XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich
Mazowsze 2017
KOLARSTWO MTB
REGULAMIN
1. Organizator





Warszawski Klub Kolarski
BM USŁUGI
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dyrektor Zawodów: Błażej Maresz – 600 452 865
2. Klasa Wyścigu
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego.
3. Forma
Wyścigów w kolarstwie górskim – corss country – format olimpijski XCO z podziałem na
kategorie
4. Cele
 popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i aktywnego spędzania czasu
wolnego,
 wyłonienie Mistrza Polski w kolarstwie MTB w ramach XXIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
5. Uczestnictwo
Wyścig rozgrywany jest dla kategorii Junior Młodszy/ Juniorka Młodsza:
Przybliżone czasy wyścigów:
 Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 45-60 minut
 Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 45-60 minut
Prawo startu maja zawodniczki i zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finału OOM w
wyniku eliminacji i znajdują się na listach PZKol.
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, licencje i ubezpieczenie NW i OC.
Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach sztywnych.
Zgłoszenia przesyłają Regionalne Związki Sportowe.
6. Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami MSiT oraz PZKol.
Klasyfikacja Indywidualna:
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Junior Młodszy:

Juniorka Młodsza:

Klasyfikacja wojewódzka: suma punktów uzyskanych przez zawodników z danego
województwa
Klasyfikacja klubowa: suma punktów uzyskanych przez zawodników z danego klubu
7. Pomoc Techniczna
Pomoc techniczna zgodnie z przepisami PZKol.
8. Ceremonia dekoracji / Nagordy
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wyścigu.
Zwycięzcy wyścigów udekorowani zostaną koszulkami i medalami PZKol. Zawodnicy
zajmujący II i III miejsce udekorowani zostaną medalami.
W klasyfikacji klubowej oraz wojewódzkiej zwycięski klub i województwo otrzymają puchary.
9. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol / UCI
10. Trasa
Runda długości 3500m. Dwa boksy techniczne/strefy bufetu. Odcinki trasy/elementy
szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przed ewentualnym uderzeniem przez
zawodnika.
11. Program
22.07.2016 (Sobota):
15:00 – 19:00 Weryfikacja zgłoszeń – biuro zawodów
19:00 – Kolacja
20:00 – Odprawa
17:00 – 19:00 – Oficjalny trening (trasa zabezpieczona przez służby medyczne i obsługę
techniczną)
23.07.2016 (Niedziela):
8:00 – Śniadanie
10:30 – Otwarcie OOM MTB / Prezentacja
11:00 – Wyścig Juniorek Młodszych
12:30 – Wyścig Juniorów Młodszych
14:00 – Dekoracja medalistów OOM MTB / zamknięcie OOM
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12. Zasady Finansowania
Koszty organizacji zawodów ponosi organizator.
Koszty wyżywienia, zakwaterowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Unia
Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.
13. Skład komisji sędziowskiej:
Obsadę komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów PZKol oraz MWZKol
14. Wykaz szpitali w pobliżu trasy
1) Warszawa, Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, tel. 22 3186000
2) Warszawa, Szpital MSWiA, ul. Wołoska 137, tel. 22 5082000
15. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)
 Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy
przekroczy linię mety.
 W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez
organizatora trasy.
 W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i
rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
 Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej
podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów
technicznych), w tym również od innych zawodników.
 Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania
wyścigów.
 Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać
się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu jak również okazywać brak
szacunku dla organizatorów wyścigu.
 Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego
wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie
wyścigu.
 Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
 Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie
wyścigu.
 Zawodnicy zdublowani zdejmowani są na bieżąco.
 Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZKol.
16. Protesty:
 Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Sędziego Głównego
wyścigu na temat powstałych wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez
zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika, w
którym uczestniczył
 Jeśli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej
kategorii ceremonia dekoracji będzie opóźniona do chwili podjęcia przez Komisję
Sędziowską decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.
 Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora
wyścigu jest ostateczna.
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17. Wyniki
Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stornie
http://pzkol.pl oraz http://oom.uniasport.pl
18. Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Organizatorem zawodów.
Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną w Biurze Zawodów –
zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za zapoznanie, ścisłe przestrzeganie zawodników
i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem oraz zaleceniami Komisji
Sędziowskiej.
Nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za
wytłumaczenie.
Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych
osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez Organizatora w
celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników,
zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach
branżowych.
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