
 
 

REGULAMIN  
WIELKOPOLSKIEJ LIGI MASTERS 

 
„Grand Prix Wielkopolski  

w Maratonach Rowerowych MTB 2013” 
 
1.Organizator Cyklu:  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,, Pałuki” 
ul. Je Ŝyka 50 62-100 Wągrowiec 

 
2.Opis imprezy:  

„Grand Prix Wielkopolski 
w Maratonach Rowerowych MTB 2013” 

 
 
 
 
 
 
 
jest imprezą otwart ą, składającą się z  maratonów XCM MTB organizowanych w 
następujących miejscowościach: 
-21.04.2013  Dolsk   

Dolsk MTB Maraton  2013 
   Org. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Villa Natura  
   Urząd Miasta i Gminy Dolsk 
-04.05.2013  Połczyn Zdrój 

Polodowcowa Kraina 
 Drawy i Dębnicy 2013 

   Urząd MiG Połczyn Zdrój 
-02.06.2013  Wyrzysk  

Maraton MTB  Wyrzysk 2013 
   Org. UM Wyrzysk  
-16.06.2013  Złotów  

 Krajna MTB Maraton 
 Złotów 2013 

   Org.  LKS Drogowiec Wiesław Fidyrski  
-23.06.2013  Barlinek 

MISTRZOSTWA BARLINKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 
BARLINEK MTB Maraton 2013 

Organizatror: Barlinecka Grupa Kolarska 
 
-11.08.2013  Suchy Las    

 Suchy Las MTB Maraton 2013 
Org. UG Suchy Las 

-25.08.2013  Wałcz 
… W cieniu bunkrów… 

 Wałcz MTB Maraton 2013 
    Org. Wałecki Klub Turystyki Rowerowej 



-01.09.2013  Koło  
     MTB Koła Maraton 

Org.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole 
-22.09.2013  Łopuchowo Puszcza Zielonka k/Poznania   
    ,, Maraton ..Na Zmęczenie ”    

UM Murowana Goślina .  
GogolMtb Wojciech Gogolewski 

3. Kategorie Wiekowe: 
MęŜczyźni 

Junior Sport   M 0 1997 i młodsi ( Dystans Mini ) 
Junior ( open )   M 1 1995 i młodsi 
Elita    M 2 1994 1983 
Mastr I    M 3 1982 1973 
Mastr II    M 4 1972 1963 
Mastr III   M 5 1962 1953 
Mastr IV   M 6 1952 i starsi 
 

Kobiety 
Juniorki ( open )  K 1 1995 i młodsze 
Elita    K 2 1994 1983 
Mastr I    K 3 1982 1973 
Mastr II    K 4 1972 i starsze 
4.godziny startów: 
 

Biuro Zawodów    08.30 
Start dystans MEGA   11.00 
Start dystans MINI   11.30 
Dekoracja i zakończenie imprezy godz.  16.00           

5.Finanse: 
Opłata startowa w poszczególnych maratonach  zostaj e do decyzji 
organizatora regionalnego. 
Zalecana opłata Startowa 50,- 

Kat Junior Sport 25,- 
Organizator regionalny ma prawo ustalić wysokość wpisowego indywidualnie 

zaleŜnie od czasu i sposobu dokonania wpłaty.  
10 zł. – jednorazowa opłata startowa przy pierwszym starcie  
(elektroniczny pomiar czasu na wszystkich edycjach 2013). 

Numer rachunku bankowego: 
Bank BG ś o/Wągrowiec 

55 2030 0045 1110 0000 0236 0580 
Dane do przelewów bankowych: 

TKKF Ognisko Pałuki 
Ul.JeŜyka 50 

62-100 Wągrowiec 
 
6.Nagrody 
 Organizator regionalny zapewnia   puchary/statuetki za miejsca 1-3 w 
następujących kat   

MęŜczyźni 
Junior Sport   M 0 1997 i młodsi ( Dystans Mini ) 
Junior ( open )   M 1 1995 1996 
Elita    M 2 1994 1983 
Mastr I    M 3 1982 1973 
Mastr II    M 4 1972 1963 
Mastr III   M 5 1962 1953 
Mastr IV   M 6 1952 i starsi 
 



Kobiety 
Juniorki ( open )  K 1 1995 i młodsze 
Elita    K 2 1994 1983 
Mastr I    K 3 1982 1973 
Mastr II    K 4 1972 i starsze 

*   moŜliwo ść wprowadzenia dodatkowej kategorii wiekowej 
- kobiety Masters III K5 1962 i starsze 

Na dystansie na którym wystartuje  wi ęcej ni Ŝ 6 zawodniczek  w tej kategorii  
W/w nagrody  wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. 
 Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza 
przepadek nagród 

.( nie dotyczy losowania upominków/nagród rzeczowych 
 losowanych w ,,Tomboli”, w tym wypadku obecność osobista obowiązkowa ) 

 
Klasyfikacja Generalna: 

 
Organizator całego cyklu  zapewnia puchary za miejsca 1-6 w klasyfikacji 

generalnej na dystansach Mini i Mega,  które zostaną wręczone na Gali Rowerowej 
kończącej sezon kolarski MTB w województwie wielkopolskim. 

MęŜczyźni 
Junior Sport   M 0 1997 i młodsi  ( dystans MINI ) 
Junior ( open )   M 1 1995 i młodsi 
Elita    M 2 1994 1983 
Mastr I    M 3 1982 1973 
Mastr II    M 4 1972 1963 
Mastr III   M 5 1962 1953 
Mastr IV   M 6 1952 i starsi 
 

Kobiety 
Juniorki ( open )  K 1 1995 i młodsze 
Elita    K 2 1994 1983 
Mastr I    K 3 1982 1973 
Mastr II    K 4 1972 i starsze 

*   moŜliwo ść wprowadzenia dodatkowej kategorii wiekowej 
- kobiety Masters III K5 1962 i starsze 

Nagradzanych  miejsca 1-3 
JeŜeli zostanie sklasyfikowanych wi ęcej ni Ŝ 4 zawodniczki 

Nagradzanych miejsca 1-6 
JeŜeli zostanie sklasyfikowanych wi ęcej ni Ŝ 7 zawodniczek 

 
7.Zasady punktowania: 

Klasyfikacja indywidualna 
 
Dystansem głównym dla wszystkich maratonów w cyklu jest dystans ok. 70 km  

 
Dystans MEGA 70 km: 

czas zwycięzcy kategorii w sekundach /  czas uczestnika dla którego liczone są 
punkty w sekundach x (razy) 500 punktów 

Dystans MINI 30 km: 
czas zwycięzcy kategorii w sekundach /  czas uczestnika dla którego liczone są 
punkty w sekundach x (razy) 400 punktów 

 
 



Do klasyfikacji generalnej zostaje zaliczone  
5 najlepszych wyników punktowych  

 
W sytuacji gdy zostanie zorganizowany maraton  

na dłu Ŝszym dystansie ni Ŝ 70 km, 
zawodnicy którzy zdecyduj ą się na start  na tym dystansie zdob ędą  punkty tak 

jak na dystansie MEGA 70km: 
czas zwycięzcy kategorii w sekundach /  czas uczestnika dla którego liczone są 
punkty w sekundach x (razy) 500 punktów 

 
 
 
 

Klasyfikacja dru Ŝynowa 
 

Zgłoszenie druŜyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy 
zawodników na adres organizatora przez kapitana druŜyny. 

Zgłoszenie druŜyny do rywalizacji moŜe nastąpić równieŜ osobiście przez 
kapitana druŜyny w biurze zawodów przed startem do edycji od której będą naliczane 
punkty. 

Zgłoszenia do rywalizacji druŜynowej dokonane do 3 edycji ( Wyrzysk ) są 
traktowane tak jak zgłoszenia od 1 edycji tzn. zaliczane są wszystkie punkty jakie 
zdobyli zawodnicy druŜyny zgodnie z regulaminem.  

Zgłoszenie druŜyny do rywalizacji po tym terminie skutkuje tym Ŝe punkty 
naliczane są od momentu zgłoszenia druŜyny do rywalizacji .  

Zgłoszenia nie działają wstecz. 
Punkty do klasyfikacji druŜynowej zostają naliczane od edycji przed którą 

została zgłoszona druŜyna. 
Do klasyfikacji druŜynowej zalicza się 3 najlepsze wyniki punktowe 

zawodników zgłoszonych jako członkowie druŜyny z edycji bez względu na to na 
jakim dystansie zostały zdobyte. 
 
Do klasyfikacji generalnej zalicza się maksymalnie wyniki z 5 najlepszych edycji. 
Maksymalna zdobycz punktowa to: 
 
 3 x 500 pkt z kategorii  = 1500  wyniki pojedynczej edycji 
 
5 x 1500pkt  z edycji = 7500  maksymalna zdobycz w 

 Klasyfikacji Generalnej 
 

• Organizator główny dopuszcza moŜliwość wprowadzenia innych zasad 
zdobywania punktów przyznawanych za zajęcie miejsca.  
Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone i podane do wiadomości przed 
pierwszą edycją która odbędzie się 21 kwietnia 2013 w Dolsku, po uzyskaniu 
akceptacji komisji sędziowskiej w porozumieniu ze wszystkimi organizatorami 
poszczególnych imprez. 

 
 
 
 



8.Sposób przeprowadzenia maratonów: 
  
-  Sędzią Głównym całego cyklu jest p. Wojciech Jankowski  
- Zawody odbywają się przy ruchu otwartym 
- Uczestnicy maj ą obowi ązek porusza ć się po drogach publicznych zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego 
- Zawodnicy poruszają się po trasie czasowo oznakowanej strzałkami, taśmami itp. 
- na trasie wyznaczone zostaną Punkty Kontrolne, ominięcie ich skutkuje 
dyskwalifikacją. 
- zawodnik przed startem w danej edycji  deklaruje  dystans na którym b ędzie 
rywalizował.  
-Nie ma mo Ŝliwo ści zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów.  
-Zmiana dystansu w trakcie trwania zawodów skutkuje  dyskwalifikacj ą 
 
Warunki uczestnictwa 
Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych MTB 2013 to cykl 
ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach i 
miejscowościach. Uczestnikiem Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych 
MTB 2013 będzie osoba, która spełni następujące warunki:  
 
-Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na 
stronie internetowej:  
www.bikecrossmaraton.pl/  lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,  
 
Uwaga: Kart ę zgłoszeniow ą do Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach 
Rowerowych MTB 2013 wypełnia si ę tylko jeden raz, karta obowi ązuje przez 
wszystkie edycje, w których uczestnik b ędzie brał udział.   
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik 
akceptuje poniŜszą klauzulę:  
 
,,Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a takŜe osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu ponoszą odpowiedzialność względem 
uczestników” zgodnie z zapisem ustawy „Prawo o ruchu drogowym” art. 65a ust. 1. 
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone 
przez nich  szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się 
prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do 
wiadomości, Ŝe w razie wypadku nie mogę wnosić Ŝadnych roszczeń w stosunku do 
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe naleŜy przestrzegać zarządzeń słuŜb 
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i 
zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieŜy 
poniŜej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez 
złoŜenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a takŜe 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i 
telewizję. Swoim podpisem zapewniam, Ŝe zapoznałem się z wszystkimi warunkami 
regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz 
kompletnie.  
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
przeprowadzenia serii  



Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych MTB 2013  
przez TKKF Ognisko ,,Pałuki”. Administratorem danych osobowych jest TKKF 
Ognisko ,,Pałuki” z siedzibą w Wągrowcu.  
Adres korespondencyjny : 
 ul JeŜyka 50 62-100 Wągrowiec.  
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem 
wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.  
deklaracja dobrowolna 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań 
marketingowych podejmowanych przez : TKKF Ognisko ,,Pałuki”  ul JeŜyka 50 62-
100 Wągrowiec.  
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 
133, poz.883 z późn. zm.). 
 
KaŜdy uczestnik zgłoszony do startu jest zobowiązany do startu z numerem 
startowym przyznanym przez organizatora, który będzie go obowiązywał przez 
wszystkie edycje Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych MTB 2013  
. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda 
uczestnikowi duplikat (opłata 10 zł). Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek 
ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego (wewnątrz znajduje się 
elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na 
numerze elementów graficznych, a takŜe umieszczanie nowych elementów 
niezwiązanych z Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych MTB 2013  
pod groźbą dyskwalifikacji w danym maratonie i koniecznością pokrycia kosztów 
wydania duplikatu.  
-Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 
16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniŜej 16 lat pod 
stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.  
-KaŜdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).  
-KaŜdy uczestnik Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach Rowerowych MTB 2013 
jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie 
bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.  
- oraz wypełni szczegółowe warunki udziału w poszczególnych maratonach 
wchodzących do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB  

-Szczegółowe warunki uczestnictwa w poszczególnych maratonach zostaną 
ogłoszone w  Regulaminach Imprez  ogłaszanych przez  Organizatorów 
Regionalnych ( godziny startów, lokalizacja miejsca start/meta, trasa imprezy 
itp.) 
 

9. Świadczenia dla uczestników: 
 
» oznakowaną trasę kaŜdej edycji Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach 
Rowerowych MTB 2013 
» system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów  
» zabezpieczenie medyczne kaŜdej edycji Grand Prix Wielkopolski  w Maratonach 
Rowerowych MTB 2013 
» prawo do korzystania z bufetów na trasie ( woda, batony, owoce, ciasta, itp.)  
» posiłek regeneracyjny po maratonie,  



» nagrody i puchary/medale/statuetki dla zwycięzców,  
» nagrody dodatkowe losowane wśród wszystkich uczestników. 
 
10.Postanowienia ko ńcowe:  
 

Zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym 
wydanym przez organizatorów. 

Numer startowy naleŜy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla 
sędziów. 

W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany 
wykupić duplikat numeru od organizatora . 

Za zniszczenie  rozumie się równieŜ pozbawienie numeru kolorowych 
krawędzi poprzez przycięcie . 

Koszt duplikatu wynosi 10 zł 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia d odatkowych imprez  

zaliczanych do cyklu. 
 

Ostateczna decyzja dotycz ąca ilo ści imprez zaliczanych do cyklu zostanie 
podana przed pierwsz ą imprez ą zaplanowan ą na 21 kwietnia 2013 w Dolsku. 

 
Wprowadzenie dodatkowych imprez  nie b ędzie miało wpływu na ilo ść imprez 

zaliczanych do klasyfikacji generalnej. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników 
na zawody i powrotu z nich.  
 
KaŜdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  
 
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.  
 
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z 
trasy przez obsługę techniczną.  
 
Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
Ŝywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyŜszej".  
 
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.  
 
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego  
 
Regulaminu Maratonu i wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  
 
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
jego zmian 
W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie: 
            Wojciech Jankowski   Sędzia główny 
            Wojciech Gogolewski  Organizator Cyklu 
 Organizator danej edycji   


