
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  MTB 

 Strefa  D  2020 

REGULAMIN 

1.ORGANIZATOR 

Zgodnie z regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży opracowanym i 

zatwierdzonym przez Polski Związek Kolarski na 2020 rok – Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików w kolarstwie górskim dla strefy D zostaną rozegrane na terenie Województwa 

Podkarpackiego. Organizatorem bezpośrednim zawodów na zlecenie Podkarpackiej Federacji 

Sportu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A, 38 – 450 Dukla   

przy współpracy Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego w Rzeszowie. 

Dyrektor Wyścigu – Michał Szopa tel.601 874 320; e-mail: mosir@dukla.pl, oficjalna strona 

internetowa zawodów: www.mosir.dukla.pl 

2. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 12.09.2020 roku w okolicach Bóbrki k/Dukli na terenowej 

pętli liczącej około 4 km. Szczegółowy program zawodów oraz mapki tras w dalszej części 

regulaminu. 

3. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów – Parking przy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza ul. Kopalniana 35, 38 – 458 Bóbrka. 

4. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brad udział zawodnicy i zawodniczki kategorii młodzik posiadający 

licencję kolarską  oraz aktualne badania lekarskie, z województw Podlaskiego, 

Mazowieckiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Ponadto istnieje obowiązek złożenia podczas 

weryfikacji oświadczenia dotyczącego CONVID – 19 oraz RODO. Druki na stronie 

internetowej zawodów.                                                                                                                               

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach powinni posiadad ubezpieczenie OC i NNW, 

które zapewniają kluby zgłaszające oraz organizacje. Organizator nie ubezpiecza uczestników 

zawodów. 

5. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszeo do wyścigu należy dokonywad drogą elektroniczną na adres: mosir@dukla.pl 

danych zgłaszanych zawodników tj. nazwisko, imię, UCI ID, rocznik, nazwa klubu. Zgłoszenia 

drogą elektroniczną należy przesyład do dnia10.09.2020 r. włącznie.                                 
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Zgłoszeo można również dokonad  w biurze zawodów w dniu 12.09.2020 r. w godzinach 

9:00-10:30. 

6. TRENINGI 

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po zakooczeniu wszystkich formalności 

rejestracyjnych i wydaniu numerów startowych. Podczas treningu zawodnik musi mied kask 

oraz zamontowany numer startowy na rowerze.                                                                                    

Termin oficjalnych treningów jest podany w programie minutowym.                                               

Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie jest zabronione (pod groźbą dyskwalifikacji). 

7. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego i 

regulaminem Systemu Sportowego Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki:                           

- klasyfikacja indywidualna w kategorii Młodziczka i Młodzik;                                                                  

- klasyfikacja sztafet mieszanych w kategorii Młodziczka i Młodzik;                                                    

- klasyfikacja klubowa;                                                                                                                                    

- klasyfikacja województw;                                                                                                                              

PUNKTACJA INDYWIDUALNA 

Zawodnicy i drużyny będą klasyfikowani wg punktacji na podstawie poniższych tabel: 

Punktacja K – MTB indywidualnie 

Lok. 1 2 - 4 5 - 10  

Pkt. 3 2 1 15 

 

M – MTB indywidualnie 

Lok. 1 2 - 5 6 – 25  

Pkt. 3 2 1 31 

 

K/M sztafety mieszane 

Lok. 1 2 - 3 4 - 8  

Pkt. 3 2 1 12 

 

Klasyfikacja klubowa i województw będzie prowadzona jako suma zdobytych punktów przez 

Młodziczki i Młodzików z odpowiednio: danego klubu i danego województwa. 

 

 



8. PROGRAM ZAWODÓW 

12.09.2020 r. - sobota 

8.00 – 10.30 – zgłoszenia, weryfikacja i wydawanie numerów startowych w Biurze Wyścigu;                 

9.30 – 11.00 – oficjalny trening na  trasie zawodów;                                                                                     

10.45 – odprawa techniczna;                                                                                                                       

11.00 – start kategorii Młodzik;                                                                                                                    

11.45 – start kategorii Młodziczka;                                                                                                                 

13.30 – start kategorii sztafety mieszane;                                                                                                      

17.00 – dekoracja- zakooczenie zawodów; 

 

9. KARY 

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego. 

10. POMOC TECHNICZNA/BUFET 

Zawodnik nie może przyjmowad ani otrzymywad żadnego rodzaju pomocy technicznej i 

żywieniowej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych 

(boks techniczny/bufet) w tym również od innych zawodników.                                                        

Na trasie będzie rozmieszczony jeden boks techniczny/bufet. 

11. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

Wyścigi indywidualne: 

Kolejnośd ustawienia zawodników na starcie wyznaczy losowanie podczas odprawy 

technicznej.                                                                                                                                                    

Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli o długości ok.4 km. Czas trwania wyścigów        

30 – 45 min. Liczba rund zostanie podana podczas odprawy technicznej. W trakcie wyścigu 

zawodnicy nie mogą skracad i zmieniad wyznaczonej przez organizatora trasy. W przypadku 

gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien powrócid na trasę wyścigu i kontynuowad wyścig w 

tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.   Wymiana roweru jest zabroniona, a 

zawodnik musi przekroczyd linię mety z tym samym numerem startowym, który miał na 

starcie.  Zawodnicy zdublowani muszą dokooczyd okrążenie, na którym zostali zdublowani,                   

a następnie opuścid wyścig  w miejscu do tego przeznaczonym – będą oni ujęci w wynikach w 

kolejności ich wycofania z wyścigu. W wynikach przy ich miejscach podana zostanie liczba nie 

przejechanych okrążeni. 

 

 



 

Sztafety: 

Zgłoszenia do startu w sztafecie mieszanej dokonują kluby.                                                                  

Sztafety rozgrywane są parami – młodzik + młodziczka.                                                                    

Każdy zawodnik drużyny musi pokonad trasę dwukrotnie na przemian z drugim zawodnikiem        

(zawodniczką) z drużyny (młodzik-młodziczka-młodzik-młodziczka lub młodziczka-młodzik-

młodziczka- młodzik). Zawodnicy startują według dowolnej kolejności podanej przy 

zgłoszeniu sztafet.                                                                                                                                  

Sztafety rozgrywane są na skróconej rundzie wyścigu indywidualnego.                                             

Kluby mogą zgłosid dowolną ilośd drużyn. Potwierdzenie zgłoszeo musi nastąpid najpóźniej 

przed rozpoczęciem odprawy technicznej, z określeniem kolejności startu w poszczególnych 

parach. 

12.  OPŁATY STAROWE 

Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików MTB 2020 nie będą pobierane opłaty 

startowe  

13. ZASADY BEZPIECZEOSTWA 

Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialnośd – odpowiedzialnośd 

rodziców lub opiekuna.                                                                                                                          

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair-play  stosowania się do 

poleceo sędziów, organizatorów, znaków informacyjnych na trasie, a także do przestrzegania 

zasad niniejszego regulaminu.                                                                                                                         

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach zgodnych z obowiązującymi 

standardami bezpieczeostwa podczas wszystkich wyścigów oraz oficjalnego treningu.                      

Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę 

medyczną na czas trwania zawodów i oficjalnego treningu. 

14. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY WYŚCIGU 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  w  Krośnie                                                                

ul. Korczyoska 57, 38 – 400 Krosno, tel. 13 43 78 000 

15. NAGRODY 

W wyścigach indywidualnych zawodnicy zajmujący miejsca  1 – 3 otrzymują pamiątkowe 

medale i dyplomy. Zawodnicy zajmujący miejsca punktowane otrzymują dyplomy.                 

W wyścigach sztafetowych za miejsca 1 – 3 medale i dyplomy. Pozostałe miejsca 

punktowane dyplomy. W klasyfikacji wojewódzkiej i klubowej dyplomy. 

 



 

16. FINANSOWANIE 

Koszty udziału zawodników i osób uczestniczących w Mistrzostwach pokrywają 

zainteresowane kluby i organizacje. Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywają 

organizatorzy. 

17. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

- Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego oraz 

niniejszym regulaminem.                                                                                                                                

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na 

zawody i powrotu uczestników.                                                                                                                              

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub skradzione w 

trakcie trwania zawodów.                                                                                                                                 

– Komisja Sędziowska wyznaczona będzie przez Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w 

Rzeszowie w porozumieniu z Organizatorem.                                                                                             

– W sprawach nie objętych  regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem. 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku 

Kolarskiego w Rzeszowie w dniu 5.08.2020 r. 

 

Prezes 

Podkarpackiego Okręgowego Związku Kolarskiego 

Eugeniusz Korbecki 

 


