
REGULAMIN
MISTRZOSTWA BARLINKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

BARLINEK MTB Maraton 2013

Organizatror:     Barlinecka     Grupa     Kolarska,   BIMEX PPH, Burmistrz Miasta i Gminy   Barlinek  

1. Termin zawodów:
Mistrzostwa Barlinka w kolarstwie górskim odbędą się w dniu 23.06.2013 

2. Baza Supermaratonu:
Ośrodek wypoczynkowy „Janowo”
ul. Polana Lecha 1
74-320 Barlinek

3. Start i meta:
Ośrodek wypoczynkowy „Janowo” ul. Polana Lecha 1 w Barlinku

4. Program zawodów:
23 czerwca (niedziela) 2013
godz. 8.00 – 10.30 – zapisy, wydawanie numerów startowych i chipów biurze zawodów 
godz. 11.00 - start maratonu – dystans MINI 
godz. 11.15 - start maratonu – dystans  MEGA
godz. 11.20 – start maratonu rodzinnego
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja, wręczenie upominków, zakończenie zawodów

5. Sposób przeprowadzenia zawodów – edycja Barlinek:
Zgodnie z regulaminem: WIELKOPOLSKIEJ LIGI MASTERS 
http://www.tt.home.pl/gogolmtb/www/gogolMTB12/images/Dokumenty/regmar13.pdf 
Trasa prowadzi dookoła jez. Barlineckiego. Długość jednego okrążenia wynosi 20 km.
Długość trasy dla poszczególnych dystansów wynosi:

dla dystansu MINI 40. km (dwie pętle po 18 km)
      dla dystansu MEGA 80 km ( cztery pętle po 18 km)
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 
6. Opłata startowa:

dla dystansu MINI i MEGA  60 zł
dla maratonu rodzinnego bezpłatnie
jednorazowa opłata za chipa  10 zł
( dotyczy zawodników startujących po raz pierwszy w edycji 2013)

Opłatę startową należy wpłacić w biurze zawodów przed imprezą. 

7. Zapisy internetowy:
http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=29     

8. Świadczenia i nagrody
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje :
-zabezpieczenie medyczne,

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=29
http://www.tt.home.pl/gogolmtb/www/gogolMTB12/images/Dokumenty/regmar13.pdf


-prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, ciastka, batony, itp.),
-możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów,
-ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
-pamiątkowy nr startowy,
-nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników,
-nagrody i puchary dla zwycięzców.
-Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
-Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie 
karane dyskwalifikacją.

-Wyboru pomiędzy dystansem  Mega i Mini każdy uczestnik dokonuje podczas rejestracji w 
biurze zawodów. 

Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów. 
Zawodnik który zmieni dystans w trakcie trwania zawodów nie zostanie sklasyfikowany.

-Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną 
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 - uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego.
- uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, 
służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania 
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
-Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów 
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Trofea sportowe zgodnie z regulaminem cyklu:
„Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2013”

Nagrody:
-3 pierwszych uczestników w poszczególnych kategoria otrzymają trofea sportowe.
-po dekoracji wśród wszystkich uczestników imprezy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
W/w nagrody  wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu wśród zawodników 
którzy są obecni w trakcie wręczania.
Nagrody 
Dodatkowo przewidziano puchary dla najmłodszego, najstarszego, i najlepszego w zawodnika kat. 
90+.
Ważenie w kategorii 90+ odbędzie się po wyścigu w biurze zawodów.   

9. Postanowienia końcowe :
9.1.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i organizacją imprezy ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zgodnie z zgodnie z 
zapisem ustawy „Prawo o ruchu drogowym” art. 65a ust. 1.
9.2.Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na 
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
9.3. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z poniższą deklaracją :                                                  
„Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 
zawodach.”
9.4.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich winy.
9.5.Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, a młodsi za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na liście startowej.
9.6.Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z następującym oświadczeniem:       „Zdjęcia, 
nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 
wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że 
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów."
9.7.Każdy uczestnik zgłoszony do ,,Barlinek MTB Maraton  2013” otrzyma numer startowy, którego 
uczestnicy nie zdają po imprezie i zatrzymują dla siebie.



9.8.Uczestnikom zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w 
szczególności zmniejszania jego powierzchni.
9.9.Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
9.10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich.
9.11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów.
9.12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
9.13.Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
9.14.Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane 
z trasy przez obsługę techniczną.
9.15.Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
9.16 Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9.17.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej".
9.18.Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o 
środowisko naturalne.
9.19.W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
9.20.Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
9.21.Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
oraz do jego zmian. 


