
 

Regulamin  

I-szego cyklu wyścigów MTB XC 
pod patronatem  

Starosty Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego 

 
 

 ORGANIZATOR: 
 
Organizatorem wyścigu jest: Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne JUNIOR 
w Wałbrzychu ul. Witosa 54, strona internetowa: ssrjunior.pl 
 
Współorganizatorami są: 
- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 
- Gmina Walim, 
- Gmina Stare Bogaczowice, 
- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, 

- Miasto Jaworzyna Śląska, 
- Miasto Wałbrzych, 
- Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”    

Sp. z o.o. w Wałbrzychu, 
- Dolnośląski Związek Kolarski. 

 
 

Odpowiedzialnym za organizację są: 
 
Dyrektor Ligi MTB XC                                              - Ryszard Szram,  

       tel.kom. 609 488 580,  
       email: rszram.junior@gmail.com, 

 
Dyrektor sportowy Ligi MTB XC                                - Władysław Żyndul,  

       tel.kom. 503 515 173,  
       email: sedziakol@wp.pl  
 
 

 KLASA WYSCIGU: 

 
Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do 
challengeu dolnośląskiego. 
Grand Prix MTB XC 2019 składa się z 6-ciu niezależnych wyścigów objętych końcową 
klasyfikacją generalną. Wyścigi zostaną rozegrane w następujących terminach: 
 

 13.04.2019r. - Puchar Wójta Gminy Walim, 
 27.04.2019r. - Puchar Wójta Gminy Stare Bogaczowice, 
 31.05.2019r. - III-ci Rowerowy Dzień Dziecka w Szczawnie-Zdroju, 
 15.06.2019r. - Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 
 31.08.2019r. - XV Grand Prix MTB Solidarności w Jaworzynie Śląskiej, 
 21.09.2019r. - Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju. 
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 CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “  
 

- promocja regionu wałbrzyskiego, 
- promocja sponsorów wyścigów, 
- popularyzacja jazdy na rowerze, 
- promocja zdrowego stylu życia. 
 

 
 UCZESTNICTWO: 

 
Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych w kat. kobiety – juniorka 
młodsza (2004-2003r.) oraz kat. mężczyzn – junior młodszy (2004-2003r.), posiadający 
aktualne badania lekarskie i ważną na 2019 rok licencję. 

 
Tryb zgłaszania zawodników zostanie określony w komunikacie organizacyjnym 
oddzielnie dla każdego wyścig. W zgłoszeniach należy podać obowiązkowo: imię i 
nazwisko zawodnika/zawodniczki, nazwę klubu, kod UCI ID oraz rok urodzenia 
zawodnika/zawodniczki. 
 

 
 BIURO WYŚCIGU: 

 
Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 8:30 do godz. 9:15, adres 
biura wyścigu zostanie podany w komunikacie organizacyjnym oddzielnym dla 
każdego wyścigu. Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w 
wyścigu w Biurze Zawodów.  
Za wyjątkiem wyścigu w dniu 31.05.2019r. „III-ci Rowerowy Dzień 
Dziecka” w Szczawnie-Zdroju dla którego określono godziny pracy biura 
zawodów odrębnie w regulaminie tych zawodów. 
 

 PROGRAM ZAWODÓW:  
 

godz: 08:30 do 09:15 - weryfikacja zawodników w biurze zawodów, 
godz: 09:30   - odprawa techniczna, 
godz: 10:01   - start kategorii junior młodszy, 
godz: 10:02   - start kategorii juniorka młodsza, 

 
       CEREMONIA DEKORACJI: 

 
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się w 
strojach wyścigowych, zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
              

 KLASYFIKACJE  

 
 
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego 
regulaminu. 
 
Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej.  



 
Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona 
całą trasę wyścigu, jako pierwszy.  

 
Po rozegraniu wszystkich sześciu wyścigów zostanie sporządzona generalna 
klasyfikacja indywidualna o Puchar Starosty Wałbrzyskiego. 
 
Do klasyfikacji generalnej punktuje 10-ciu najlepszych zawodników i zawodniczek 
według poniższej punktacji: 

 

- 1-sze miejsce 12 pkt.  
- 2-gie miejsce 10 pkt.  
- 3-cie miejsce   8 pkt.  
- 4-te miejsce    7 pkt. 
- 5-te miejsce     6 pkt. 
- 6-te miejsce      5 pkt. 
- 7-me miejsce   4 pkt. 
- 8-me miejsce    3 pkt. 
- 9-te miejsce      2 pkt. 
- 10-te miejsce   1 pkt. 
 

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, 
który(a) zgromadzi największą ilość punktów łącznie z sześciu wyścigów. Przy 
równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodnika lub zawodniczki podczas 
wyścigu finałowego w Szczawnie Zdroju, w przypadku gdyby zawodnicy lub 
zawodniczki posiadający jednakowa ilość punktów nie uczestniczyli w wyścigu w 
Szczawnie Zdroju, decydować będzie kolejność z poprzedniego wyścigu, np.: w 
Jaworzynie Śląskiej, w Wałbrzychu itd.  

 
 

 NAGRODY 
 
Zawodnicy/zawodniczki, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
podczas niezależnych wyścigów wiekowych otrzymają:  
I-ce   - bon towarowy w kwocie: 100,00 zł + pamiątkowy medal, 

II-ce  - bon towarowy w kwocie: 80,00 zł + pamiątkowy medal,  
III-ce  - bon towarowy w kwocie: 60,00 zł + pamiątkowy medal, 
 
Zawodnicy/zawodniczki, którzy w klasyfikacji generalnej zajmą pierwsze trzy 
miejsca otrzymają: Puchary Starosty Wałbrzyskiego oraz bony towarowe w kwocie: 
I-ce   - 200,00 zł, 
II-ce  - 150,00 zł,  
III-ce  - 100,00 zł. 
 
 

 KARY: 
 
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKOL 
 

 KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
 

Komisję Sędziowską mianuje Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem. 
 



 ZASADY FINANSOWANIA: 
 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe 

koszty uczestnictwa zainteresowane kluby. 
 

 WYKAZ  SZPITALI: 
 
Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego  Wałbrzych 
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 
 

 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni 

przez macierzyste Kluby. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów. 

4. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą 
posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

5. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione 
przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

6. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny 

wyścigu w porozumieniu z organizatorem. 
7. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po 

ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 
 
 

Regulamin zatwierdzony przez 
DZKOL w dniu  01.03.2019 r  / - /  Sławomir Marczewski 
 

 

 


