
UPHILL MTB ŚW. ANNA 2015 
 

REGULAMIN 
1. Cel zawodów: 
Popularyzacja kolarstwa górskiego. Rower górski jako ekologiczny środek transportu. 
 
2. Organizator: 
UKS TEAM PODGÓRZYN 
ul. Daszyńskiego 2, 58 – 562 Podgórzyn ,Polska 
Kontakt - tel. 513-050-205 e-mail: teampodgorzyn@op.pl 
www.teampodgorzyn.pl 
 
3. Współorganizator: 
Stowarzyszenie Miłośników Sosnówki 
 
4. Miejsce i termin: 
Sosnówka – 26 lipca 2015 - na dystansie 13,8 km 
Start: Sosnówka Dolna ul. Szkolna, 58-540 Sosnówka 
Meta: Dw. Lubuszanin ul. Św. Anny 2, 58-540 Sosnówka 
 
5. Warunki uczestnictwa 
Impreza ma charakter charytatywny na rzecz Odbudowy Zabytków zlokalizowanych na terenie 
Sosnówki 
Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki: 
a) Zgłoszenia do Wyścigu Kolarskiego poprzez formularz dokona drogą elektroniczną: 
Link do elektronicznych zapisów aktywny do 24.07.2015 r.: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1543  
 

lub osobiście w dniu imprezy w Biurze Zawodów (nowo wybudowany plac zabaw) ul. Szkolna. 
Limit startujących zawodników – 100. 
b) dokona opłaty startowej w wysokości 25 zł do dnia 24-07-2015 na rachunek bankowy: 

47 1940 1076 3100 5430 0000 0000  
UKS Team Podgórzyn 
Ul. Daszyńskiego 2 
58-562 Sosnówka 

lub w dniu imprezy w Biurze Zawodów w wysokości 35zł. 
c) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie obowiązywał tylko podczas tego 
wyścigu. 
d) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby: 

które ukończyły 18 lat, 

poniżej 18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą 
obecnością podczas trwania wyścigu, a także przed i po stracie. 
e) Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnik, który 
podpisze formularz zgłoszeniowy, potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin. 
 
6. Pomiar czasu: 
Podczas wyścigu będzie funkcjonował ręczny pomiar czasu. 
 
7. Program wyścigu Uphill MTB Św. Anna 
9:00 – 10:30  – sprawy organizacyjne, zapisy i weryfikacja w Biurze Zawodów, 
11:45   – ustawianie zawodników na linii startu, 
12:00   – start Uphill MTB Św. Anna. 
14:00   – orientacyjny czas wjazdu na metę ostatniego zawodnika, 
15:00   – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród. 
 
8. Wyścig: 
a) Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Sosnówce Dolnej, do METY w Sosnówce 
Górnej, po wytyczonej i oznakowanej trasie. 

http://www.teampodgorzyn.pl/
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1543


b) Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do 
innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie 
technicznej w dniu rozgrywania wyścigu. 
c) Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i 
ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego 
punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się 
punkt żywieniowy. 
d) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu 
oraz do zachowania podstawowych zasad kultury. 
9. Świadczenia dla uczestników wyścigu: 
a) Bufet na mecie, 
b) Zabezpieczenie medyczne na trasie, 
c) Nagrody pieniężne, rzeczowe oraz puchary i medale dla zwycięzców. 
 
10. Kategorie wiekowe oraz nagrody: 
W ramach wyścigu obowiązują kategorie wiekowe oraz OPEN (patrz niżej), w których 
przyznawane są nagrody pieniężne, rzeczowe i trofea sportowe. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w 
najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz 
puchary. 
W kategorii OPEN nagrody pieniężne otrzymają: pierwsza kobieta i pierwszych 3 mężczyzn. 
Przewidziana jest nagroda dla najmłodszego zawodnika, który przejedzie cała trasę i nie 
pominie żadnego punktu kontrolnego. 
 

KOBIETY 
K1 + (rok urodz. - 1997 i starsze) – miejsca – 1 do 3 

 

MĘŻCZYŹNI 
junior   M1  do 18 lat (rok ur. - 1997 i młodsi) – miejsca - 1 do 3 

elita 1   M2  od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 96 ) – miejsca - 1 do 3 

masters 1  M3  od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 84 ) – miejsca - 1 do 3 

masters 2  M4 od 41 do 100 lat (rok ur. 1974 i starsi) ) – miejsca - 1 do 3 

 

 

11. Kary: 
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 
a) Upomnienie, 
b) Kara czasowa, 
c) Dyskwalifikacja. 
 
12. Protesty: 
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w 
formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników 
i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 
wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję 
w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z 
Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do 
Sędziego Głównego i Organizatora. 
 
13. Ochrona środowiska naturalnego: 
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 
trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać 
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 
 
14. Postanowienia końcowe: 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 



Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 
wytłumaczenie. 

Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat 
wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej. 

Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze 
Zawodów. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego. 

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z 
prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu oraz zapewnia, że stan 
zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia mu udział w wyścigu kolarskim. 

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą 
usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Miłośników Sosnówki z siedzibą w Sosnówce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 

Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 
wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a 
także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 
 

Sosnówka 22-05-2015 

Serdecznie zapraszamy 

 

 


