
REGULAM|N MtsTRzosTW PoLsKlW ENDURo MTB 2ot6

1. ORGA|{ZAToR
Organizatorem Mistrzostw Polski w Enduro MTB jest firma:

Active Group Maria Miedzińska
ul. Bogusławskiego §B
58-500 Jelenia Góra
NlP: PL 67L-LL7-4L-43
Dyrektor zawodów: Grzegorz M iedziński
E-mail: EnduroMTBSeriesPoland@gmail.com
Oficjalna strona zawodów to: www.enduro-mtb.eu
Biuro zawodów mieścić się będzie w ośrodku WISAN (Bystre 1, 38-606 Baligród) https://osrodek.wisan.P|/

Celem organizacjiimprezy jest wyłonienie Mistrzów Polski Enduro, rorvlój kolarstwa górskiego w odmianie

enduro on-sight,-oraŹprońcja walorów turystycznych i rekreacyjnych. Mistrzostwa odbędą się w ramach

zawodów ,,Enduro MTB Series by Kellys" w sobotę 8 października 2016.

2. UczEsTNIcTwo
W wyścigu prawo startu mają osoby posiadające licencje PZKol, posiadające sprawny rowęr i kask sźYwnY
(zalecany full face oraz 

-ochraniacze), 
które zapoznają się z niniejszym regulaminem i dokonają

następuj ących czynności:
; Rejestracji on_line na www.enduro_mtb.eu (zapisy do grupy startowej Mistrzostwa Polski
o Dokonania opłaty startowej w zawodach (za pośrednictwem formularza zapisów)
. własnoręcznego podpisu na liście startowej w dniu zawodów fttóra jest potwierdzeniem

znajomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania)

o wyrńeniazgody na przetwarzanie danych osobowych orazwykorrystania wizerunku
(dotyczy materiałów filmowych i zdjęciowych przygotowywanychprzez organizatora).

o w prrypadku startu osób niepełnoletnich 6isemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnęgo; za dolną

grarricę wieku pozwalającęgo na start przyjmuje się 17 lat- rocmikowo)

Zawodnik zostanię wpisany na listę startową po zaksięgowaniu opłaty zaldziałw zawodach.

Każdy z zawodników w ramach pakietu stańowego ma zapewnione:
_ numer startowy montowany na kierownicy roweru (obowiązuje zakaz modyfikacji i docinania numeru startowego)

- chip pomiaru Ó"asu _ do zwrotu po zawodach (kaucja zwrotna 50 zł płatnaw biurze zawodów)
_ upóminki od sponsorów zawodów (m.in. smary Juice Lubes, środki Nikwax, próbki Trezado)

- bufet regeneracyjny po OS 2 (napoje, ciastka, owoce itp.)

- talon żywieniowy (na wieczome ognisko)
- elektroniczny pomiar czasu (Sport ldent)
- ręczny pomiar czasu (Sędziowie PZKol)
- zabezpieczenie medyczny (karetka na mecie OS, 2 2-osobowe zespĘ ratników na trasie, 2 ratoników

GOPRzquademinoszami)

3. PROGRAMWYŚCIGOW
Piątek 07.I0.2016

l6:00 - 2I:30 - odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
Sobota 08.1 0.20l6

7:00 - 9:15 - odbiór pakietów startowych
9:30 - odprawa techniczna
9:40 - ceremonia otwarcia mistrzostw
10:00- 17:00-zavłody(wyjazdzawodników zMPzmiasteczkazawodówok. godz. 11:30)

18:00 - After par§ dla wszystkich uczestników - ognisko/grill,
19:00 - dekoracja nłycięzców i losowanie nagród

Niedziela 09.10.201ó
10:00 - testy rowerów,



4. RYWAL|Z^CJA
. Na mistrzostwach rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach:

MężczyźniOPEN (zawodnicy z licencją w kat. Elita, U23, Junior)

- Mastersi (mężczyźni w wieku 30 lat i starsi),

- KobieĘ OPEN (zawodniczki z licencją w kat. Elita, Juniorka)

o Zwycięzcy poszczególnych kategorii (Mężczyźni Open, Kobiety Open, Masters) zostaną

oficjalnymi Mistrzami Polski w rowerowym Enduro
o Zawody polegają na pokonaniu w jak najkrótsrym czasie :vqvznaczonych 3 odcinków

specjalnych zwanych-OS , Zwycięzcązostaje ta osoba, której suma czasów przejechania wszYstkich

OS będzie najmniejsza.
o Ideąrywalizacjijest przejazdtrasybezwcześniejszej zrajomoŚcijej przebiegutzw. o,On-

Sight,,. w związtu ztymnióbędzie możliwości treningu na trasie ani jej oglądania przezzavłodami
o zawodnik nie będzie mógł dokon ać rozpoznania trasy przejazdu przed zav,łodami, oraz w

czasie trwania zawodów. Zapróbę rozpomaniapoprzęz przejście, lub przejechanie nawet fragmenfu

odcinka specjalnego w trakcie trwania zawodów zawodnik zostanie zdyskwalifikowanY.
o po odprawy technicznej przed startem,każdy z uczestników otrzyma mapę z zaznaczonymi

pkt. startrr i mity każdego zOS, orazsugerowane trasy dojazdowe (z mety na start kolejnego OS), a

takżę czasami startowymi na poszczególnych OS.
o Uczestnicy MP (posiadający ważmąlicencję PZKol) będą startowaó w osobnej grupie

startowej nakńdym z os jak również wyjadą z miasteczka zawodów.

o ptzy odbiorzemapy każdy zawodnik ma obowiązek podpisaó się własnoręcznie na liŚcie

startowej.
o Kńdy zzawodników uczestniczący w Mistrzostwach Polski będzie miał dokładnie

prrydzielony-czas startu na każdym z OS (listy startowe i czasy startów będą podane w biurze

zawodów i na odprawie technicznej)
o w przypadku spóznienia się na start, zawodnik zostanie w najbliższym mozliwym czasie

puszczony na trasę, jednak jego czasbędzie jużliczony od tego wznaczonego na liście startowej

o po oS i odcinkach dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo.

Złamanie tego nakazu skutkuje naĘchmiastową dyskwalifikacją,
o podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzanie przejazdów os (nawet w

przypadku wypadków czy defektów roweru). Wyjątek stanowią sytuacje gdy zawodnlkprzerwŃ
,*Ójprrelaró w celu udzielaniem pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w
prrypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i Strzałek).

b"Óvrję o możliwości powtórzeniaprzejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniuz

sędzią głównym zawodów.
o Trasa będzie omaczonatabliczkami (strzałki, wykrzykniki Ę. na niebieskim tle), oraz

taśmami. ponadto w kluczowych pkt. będą osoby porądkowe i sędziowie (mający łącznoŚc, ubrani

w kamizelki odblaskowe).
o Rower uczestnika powinien byó dobrze przygotowany i zapewniaóbezpieczne pokonanie

trasy zawodów, a przede wsrystkim byó wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tYlni. Jego

stan będzie kontrolowany przed startemprzezsędziego technicmego, rower zostanie w jego trakcie

oklejony naklejkami na c"Ęś"i,.jakie nie mogą zostaó wymienione w trakcie zawodów (rama-trójkąt

przedni i tylni, amoĘzator,koła), naklejki te nie mogą zostaó zerwane, ani zaklejone Przez
uczestnika.

o Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniaó roweru oraz jego nastipującYch

elementów: ramy, amoĘzatorów,kół. Wszystkie inne elementy możnawymieniaó jedynie w strefie

serwisowej zlokalizowan ej przry bufecie fiego lokalizacja będzie podana na odprawie techniczrej).

Wyjątek od tej zasady doĘczy: opon, dętek, linek do ptzerzlstek oraz łańcucha, które zawodnik moŻe

w}mienió pod warunkiem, że nie otrryma ich od osób trzecich (trzeba ww. części posiadaó Przry

sobie).
o Rywalizacjapowinna odbywaó się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni (w

miarę możliwości) ułatwić manewr wyprzedzania srybszym zawodnikom.
o uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku, który obowiązany jestnosió przez

cĄ czasporuszania się na rowerze. Kask powinien być przez caĘ czas zapięĘ, w szczególnoŚci

*ymaguni.lest zapięcie pod brodą. Brak kasku powoduje dyskwalifikację zzawodów, bez



dffi.
możliwości zwrotu opłaty startowej. Brak prawidł owo zńożonego i zapiętego kasku w czasie jazdY

na rowerze po odcinkacń dol-ao*ych obóiąZone jest karą 5 minut do czasu przejazdu.

5; NAGRODY
o N agradzanebędą 3 pierwsze osoby w każdej kategorii (kobiety open, Mężczyźni open,

Masters mężczyzn), które otrrymają medale oraz nagrody rzeczowe,

o Na dekorację ruycięzcow mają obowi ązek zg}osió się trzy pierwsze osoby z danej kategorii,

Zawodnicy mają obówi ąŹek zgłosió sigdo dekoracji w strojach startowych, teamowych (o ile takowe

posiadają). W przypadku nieoiecnościnaleĘ wydelegować zastępstwo lub poinformowaó o tYm

h*"i. óń^iritoii(w innym przypadku nagroda zostanie rozlosowana wśród uczestników).

6. KARY
o Za poruszanie się po oS i odcinkach dojazdowych inaczej jak na rowerze bądŹPieszo -

dyskwalifikacja.
o 7a rozpoznanie oS w dniu zawodów (przejście, przejazd| - dYskwalifikacja.

o Za przemieszczania się po trasie i podczas dojazdów na OS bez kasku załoŻonego i zaPiętego

na głowie otrzymuje się karę _ 5 minut doliczone do sumy czasu.

o Za niestosowanie się do poleceń sędziów i słuŻb porządkowych otrzymuje się karę (w

zależności od wagi przewinienia) - od 1 do 5 minut doliczone do sumY czasu, lub w

skrajnych przypad kach dyskwa lifikacja,

o w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy pzkol,

7. zGŁoszENlA l oPŁATY STARToWE
Zgłoszenia do zawodów można dokonać poprzez system zgłoszeń elektronicznYch dostęPnY na stronie:

http ://www.e nd u ro-mtb.eu/.
W trakcie rejestracji każdy uczestnik zakłada indywidualne konto w systemie przekazując organizatorowi

dane potrzebne do jego sklasyfikowania w wynikach zawodów. Po dokonaniu rejestracji danych zgłaszający

zostanie przeniesiony do systemu płatności Przelewy24 lub będzie mógł dokonaĆ PłatnoŚci za start,

Dla przyspieszenia rejestracji i uniknięcia usunięcia rezerwacji miejsca startowego zalecamY wPłatę szYbkim

przelewem przez system Przelewy24.

Wysokość opłaty startowej za udział w zawodach uzależniona jest od terminu wpłaty:

- 100 zł od uruchomienia zapisów do 2 dni przez zawodami

- LZO zł 1 dzień przed wyścigiem

W przypadku zgubienia lub zniszczenia nr startowego za wydanie duplikatu pobierana będzie oPłata 10 zł,

Płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24:

- po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewyż , przez którą naleŻY dokonaĆ oPłatY

startowej.
- opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa w zawodach

- organizator nie ponoiiołpowiedzialnościza terminy realizacji przelewów bankowych i PocztowYch,

- Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Termin wPłatY

decyduje o przypisaniu do wybranej grupy startowej.

-Za dzieńzapłaty uważa się datę wpływu środków pienięŻnych na konto organizatora

_ W przypadku dokonania jrzelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do Przedstawienia

potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

- Dokonanie opłaty startowej jest jednozn aczne z akceptacją regulaminu imprezy,

Reklamacia, rezvgnacia. przeniesienie wpłatv:
_ Każdemu rejestrująiemu przysługuje_prawo do zgłoszenia reklamacjifunkcjonowania systemu rejestracji i

płatności w tórminie 2 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpiĆ mailowo na adres:

EnduroMTBSeriesPoland@gmail.com. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 3 dni.

- opłata startowa * lrany, pr.ypadku nie podlega zwrotowiw przypadku rezygnacjizawodnika z udziału w

wyicigu, nieukończenia wyścigu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danYch osobowYch.



- lstnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni

przed terminem zawodów. Warunkiem jest przesłanie deklaracji na EnduroMTBSeriesPoland@gmail.com.

Organizator nawyrńnąprośbę wpłacającego może wystawió KP lub fakturę VAT, jednak nie później niZ 7

dnipo zakończeniu zawodów. Do wystawienia faktury niezbędne jestprzekazanie stosownych danych

(nazwa ins§rtucji, adres i nr NIP), Faktury nie będą wystawiane w dniu zawodów tylko wysyłanę poańą
elektroniczną na podany w biurze zawodów przezwpłacającego adres e-mail. W przypadku dokonania

rejestracji i opłaty wpisowej i nie wystartowania w zawodach opłata nie jest Twracana.

przetwa rza nie da nvch osobowvch
W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe potrzebne dla przeprowadzenia

zawodów startowych. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Enduro MTB Series, w

ramach których odbywają się Mistrzostwa Polski, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do Świadczenia

usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie Ęestracji na zawodY, a Po

wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich

treści oraz ich poprawiania. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu W

zawodach.
Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie

dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników.

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych

osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informaCji w

zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia t997 r. o ochronie danych osobowYch (Dz. U.

żO74r, poz.1182).
Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

8. ZASADY BlnZPIiECZEŃsTwA
o kżdy uczestnik bierze udzińw wyścigu na własną odpowiedzialność.
o kńdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów,

atakżę do przestrzeganiazasadniniejszego regulaminu orazprzepisów ogólnych PZKol.
o wsąyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnychz

obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wsrystkich OS oraz na trasach

dojazdowych.
o organizator zaleca jazdę na os w kaskach §pu Fullface, rękawiczkach, okularach/goglach i

z o chr aniaczami p leców.
o organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę

medy czną na czas trwania zawodów (karetka i ratownicy medyczri, GOPR).
o Zakazuje się spozywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji

sportowej tj. od rozpoczęciaodprawy technicznej do zakończęniarywalizacji na ostatnim OS.
o kontakt telefoniczny do szefa zabezpieczenia medycznego podany na odprawie technicznej

o Kontakt telefoniczny do biura zawodów: +48 519 6i3 598.

o Adres najbliższego szpitala:
SPZOZ Lesko
Kazimierza Wielkiego 4
38-600 Lesko
Tel. 13 469 80 71, L3 469 65 03

9. BADANIA ANTYDoPINGoWE
podczas zawodów mogą być przeprowadzone badania antydopingowe. Zawodnikowi nie wolno zażywaĆ

środków dopingujących, znajdujących się na liście środków zakazanych przez Międzynarodową Unię Kolar-

ską (UCl)oraz WADA.



1 0. PosTA}[owIEI\IA KoŃcowE
. zawodnik zostanie dopuszczony do startu w wyścigu po potwierdzeniu swojego udziału w

Biurze Wyścigu oraz po przymocowaniu numeru startowego oraz chipa pomiaru czasu.

. . organizator nie ponosi winy zawypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu

zawodników na wyścig i z wyścigu.
. organizatot nie ponosi odpowiedzialności materialnej zarzecz! zaginione w trakcie trwania

imprezy.
o Nieanajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana ptzez orgarrizatoraza

wytłumaczenie j ego nieprzestrzegania.
o We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem oraz jego ostateczrą interpretacją

decyduje Organizator wrazz Sędzią Głównym zawodów.
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