
 

 

  

 

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego   
w Kolarstwie Górskim 

Cross Country – Mosina 2012 

 

Regulamin 

 

1. Organizatorzy:   

- Powiat Poznański 

-Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki ”  

- GogolMTB 

 

Partner: 

- Gmina Mosina 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

- Wielkopolski Park Narodowy 

 

2. Cel imprezy :  

-    popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich.  

-    promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu.  

-    promocja Powiatu Poznańskiego jako miejsca przyjaznego rowerzystom.  

-    promocja terenów Gminy Mosina i Wielkopolskiego Parku Narodowego jako miejsca na    

uprawianie rekreacji i turystyki sportowej 

3. Termin i miejsce zawodów :  

Zawody odbędą się w dniu 01-07-2012r. (niedziela) 

Start i meta – polana przy ul. Skrzyneckiej w Mosinie (Pożegowo) 

Zapisów na listę startową można dokonać na 30 min. przed startem w danej kategorii 

wiekowej. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. 

Biuro zawodów czynne od godz. 08.00  

Warunkiem  zgłoszenia jest wpłata wpisowego: 

 

 - dzieci do lat 10. żacy, młodzicy, młodziczki             bez wpłaty 

- SuperAmator      5 zł  

- juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy,  

- kobiety, kobiety Masters     20 zł  

- elita, Mastersi ,                30 zł 

 



4.Kategorie Wiekowe: 

 

Zawody mają charakter otwarty. Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni   

w następujących kategoriach : 

 

Dzieci młodsze  - wiek  0 -  8 lat  ( 2004 – i młodsze) 

Dzieci starsze   - wiek  9 – 10 lat  ( 2003 – 2002 ) 

 

Mężczyźni 

 

         kategoria                rocznik       

                              

-żak   2001 2000 

-młodzik  1999 1998 

-junior młodszy  1997 1996 

-junior   1995 1994 

-elita  1993 i starsi 

- SuperMasters OPEN  1981 i starsi 

-Mastr I  1981 1972 

-Mastr II  1971 1962 

-Mastr III  1961 1957 

-Mastr IV  1956 i starsi 

 

Kobiety 

 

-żaczka  2001 2000 

-młodziczka  1999 1998 

-juniorki młodsze 1997 1996* 

-juniorki  1997 1994* 

-kobiety elita  1993 i starsze 

-Kobiety Mastr I 1981 i starsze 

-Kobiety Mastr II 1971 i starsze** 

 organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowej kat. juniorka młodsza 

jeżeli zostaną zgłoszone i sklasyfikowane, więcej niż 4 zawodniczki rocznik 1997,1996,  

 jeżeli nie, wszystkie zawodniczki rocznik 1997-1994 są klasyfikowane jako kat. Juniorka 

 W kat Juniorka musi zostać sklasyfikowanych min 8 zawodnicze, z czego min. 4  

rocznik 1995,1994 tak aby miały zastosowanie  dodatkowe punkty regulaminu 

dotyczące kat Juniorka Młodsza 

** kategoria Kobiety Masters II tylko wtedy gdy zostanie zgłoszonych i sklasyfikowanych 

więcej iż 3 zawodniczki rocznik 1971 i starsze 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

 

a) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas 

zawodów jak i jazd treningowych. 

  

b) Zawodnicy powinni okazać dowód tożsamości. 

c) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  



z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po imprezie.  

d) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

e)  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.” 

f) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich 

winy. 

g) 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. 

h) 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." 

 

6.Nagrody: 

 

Zawodnicy w powyższych kategoriach walczą o główną nagrodę „FortunaThuleCUP 

2012” 

 

-nagradzanych zostaje 6 zawodników w każdej kategorii wiekowej :  

 

1          miejsce puchar     (obowiązkowo) 

2-6       miejsca statuetka, lub medal lub puchar  (obowiązkowo) 

 

 

7. Warunki techniczne 

 

a)Zawody rozgrywane są na rowerach: 

-górskich 26” 

-górskich 29” ( kierownica prosta lub jaskółka ) 

Warunkowo dopuszcza się do startu rowery 28” szer. opony min 45mm 

b) Zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez 

organizatorów. 

c) Numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów. 

d) W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić 

duplikat numeru od organizatora . 

e) Za zniszczenie  rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez 

przycięcie . 

f) Koszt duplikatu wynosi 10 zł 

 

 



8.Sposób przeprowadzenia wyścigów: 

 - Sędzią Głównym zawodów jest p. Wojciech Jankowski  

- zawodnicy są ustawiani według listy startowej po 5 w rzędzie  

 - dystans w kategorii MASTERS I,II, III i IV musi być tak dobrany, aby czas zwycięzcy wynosił, 

co najmniej 70 min.  

- wjazd zawodnika na ostatnie okrążenie musi być sygnalizowany sygnałem akustycznym 

(dzwonek, syrena itp.)  

- zawodnicy zdublowani kończą  wyścig na okrążeniu, na który lider przekroczył linie mety. 

- dekoracja i rozdanie nagród odbywać  się będzie w trakcie trwania zawodów ok. 10 min po 

zakończeniu następnego wyścigu. 

 

9. Kolejność i godziny startów: 

 

-dzieci   10.15  1 runda mała  

                          

- żak   10.45  ( czas zwycięzcy ok.20.min ) 

- żaczka  10.45  ( czas zwycięzcy ok.20.min ) 

- młodzicy   10.45  (czas zwycięzcy ok. 30min)                   

- młodziczki     10.45  (czas zwycięzcy ok. 30min)                   

- juniorzy młodsi        11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                  

- juniorki                    11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                    

- kobiety  11.50  (czas zwycięzcy ok. 50min)                     

-kobiety masters 11.50  (czas zwycięzcy ok. 50 min) 

- masters I  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min)                    

- masters II  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min)                   

- masters III  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min) 

- masters IV  13.30  (czas zwycięzcy ok. 70min) 

- juniorzy   15.30  (czas zwycięzcy ok. 80min)                   

- elita   15.30  (czas zwycięzcy ok. 80min)                               

 

Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów 

Dekoracja kat Mastres, Junior  oraz Elita ok. godz.17.00 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

c)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

d)   Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 

e)  Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie rajdu będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

f)   Na trasie rajdu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

g)   Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

h) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej". 



i)  Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 

j) Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

k) W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie: 

Wojciech Jankowski 

Jacek Wichłacz 

Wojciech Gogolewski 

 

Wszelkie informacje, wyniki: www.gogolmtb.pl 

http://www.gogolmtb.pl/

