Regulamin KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA – GÓRSKA ETAPÓWKA MTB
06-08.07.2018

1. Cele Zawodów
- Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na terenie Miasta i Gminy Wąchock oraz
Gminy Sitkówka-Nowiny
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji
- Promowanie regionalnych górskich szlaków na terenie Miasta i Gminy Wąchock oraz Gminy
Sitkówka-Nowiny
- Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacjach indywidualnych,
drużynowej, rodzinnej oraz par
- Integracja środowiska rowerowego
- Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce
2. Organizator:
Poland Bike Ewa Mulawa, adres: al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200 Wołomin
nr konta do wpłat startowego: Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
strona internetowa: www.korona.polandbike.pl; e-mail: polandbike@polandbike.pl
dyrektor zawodów: Grzegorz Wajs, tel. 502319213
tel. alarmowy podczas imprezy: 501869977
Współorganizatorzy: Miasto i Gmina Wąchock oraz Gmina Sitkówka-Nowiny
3. Termin i miejsce
Termin: 06.07-08.07.2018
Miejsce:
- piątek, 06.07.2018 - I etap – Wąchock – Wykus, jazda indywidualna na czas
- sobota, 07.07.2018 - II etap – Wąchock - Wąchock
- niedziela, 08.07.2018 - III etap – Sitkówka-Nowiny - Sitkówka-Nowiny
4. Dystanse
I etap (jazda indywidualna na czas):
Mini/Max – 14 km; Fan - 5 km (chłopcy i dziewczęta urodzeni w latach 2004-2011)
II etap (maraton MTB, start wspólny):
Max – 51 km; Mini – 26 km; Fan – 7 km (chłopcy i dziewczęta ur. w latach 2004-2011)
III etap (maraton MTB, start wspólny):
Max – 52 km; Mini – 29 km; Fan – 7 km (chłopcy i dziewczęta ur. w latach 2004-2011)

5. Program zawodów
I dzień - (piątek) 6 lipca 2018 - jazda indywidualna na czas
Wąchock – Wykus
Baza Zawodów - Wąchock przy klasztorze, ul. Kościelna
- godz. 10.00-14.30 - zapisy w Biurze Zawodów i odbiór pakietów startowych (dystans FAN)
- godz. 10.00-15.30 - zapisy w Biurze Zawodów i odbiór pakietów startowych (dystanse
MINI/MAX)
- godz. 14.45 - odprawa techniczna przed jazdą indywidualna na czas (FAN)
- godz. 15.00 – dystans FAN (5 km) - start pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas
(kolejność według zgłoszeń w kategoriach wiekowych w Biurze Zawodów - od najstarszej do
najmłodszej)
- godz. 15.45 - odprawa techniczna przed jazdą indywidualna na czas (MINI/MAX)
- godz. 16.00 – dystans MINI/MAX (Wąchock – Wykus, 14 km) - start pierwszego zawodnika do
jazdy indywidualnej na czas na dystansie 14 km (kolejność według zgłoszeń w Biurze Zawodów)
- godz. 20.00 – dekoracja etapowa w Bazie Zawodów
II dzień - (sobota) 7 lipca 2018 - maraton MTB
Wąchock – Wąchock
Baza Zawodów - Wąchock przy klasztorze, ul. Kościelna
10.00-16.30 – Biuro Zawodów
11.15 - start dystansu FAN
12.30 - start dystansów MINI i MAX
15.30 – dekoracja etapowa w Bazie Zawodów
III dzień - (niedziela) 8 lipca 2018 - maraton MTB
Sitkówka-Nowiny – Sitkówka Nowiny
Baza Zawodów – Sitkówka-Nowiny, przy stadionie, ul. Perłowa
10.00-16.30 - Biuro Zawodów
11.15 - start dystansu FAN
12.30 - start dystansów MINI i MAX
15.30 – dekoracja etapowa i generalna Korony Świętokrzyskiej 2018
6. Warunki uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji
PZKol jak również zawodnicy z licencjami PZKol. Zabrania się udziału zawodnikom odbywającym
karę zawieszenia przez Polski Związek Kolarski i inne związki sportowe. Każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po złożeniu w
Biurze Zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu. Zawodnicy w
wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna
prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie wyścigu. Każdy uczestnik
jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Rower powinien posiadać

dzwonek, oświetlenie oraz odblaski. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem
przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
Zawodnik powinien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy: 501869977.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest osobiste zgłoszenie się do Biura Zawodów przed
pierwszym etapem, własnoręcznie i czytelne podpisanie deklaracji udziału wraz z
oświadczeniem o treści:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy
szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób
świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do
wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące
powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze
mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, spowodowanego przez
innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi roszczenia w stosunku do organizatora zawodów z
tego tytułu. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub
bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje
uczestnictwo w zawodach pod nazwą KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA 2018. Zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio, telewizje, strony internetowe oraz strony społecznościowe
organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poland Bike Ewa Mulawa z siedzibą w
Wołominie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb
związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą KORONA
ŚWIĘTOKRZYSKA 2018. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich etapach imprezy.”
Deklarację udziału w imprezie KORONA ŚWIĘTOKRZYSKA 2018 wypełnia się tylko jeden raz.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
poprzez złożenie podpisu.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z
niniejszym regulaminem.
Opłata może być uiszczona:
- w formie gotówkowej w Biurze Zawodów
- w formie przelewu na konto:
Poland Bike Ewa Mulawa
al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200 Wołomin
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika - Korona Świętokrzyska 2018
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i
pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie
Organizatora. W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest
okazać potwierdzenie przelewu w Biurze Zawodów.

7. Opłaty
a) pakiety startowe:
Dystans MINI/MAX
- 300 zł - opłata za uczestnictwo w Koronie Świętokrzyskiej, płatna do 20 czerwca 2018
- 400 zł – opłata za uczestnictwo w Koronie Świętokrzyskiej, płatna po 22 czerwca 2018,
najpóźniej do godz. 10.00 w dniu pierwszego etapu
Dystans FAN
- 100 zł - opłata za uczestnictwo w Koronie Świętokrzyskiej (bez względu na termin)
b) w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator zwraca opłatę startową w wysokości:
- 100% wpłaconej kwoty do dnia 30.05.2018, pomniejszonej o 100 zł (opłata manipulacyjna odszkodowanie z tytułu rezygnacji). Zwroty będą realizowane w ciągu 7 dni od nadesłania
rezygnacji z udziału w imprezie na adres biuro@polandbike.pl
- po 30.05.2018 w przypadku rezygnacji ze startu - organizator nie zwraca kosztów wpisowego
c) w przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania - organizator
nie zwraca wpisowego
d) faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty
8. Świadczenia dla uczestników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą
- zestaw startowy (nowy numer startowy Korony Świętokrzyskiej 2018 z czipem)
- pamiątkowy T-shirt dla osób, które opłacą udział do 20 czerwca 2018
- pamiątkowe trofeum sportowe dla osób, które ukończyły całą Koronę Świętokrzyską
- pamiątkowy kubek dla osób, które ukończyły całą Koronę Świętokrzyską
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
- serwis rowerowy na każdym z etapów
- ubezpieczenie NNW
- bufety na trasie każdego etapu: na dystansie Max - dwa, na dystansie Mini - minimum jeden
(woda, napoje izotoniczne, batony energetyczne, owoce)
- ciepły posiłek regeneracyjny po każdym etapie
- możliwość umycia roweru po każdym etapie
- zabezpieczenie ratowniczo-medyczne
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w Koronie Świętokrzyskiej
- możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr
telefonu komórkowego podczas rejestracji

9. Maraton
- podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu
zawodników; czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora
- start do dystansów Fan, Mini i Max odbędzie się ze startu sektorowego ustalonego na podstawie
wyników z jazdy indywidualnej na czas
- zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem
punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów
- trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników.
Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o
zdarzeniu (tel. alarmowy: 501869977) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych,
a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego
- zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do
organizatorów, sędziów i służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie
zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza
strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów
- zawodnik wycofujący się z udziału w imprezie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie
organizatora w Biurze Zawodów lub dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 501 869 977

10. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości
najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą
doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa
jest trudna technicznie lub zbliża się do stromych i niebezpiecznych zjazdów, do wjazdu na drogi
publiczne lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem na
piechotę podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym
obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda
na wprost - równolegle do barierek ochronnych). Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play.
Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura Zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut
przed ostatnią dekoracją.

11. Kategorie wiekowe
Dystans MAX Mężczyźni:
- kategoria M1 - od 17 do 26 lat (rok urodzenia 2001 - 1992)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria M5 - od 52 lat i starsi (rok urodzenia 1966 i starsi)
Dystans MAX Kobiety:
- kategoria Open - od 17 lat i starsze (rok urodzenia 2001 i starsze)

Dystans MINI Mężczyźni:
- kategoria M1 - od 15 do 26 lat (rok urodzenia 2003 - 1992)
- kategoria M2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria M3 - od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1981-1974)
- kategoria M4 - od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1973-1967)
- kategoria M5 - od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1966- 1961)
- kategoria M6 - od 58 lat i starsi (rok urodzenia 1960 i starsi)
Dystans MINI Kobiety:
- kategoria K1 - od 15 do 26 lat (rok urodzenia 2003 - 1992)
- kategoria K2 - od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1991- 1982)
- kategoria K3 - od 37 lat (rok urodzenia 1981 i starsze)
Dystans FAN Chłopcy:
- kategoria C1 - od 7 do 10 lat (rok urodzenia 2011 - 2008)
- kategoria C2 - od 11 do 14 lat (rok urodzenia 2007 – 2004)
Dystans FAN Dziewczęta:
- kategoria D1 - od 7 do 10 lat (rok urodzenia 2011 - 2008)
- kategoria D2 - od 11 do 14 lat (rok urodzenia 2007 – 2004)
12. Drużyny, Rodziny i Pary
Drużyny:
- drużyna składa się z minimum 3 osób, trzy najlepsze wyniki liczą się do klasyfikacji drużynowej
Rodziny:
- rodzina składa się z minimum 3 osób, trzy najlepsze wyniki liczą się do klasyfikacji rodzinnej
Pary:
Męska - składa się z dwóch mężczyzn
Mix - składa się z mężczyzny i kobiety
Zgłoszeń do klasyfikacji drużynowej, rodzinnej i par dokonuje się wypełniając specjalny formularz
zgłoszeniowy w Biurze Zawodów.

13. Klasyfikacja Generalna
W Klasyfikacji Generalnej Korony Świętokrzyskiej zostaną sklasyfikowani zawodnicy i
zawodniczki, którzy opłacili udział i ukończyli wszystkie etapy rywalizacji. Zwycięzcami
indywidualnymi poszczególnych etapów w danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają trasę wyścigu. Zwycięzcami indywidualnej Klasyfikacji Generalnej w
danych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wszystkich
trzech etapów (wynik końcowy jest sumą czasów osiągniętych przez zawodnika/zawodniczkę na
poszczególnych etapach). Prowadzone będą następujące klasyfikacje generalne:

- Klasyfikacja Generalna MAX – dla zawodników i zawodniczek, którzy ukończyli na wszystkich
etapach dystans MAX
- Klasyfikacja Generalna MINI - dla zawodników i zawodniczek, którzy ukończyli na wszystkich
etapach dystans MINI
- Klasyfikacja Generalna FAN - dla zawodników i zawodniczek, którzy ukończyli na wszystkich
etapach dystans FAN
- Klasyfikacja Drużynowa – zwycięzcą będzie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów
podczas wszystkich etapów
- Klasyfikacja Rodzinna - zwycięzcą będzie rodzina, która uzyska największą liczbę punktów
podczas wszystkich etapów
- Klasyfikacja Par - prowadzona jest wśród zawodników i zawodniczek startujących na dystansie
MINI lub MAX. Zwycięzcami Klasyfikacji Par (męska, mix) zostaną pary, które uzyskają
największą liczbę punktów podczas wszystkich etapów.
Punkty za zajęte miejsce ustala się, stosując poniższy wzór:
dystans MAX: pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas
uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 600
dystans MINI: pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas
uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 400
dystans FAN: pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas
uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200
14. Ruch drogowy
Wyścig 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.
13. Trofea i nagrody
Na poszczególnych etapach w każdej kategorii wiekowej na wszystkich dystansach zostaną
wręczone trofea sportowe od I do III miejsca. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania
zawodów. Dekoracja Klasyfikacji Generalnej obejmie po 6 osób z każdej kategorii wiekowej oraz
po 3 najlepsze drużyny, rodziny i pary (męskie i mix). Niestawienie się zawodnika lub jego
reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.
14. Kary
Organizator, w przypadku naruszenia regulaminu, może zasądzić karę w postaci upomnienia, kary
czasowej (doliczenie do czasu zawodnika 5, 10 lub 20 minut) lub dyskwalifikacji. Powstałe kwestie
sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
15. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

16. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Do protestu (przygotowanego w
formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Protesty i reklamacje będą
przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą
rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile organizator w porozumieniu z sędzią głównym
nie przyzna racji składającemu protest. Ostateczna decyzja należy do organizatora.
17. Informacje dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian
(aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów). Organizator zastrzega sobie prawo do
przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za
działanie „siły wyższej”.

