Regulamin
WYŚCIGU MTB & PRZE Ł AJ
"Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej"
24 listopada 2019 r.
CEL
• popularyzacja kolarstwa przełajowego i MTB w Debrznie
• propagowanie jazdy rowerem w ciągu całego roku wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych naszego regionu
- promocja Miasta i Gminy Debrzno
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
ORGANIZATORZY IMPREZY
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno
WSPÓ Ł ORGANIZATORZY
- Gmina Debrzno
- CKST Debrzno
TERMIN I MIEJSCE
- wyścig odbędzie się 24 listopada 2019 r. (niedziela) o godz.11.00 w Debrznie
na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek, na
trasie wyznaczonej przez organizatora (trzy okrążenia po ok. 5 km każde).
Biuro wyścigu znajduje się tamże.
UCZESTNICTWO
- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez licencji (amatorzy) oraz
posiadający aktualną licencje PZKol, jednak tak w jednym, jak i w drugim
przypadku muszą przedstawić pozwolenie ze strony opiekunów prawnych na
udział w zawodach w przypadku osób niepełnoletnich (karty w biurze
zawodów).
- zawodnicy pełnoletni są zobowiązani do wyrażenia zgody na udział
w zawodach (karty w biurze zawodów)
- zawodnicy mają obowiązek startować w wyścigach w kasku ochronnym
twardym
- zawodnicy mogą startować na dowolnym rowerze ze sprawnymi hamulcami
- wyścig odbędzie się bez względu na pogodę
- numery startowe wydane podczas zawodów należy bezzwłocznie zwrócić po
imprezie.

KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria - dziewczęta i chłopcy 15-18 lat
II kategoria - mężczyźni 19-35 lat
III kategoria - mężczyźni 36-50 lat
IV kategoria - mężczyźni 50 lat +
V kategoria - kobiety 19-35 lat
VI kategoria - kobiety 35 lat +
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie.
LICZBA OKRĄŻEŃ MOŻE ULEC ZMIANIE W DNIU IMPREZY
KOSZTY UCZESTNICTWA
- wpisowe od zawodników biorących udział w wyścigu pobierane będzie w
kwocie 40 zł do 20 listopada 2019 r., natomiast w dniu imprezy 50 zł.
Wyjątkiem jest kategoria I (dziewczęta i chłopcy do lat 18), gdzie wpisowe
wynosi 10 zł.
NAGRODY
• organizator wyścigu zapewnia statuetki dla trzech pierwszych
zawodników w kategoriach wiekowych. Każda kat. wiekowa jest
nagradzana osobno dla rowerów przełajowych i MTB oprócz kat. I
(dziewczęta i chłopcy do lat 18) oraz obydwu kobiecych.
• puchary dla trzech pierwszych miejsc:
* OPEN MTB
* OPEN PRZEŁAJ
* OPEN KOBIETY
• Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal pamiątkowy.
• Nagroda dla najstarszego zawodnika, który ukończy wyścig (bez
podziału na przełaje i MTB).
• Nagroda dla zawodnika z miejscowości najdalej odległej od Debrzna.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- organizator zapewnia zawodnikom uczestniczącym w imprezie ubezpieczenie
NNW
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
podczas trwania zawodów

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie
zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje
organizator w porozumieniu z sędzią głównym
- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej
frekwencji
PROGRAM MINUTOWY WYŚCIGU
09:30-10:30 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu
11:00 – start
około 13:00 – dekoracja
Odpowiedzialnym za organizację imprezy z ramienia Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Gminy Debrzno jest Ryszard Chrut (tel. 501 253 350), a sędzią
głównym Sebastian Michno.
UWAGA!!! Dodatkową atrakcją będzie inauguracja sezonu grupy morsów z
Debrzna „Lodowe Dziki”, którą zaplanowano nad jeziorem Żuczek 24 listopada
o godz.13.30, czyli tuż po wyścigu kolarskim. ZAPRASZAMY!

