
OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU BRANIEWSKIEGO W XC MTB 

I. CEL: 

1.Popularyzacja kolarstwa górskiego.
2.Promocja zdrowego stylu życia.
3.Promocja terenów Miejskiego Ośrodka Sportu

II. ORGANIZATOR

Braniewski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,,Maratończyk”
przy Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie
Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie
Stowarzyszenie „Nasze Braniewo NBR 2006”

III. PATRONAT

Patron medialny : „IKAT” Gazeta Braniewska 
TVBraniewo24
TV Elbląg
Portal Braniewo

IV. TERMIN I MIEJSCE

1.Zawody odbędą się 29.09.2018 r. Start i meta wyznaczone zostały na terenie Miejskiego      
Ośrodka Sportu przy ul. Moniuszki 9 .
2.Trasa jest zróżnicowana i tworzy zamkniętą pętlę (ok. 3,8 km) .
3.Trasa będzie oznakowana.

V KATEGORIE

-Wyścig małego Jaśka- dla wszystkich dzieci, które chcą wystartować, a nie kwalifikują się 
do żadnej z poniższych kategorii. Dzieci pokonują jedną pętlę za wyłączną zgodą i przy 
udziale rodzica(prawnego opiekuna). Wyścig bez nagród, za ukończenie dzieci  otrzymują 
medale.

-Szkoły gimnazjalne – dziewczęta jedna pętla, chłopcy dwie pętle
-Szkoły ponadgimnazjalne – dziewczęta jedna pętla, chłopcy dwie pętle
- OPEN K i M – siedem pętli

VI. PROGRAM ZAWODÓW

9 00– 10.30 – weryfikacja zawodników i przegląd techniczny rowerów                 
10 40- start wyścig małego Jaśka
11.00 – start szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne - dziewczęta 
11.30 – start szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – chłopcy
12.30 – start OPEN



VII. ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia do dnia 26.09.2018 do godziny 24 00 poprzez formularz zgłoszeniowy.
2.W przypadku małej ilości zawodników może nastąpić połączenie kategorii i wspólny start. 
Kategoria będzie utworzona w przypadku zgłoszenia się minimum 10 zawodników.

VIII.WPISOWE

1.Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 26 września 2018 roku do godziny 23:59.
2. Od zawodników startujących w zawodach pobiera się opłatę startową w wysokości 20 zł.  
Opłaty nie pobiera się od młodzieży szkolnej i uczestników wyścigu małego 
Jaśka. Wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym wyłącznie 
internetowo poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się do 
zawodów, najpóźniej do dnia 26 września 2018r. do godz. 23:59. Po w/w terminie opłata 
startowa 40 zł . Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. 
W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane, a opłata zwrócona.
3. Dowodem zarejestrowania przez Organizatora opłaty startowej jest pojawienie się numeru 
startowego przy nazwisku zawodnika.
 4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
5. Wpisowe nie ulega przepisaniu na innego uczestnika lub na inny rok zawodów.

IX. UCZESTNICTWO

1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy dostarczą pisemną zgodę rodziców 
na udział w tych zawodach, zawody zostaną rozegrane w konkurencji: wyścig 
terenowy ze startu wspólnego.

2. Posiadają sprawny technicznie rower MTB (dwa hamulce) .
3. Posiadają sztywny kask rowerowy . 
4. Warunkiem startu jest stawienie się do weryfikacji do godziny 10.30 w dniu zawodów 

i odebranie numeru startowego .
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy zgubione.
6. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek zachować wszelkie środki 

ostrożności . 
7. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń 

wydawanych przez służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę 
zawodów.

8. Zawodnicy podczas zawodów stosują zasadę ,,Fair Play”.
9. Warunkiem sklasyfikowania jest przejechanie po oznaczonej trasie i ukończenie 

wyścigu. Wyścig kończy się w momencie dojechania do mety przez pierwszego 
zawodnika. Pozostali zawodnicy kończą wyścig pomimo że, nie przejechali 
wszystkich okrążeń wyznaczonych przez organizatora i zostają sklasyfikowani na 
miejscach na których dojechali do mety. 

10. Podczas trwania wyścigu obowiązuje całkowity zakaz jeżdżenia po trasie .
        



X. NAGRODY

W klasyfikacji indywidualnej za miejsca od I do III ( w każdej kategorii) – puchary.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych.
2.Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach , startują na własną odpowiedzialność i 
nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia 
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
3.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 
zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
4.Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie 
zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.
 


