska 18b, Przysucha (mazowieckie)
telefon:48 675-37-80
Hotel - Restauracja Park **
ul. Kolberga, Opoczno (łódzkie)
Kontakt: Centrum lnformacji Meteor,
czynne w dni robocze: 8.00 - 16.00
703 400 440,708 477 5oo
te!. kom.696O82344
16. PARKINGl DLA zAWoDNtKoW l KlBICÓW:

Ul. Partyzantów 20 KS Orzeł Gielniów
17. ZASADY BEzPlECZEŃSTWA

Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
18. SKŁAD

KoMlsJl sĘDzlowsKlEJ

Sktad KomisjiSędziowskiej zostanie opublikowany na co najmniej 30 dni przed imprezą.
19. KoNTRoLA ANTYDoP| NGoWA

podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCl i PZKo|. Badania antydoPingowe
będą przeprowadzone w budynku klubu sportowego ks orzeł Gielniów.
20. WYKAZ sZPlTALl NA/W PoBLlzU TRASY

Szpitalw Przysusze

9a

26-400 Przysucha
tel. sekretariatu (048) 383 35 05
telfax (048) 383 35 04
ul. Jana Pawła ll

spzzoz@spzzoz-przvsucha.internetdsl.pI

Szpitalw Końskich
Specja!istyczny szpital św.Łukasza w Końskich

\,

ul. Gimnazjalna 41B

26-200 Końskie
te!. 39-02-398

email kontaktowy: szpital @zoz.konskie. pl
sP zozSZPlTAL PoW!AToWY lM. E. BlERNAcKlEGo W oPocZNlE
26 - 300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
tel. 44 754 4804
e - mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl
21. PosTANoWlENlA

KoŃcoWE

21.1We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem zawodów.

\-,

21.2 Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura
zawodów - zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznaĆ,

2L.3żawypadki spowodowane
odpowiedzialności.

z

winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi

21.4 Kierownicy ekip itrenerzy odpowiedzialni są za:
a. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem

Mistrzostw Po!ski,
b. ścisłeprzestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw

Polski i Komisji Sędziowskiej,

c. uczestnicy wyścigu kolarze, osoby towarzyszące i obstuga techniczna mają obowiązek
posiadania ważnej poIisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków,

obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
d. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu

uczestników na wyścig iz wyścigu,

e. każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
f. organizator nie ponosi odpowiedzia!ności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

wyścigu.
g. nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora
za wytlumaczenie.

POL§KI &WIĄZDK KOL,,rłt;\l(
Komisja ds. Rąulaminow
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