Puchar Jesieni „MTB”
Spalona 08.10.2017 r.

REGULAMIN
CEL ZAWODÓW:
 promocja turystycznych i rekreacyjnych walorów Gminy Bystrzyca Kłodzka,
 promocja turystycznych i rekreacyjnych walorów Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka,
 popularyzacja jazdy na rowerze wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 popularyzacja kolarstwa górskiego,
 wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu,
 promocja aktywnego trybu życia.
GŁÓWNY ORGANIZATOR:
Gmina Bystrzyca Kłodzka
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
WSPÓŁORGANIZATORZY:
ULKS „Bystrzyca Kłodzka”.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.
MIEJSCE I TERMIN:
Stacja Narciarska Spalona, 08.10.2017 r., Gmina Bystrzyca Kłodzka, Powiat Kłodzki.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:


rejestracja zawodnika i akceptacja regulaminu,



dokonanie opłaty startowej,



posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz kasku rowerowego.

1/ Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym
podpisem na formularzu zgłoszeniowym przy odbiorze numeru startowego.
2/ Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyścigu pod warunkiem przedstawienia
w biurze zawodów zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie do pobrania
poniżej regulaminu.

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie
24 km http://pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=12
12 km http://pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=13
Dodatkowe zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów:
08.10.2017 r. od godz. 800 do godz. 1030
OPŁATY
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bystrzyca Kłodzka” ul. Mickiewicza 14,
57-500 Bystrzyca Kłodzka
z dopiskiem: „imię nazwisko MTB”
numer rachunku bankowego: 76 9523 1040 0119 6456 2001 0001
nazwa banku: BS O/ Bystrzyca Kłodzka
w następujących wysokościach:
do 22.09.2017 r. 30 zł (mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka zostaną zwolnieni z opłaty)
od 23.09 do 05.10.2017 r. - 40 zł (mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka 20 zł)
od 06.10.2017 r. w biurze 50 zł
Młodzież do 18 lat - 20 zł do 06.10.2017 r.
AKTUALIZACJA WPŁAT W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK.
KLASYFIKACJE, KATEGORIE WIEKOWE:
MEGA 24 KM
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Klaryfikacja najlepszych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka.
Kategorie wiekowe:
K-1 rok ur. do 1998
K- 2 1997- 1982
K- 3 1981- 1972
K- 4 1971 i starsze

M- 1 rok ur. do 1998
M- 2 1997-1988
M- 3 1987- 1978
M- 4 1977-1968
M- 5 1967- 1958
M- 6 1957 i starsi

MINI 12 KM
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 1-3
Kategorie wiekowe
K i M -1 do rok ur. 2005
Ki M 2004- 2002
NAGRODY:
MEGA 24 KM
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn trofeum sportowe + nagroda.
Kategorie wiekowe trofeum sportowe.
Klaryfikacja najlepszych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka trofeum sportowe.

Losowanie nagród.
MINI 12 KM
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn trofeum sportowe + nagroda.
Kategorie wiekowe trofeum sportowe.
Losowanie nagród.
BIURO ZAWODÓW:
do dnia 06.10.2017 r. w godz. 8°°- 15°°:
Urząd Miasta i Gminy - Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6
e-mail: sport@bystrzycaklodzka.pl
tel.: 74 811 76 75;
Zgłoszenia:
24 km http://pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=12
12 km http://pomiarownia.pl/imprezy_zapisy.html?impreza=13
W dniu zawodów od godziny 800 do 1030 .
PROGRAM:
08.10.2017 r. niedziela
godz. 8°° - 15°° - „Miasteczko sportowe”
godz. 8°° - 103° - przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
godz. 1045 - oficjalne otwarcie zawodów,
godz. 1100 - start
godz. 1300 - zamknięcie mety,
od godz. 1300 – posiłek regeneracyjny
godz. 1400 - oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, medali i nagród
UWAGI KOŃCOWE:
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW.
Udział w wyścigu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie
wizerunku uczestnika zawodów.
Wszelkie protesty będą rozpatrywane przez Jury Zawodów do 15 minut po wywieszeniu
nieoficjalnych wyników zawodów na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów.
Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł.
Suma ta przepada w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu na rzecz organizatora,
a zostaje zwrócona w przypadku uznania protestu.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Jury zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych zmian w regulaminie w sytuacji,
gdy okoliczności zawodów, np. wymuszone zmianą warunków pogodowych, będą takich
wymagały

