
REGULAMIN
Mistrzostw Polski MTB XCE Eliminator 

 Sławno 11 sierpnia 2019

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Mistrzostw Polski MTB XCE w roku 2019 jest LKK LUKS Sławno

Współorganizatorami Mistrzostw Polski MTB XCE są:
 Gmina Sławno
 Polski Związek Kolarski
 Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi

Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie Mistrzostw są:
Dyrektor Wyścigu: Zbigniew Gierczak +48 605 056 251
Kierownik trasy: Marta Turoboś 
Strona internetowa: https://www.facebook.com/mtbslawno 

Mistrzostwa Polski MTB XCE odbędą się w niedzielę 11 sierpnia 2019 roku w Sławnie. Wyścigi 
XCE odbędą się na trasie zlokalizowanej na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sławnie. 
Biuro Mistrzostw Polski czynne będzie według programu mistrzostw i będzie zlokalizowane przy 
trasie zawodów. Mistrzostwa Polski zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

2. KLASA WYŚCIGU

Mistrzostwa Polski MTB XCE są umieszczone w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok 2019 
Polskiego Związku Kolarskiego.

Podczas trwania zawodów zostaną rozegrane wyścigi towarzyszące według odrębnego regulaminu 
dostępnego na stornie https://www.facebook.com/mtbslawno 

 Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w wyścigach na rowerkach biegowych dla kategorii 
0-5 lat

 Sławno Kids Race w kategoriach od 6 do 16 lat
 Sławno Open Eliminator dla wszystkich zawodników powyżej 16 lat nie uczestniczących w 

Mistrzostwach Polski MTB XCE zarówno amatorów jak i zawodników posiadających 
licencję masters

3. UCZESTNICTWO

    3.1   Warunkiem dopuszczenia zawodniczek i zawodników do wyścigu jest przedstawienie 
komisji sędziowskiej w Biurze Zawodów licencji kolarskiej na rok 2019 wydanej zgodnie z 
przepisami w terminach zgodnych z programem minutowym.
Dodatkowo zawodniczki i zawodnicy kategorii Junior mają obowiązek przedstawić komisji 
sędziowskiej aktualne badanie lekarskie.

https://www.facebook.com/mtbslawno
https://www.facebook.com/mtbslawno


       3.2 Licencje innych federacji, niezgodne z przepisami UCI i PZKol nie będą  akceptowane.

       3.3 Mistrzowie Polski MTB XCE zostaną wyłonieni w następujących kategoriach:
- Kobiety Open
Mężczyźni Open

      3.4  W Mistrzostwach Polski prawo startu mają zawodnicy kategorii junior, juniorka, U23 
mężczyzn, U23 kobiet, elita mężczyzn, elita kobiet
     3.5 Wszystkie zawodniczki i zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach zgodnie z 
przepisami UCI i PZKol.
     3.6 Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski przyjeżdżają na zawody na własny koszt.
     3.7 Opłata startowa zgodnie z przepisami PZKol.
     3.8 Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ubezpieczenie OC i NW.
    3.9 Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Polski MTB XCE należy nadesłać poprzez e-mail 
marta.turobos@wp.pl (zgłoszenie powinno zawierać informacje: imię i nazwisko, UCI ID (11 
cyfrowy), klub, data urodzenia, kategoria wiekowa)
    3.10 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 6 sierpnia 2019. Po terminie nie będzie 
możliwości dokonania rejestracji na zawody drogą elektroniczną – jedynie osobiście w Biurze 
Zawodów oraz będzie obowiązywać podwójna opłata startowa.
Każdy z uczestników musi osobiście potwierdzić swój start w Biurze Zawodów.

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sławnie i będzie czynne tylko w dniu mistrzostw w godzinach podanych w 
programie Mistrzostw Polski MTB XCE.
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w 
Biurze Zawodów w obecności członków Komisji Sędziowskiejw terminach określonych w 
programie Mistrzostw Polski MTB XCE.

5. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI MTB XCE

5.1 Mistrzostwa Polski w MTB XCE zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol i 
niniejszym regulaminem.

5.2 Do startu zostaną dopuszczeni tylko zawodniczki i zawodnicy z prawidłowo 
przymocowanym numerem startowym na froncie roweru oraz na plecach koszulki .

5.3 Podczas rozgrywania zawodów nie wolno jest zawodnikom trenować na trasie wyścigu. 
W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z przepisami 
UCI i PZKol.

5.4 Pomoc techniczna zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
5.5 We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w

porozumieniu z organizatorem.
5.6 TRENINGI
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich 

formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z 
numerem na rowerze oraz założony kask. 
Oficjalne treningi odbywać się będą w terminach i godzinach określonych w programie Mistrzostw 
Polski MTB XCE.
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PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI MTB XCE SŁAWNO 2019

11 SIERPNIA 2019 – NIEDZIELA

10:00 – 11:30 -  rejestracja zawodników w biurze zawodów
10:30 – 12:00 - oficjalny trening
11:30 - odprawa techniczna 
12:05 – oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski MTB XCE Sławno 2019
12:15 - runda eliminacyjna
13:30 – biegi finałowe 1/8, 1/4
14:45 – biegi finałowe 1/2
15:15 – finały A i B
15:45 - dekoracja

6. ZASADY FINANSOWANIA

6.1 Koszty organizacyjne pokrywa organizator
6.2 Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby i zawodnicy

7. KONTROLA  ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

8. CEREMONIA DEKORACJI

Zgodnie z z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się 
zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w swojej kategorii. Obowiązkowo w 
strojach wyścigowych.

9. NAGRODY

Zwycięzcy udekorowani zostaną koszulkami Mistrza Polski, pucharami i medalami PZKol.
Zawodnicy zajmujący II i III miejsce zostaną udekorowani medalami.

10. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe/PZKol, UCI/

11. PLAN TRASY

Runda XCE długości 900 metrów.
Plan zostanie zamieszczony na stronie internetowej: https://www.facebook.com/mtbslawno 

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędziego Głównego i dwóch sędziów deleguje Kolegium Sędziów PZKol, pozostałych sędziów 
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Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi w porozumieniu z organizatorem.

13. POMOC MEDYCZNA

13.1 Pomoc medyczna na miejscu w czasie rozgrywania zawodów i oficjalnych treningów 
stanowićc będzie : punkt stacjonarny (lekarz + ratownik przy biurze zawodów), karetka pogotowia 
(start/meta).
13.2 Wykaz szpitali najbliżej trasy wyścigu:

Szpital Powiatowy w Opocznie
im. E. Biernackiego
ul. Partyzantów 30
26-300 Opoczno

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.
14.2 Podczas  oficjalnych treningów zawodnicy muszą mieć tabliczkę z numerem na rowerze.
14.3 Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:
a) zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Mistrzostw 
Polski
b) ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora Mistrzostw Polski i 
Komisji Sędziowskiej
c) uczestnicy wyścigu: kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna, mają obowiązek 
posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej 
leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu
d) organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odkazdu 
uczestników na wyścig i z wyścigu
e) Każdy uczestnik bierze udział w mistrzostwach na własną odpowiedzialność 
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu
g) nieznajomość regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za wytłumaczenie jego 
nieprzestrzegania
h) wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura 
Zawodów – zawodnicy i opiekunowie maja obowiązek się z nimi zapoznać
i) każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz późniejszymi 
nowelizacjami (Dz.U.Nr 133, poz 883)
j) każdy uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe z jego wizerunkiem, danymi 
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach 
marketingowych i promocyjnych Organizatora i jego sponsorów


