
3. WŁOCŁAWSKI MARATON MTB
Škoda Challenge
REGULAMIN

I. Cel zawodów 

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia 
3. Promowanie miasta Włocławka i jego okolic jako atrakcji turystycznej.

II. Nazwa imprezy 3. WŁOCŁAWSKI MARATON  MTB ŠKODA CHALLENGE

III. Organizatorzy imprezy

Włocławskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB Team, ul. Reja 13/46, 87-800 Włocławek
Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku, ul. Leśna 1A, 87-800 Włocławek

IV. Termin imprezy i miejsce

29.04.2018r. Godz. 10.00
Start /Meta: Las komunalny przy ul Leśnej (około 300 m od parkingu i bazy zawodów)
Parking i biuro zawodów: Włocławek, ul. Leśna 1A (teren Zespołu Szkół Samochodowych)

LIMIT ZAWODNIKÓW – 400 OSÓB

V. Pomiar czasu
Pomiar czasu i zestawienie wyników zapewnia firma STS TIMING.
Pierwsze trzy miejsca w kategoriach OPEN ustalane są według czasu brutto. 
Pozostałe miejsca w kategoriach OPEN oraz wszystkich wiekowych liczone będą według czasów netto.

VI. Warunki uczestnictwa 

Uczestnikiem „3. WŁOCŁAWSKIEGO MARATONU MTB ŠKODA CHALLENGE” będzie osoba, która: 
1. Prześle na adres organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej lub

dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów.
2. Dokona  opłaty  startowej  w  ciągu  7  dni  od  rejestracji.  Oryginał  dowodu  opłaty  startowej  należy

zachować do wglądu w biurze zawodów.
3. W przypadku  braku  wpłaty  w terminie  rejestracja  zostanie  anulowana  i  trzeba  będzie  dokonać  jej

ponownie.
4. Wypełniając  kartę  zgłoszeniową  (w  formie  elektronicznej  lub  pisemnej)  uczestnik

akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją  wyścigu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem uczestników za  szkody osobowe,
rzeczowe i  majątkowe,  które wystąpiły  przed,  w trakcie  lub po wyścigu.  Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność.  Uczestnicy  ponoszą odpowiedzialność cywilną  i  prawną za wszystkie
szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami. 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 w/w zawodach.

5. W przypadku startu młodzieży na dystansie JUNIOR (wiek 8 - 15 lat) wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego poprzez wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 1. Swoim podpisem zapewniam,
że  zapoznałem  się  ze  wszystkimi  warunkami  regulaminu  zawodów  i  wypełniłem  formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.
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6. Prawo do startu w maratonie na dystansach MINI i  MEGA mają osoby, które ukończyły 18 lat,  w
przedziale wieku do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych: Załącznik nr 1

7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

8. Każdy  uczestnik  maratonu  jest  zobowiązany  do  jazdy  w  kasku  sztywnym  !!! 
oraz w pełni sprawnym rowerem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.

VII. Opłata startowa

15 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników z dystansu JUNIOR (8 km)
30 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników dystansu MINI (25 km)
40 zł – opłata startowa obowiązuje dla uczestników dystansu MEGA (50 km)
Prosimy o wpłaty na rachunek. Opłata uiszczana dniu zawodów +20 zł doliczane do każdej kwoty

Zgłoszenia przyjmowane do 25.04.2018 r. do godz. 24.00
Zawodnikom  zgłoszonym  później  nie  gwarantujemy  pakietu  startowego  w  dniu  wyścigu. Koszulki
gwarantujemy tylko pierwszym 200 opłaconym zawodnikom. Nie będzie wysyłki koszulek po zawodach.

VIII. Program zawodów

godz. 8.30 – 10.00 wydawanie pakietów startowych i ewentualne wpłaty w biurze zawodów
godz. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
godz. 10.20 – start honorowy
godz. 10.40 – start dystansu MEGA
godz. 10.50 – start dystansu MINI
godz. 11.00 – start dystansu JUNIOR
godz. 12.00 – zamknięcie trasy JUNIOR
godz. 12.30 – uroczysta dekoracja JUNIOR
godz. 13.00 – losowanie nagród rzeczowych dla zawodników trasy JUNIOR
godz. 13.20 – zamknięcie trasy MINI
godz. 13.40 – uroczysta dekoracja MINI
godz. 14.40 – zamknięcie trasy MEGA
godz. 15.00 – uroczysta dekoracja MEGA
godz. 15.30 – losowanie nagród rzeczowych dla zawodników trasy MINI i MEGA

godz. 8.30 – 16.00– wystawa samochodów Škoda, konkursy z nagrodami dla publiczności

IX. Dystans

– 8 km – JUNIOR (zawodnicy mogą jechać na trasie z osobą towarzyszącą)
– 25 km – MINI
– 50 km – MEGA

X. Limit czasowy 

JUNIOR – 1 godzina 
MINI – 2,5 godziny 
MEGA – 4 godziny
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XI. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 
1. Oznakowaną trasę maratonu
2. Zabezpieczenie medyczne
3. Prawo do korzystania z bufetów na trasie
4. Posiłek regeneracyjny po maratonie
5. Ubezpieczenie NW

6. Nagrody pieniężne i puchary dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii OPEN: 
MEGA : 1 miejsce - 300 zł 

     2 miejsce - 200 zł 
     3 miejsce - 100 zł 

MINI :   1 miejsce - 200 zł 
   2 miejsce - 150 zł 
    3 miejsce - 100 zł 

7. Puchary  dla  3  najlepszych  zawodników  i  zawodniczek  w  każdej  kategorii  wiekowej.
Zawodnicy, którzy zajmą premiowane miejsca w klasyfikacji OPEN nie będą brani pod uwagę w swojej
kategorii wiekowej.

8. Osoby klasyfikowane w kategorii  „WŁOCŁAWIANIE” będą  również  klasyfikowani  w pozostałych
kategoriach rywalizacji.

9. Pamiątki  dla  wszystkich  uczestników. Koszulki  gwarantujemy  tylko  pierwszym  200  opłaconym
zawodnikom. Nie będzie wysyłki koszulek po zawodach.

XII. Kategorie wiekowe

Dystanse MINI i MEGA
Kategorie Mężczyzn 

OPEN
MJ – do 15 lat (rok ur. 2003 i młodsi) – uczestnictwo tylko na dystansie MINI
M0 – od 16 lat do 18 lat (rok ur. 2000-2002) 
M1 – od 19 lat do 21 lat (rok ur. 1997-1999) 
M2 – od 22 lat do 30 lat (rok ur. 1988-1996) 
M3 – od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1978-1987 ) 
M4 – od 41 lat do 50 lat (rok ur. 1968-1977) 
M5 – od 51 lat do 60 lat (rok ur. 1958-1967) 
M6 – od 61 lat (rok ur. 1957 i starsi)
„WŁOCŁAWIANIE” – MĘŻCZYŹNI

Kategorie Kobiet 
OPEN
KJ – do 15 lat (rok ur. 2003 i młodsi) – uczestnictwo tylko na dystansie MINI
K1 – od 16 do 18 lat (rok ur. 2000-2002) 
K2 – od 19 do 30 lat (rok ur. 1988-1999) 
K3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1978-1987) 
K4 – od 41 lat (rok ur.1977 i starsze)
„WŁOCŁAWIANIE” – KOBIETY
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Dystans JUNIOR
Kategorie Chłopców 

M1 – 8 do 9 lat (rok ur. 2010-2009)
M2 – 10 do 11 lat (rok ur. 2008-2007) 
M3 – 12 do 13 lat (rok ur. 2006-2005)
M4 – 14 do 15 lat (rok ur. 2004-2003)

Kategorie Dziewcząt 

K1 – 8 do 9 lat (rok ur. 2010-2009)
K2 – 10 do 11 lat (rok ur. 2008-2007) 
K3 – 12 do 13 lat (rok ur. 2006-2005)
K4 – 14 do 15 lat (rok ur. 2004-2003)

XIII. Komisja sędziowska z organizatorem może zasądzić następujące kary: 

– upomnienie
– dyskwalifikacja

XIV. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy  muszą  szanować  środowisko  naturalne  i  bezwzględnie  nie  mogą  zanieczyszczać
trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie  trasy  wyścigu  karane  będzie  dyskwalifikacją.  Nie  wolno  używać  szklanych
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XV. Protesty

Protesty  do  sędziego  głównego  zawodów  można  składać  w  formie  pisemnej  w  czasie  trwania
zawodów.

XVI. Ruch drogowy

Maraton  będzie  się  odbywać  przy  nieograniczonym  ruchu  drogowym.  W  miejscach
szczególnie  niebezpiecznych  Policja  oraz  służby  Organizatora  ułatwią  włączanie  się  do  ruchu.
Zawodnicy  muszą  zachować  szczególną  ostrożność  mając  na  uwadze  możliwość  wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy  zawodnicy  na  drogach  gruntowych  i  publicznych  powinni  poruszać  się  prawą  stroną  jezdni  i
bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  kolizje  i  wypadki  na  trasie.
W  razie  konieczności  wycofania  się  z  wyścigu  zawodnik  zobowiązany  jest  poinformować
służbę  techniczną  telefonicznie  na  numer  570   83  25  07 w  celu  uniknięcia  akcji  poszukiwawczej.  W
przeciwnym wypadku zostanie on obarczony kosztami poszukiwań.
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XVII. Informacje dodatkowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
– za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
– za ewentualne kolizje i wypadki na trasie;
– materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów;
2. Pozostałe
– każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność; 
– brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie; 
– osoby  bez  numerów  startowych  poruszające  się  na  rowerach  po  trasie  maratonu  będą

usuwane z trasy przez obsługę techniczną; 
– maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
– wszyscy  zawodnicy  proszeni  są  o  nie  zaśmiecanie  trasy  maratonu  i  szczególną  troskę  o

środowisko naturalne; 
– w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego; 
– uczestnik  maratonu  wypełniając  i  podpisując  kartę  zgłoszenia  akceptuje  warunki  niniejszego

Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora; 
– organizator z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do

jego zmian w każdym możliwym terminie.
– sprzęt na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym 

– obowiązuje jazda w kasku sztywnym !!!
– podczas wyścigu obowiązuje kategoryczny zakaz używania słuchawek !!!
– dopuszcza się start tylko na rowerach napędzanych siłą własnych mięśni
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Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dla zawodnika poniżej 18 roku życia.

Ja  …………………………………........…………………………………….  biorę  pełną

odpowiedzialność  za  moją(ego)  córkę/syna*  ........………...........………...……….........…………….  podczas

„3.  Włocławskiego  Maratonu  MTB  Skoda  Challenge”.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem.

Oświadczam również,  że  dziecko nie  posiada  żadnych przeciwwskazań lekarskich  do jazdy rowerem oraz

bierze udział w zawodach na moją odpowiedzialność i w razie nieszczęśliwych wypadków nie będę wnosić

żadnych roszczeń do organizatora Maratonu MTB.

……………………………………. …....………………………………

data i miejscowość  podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić


