
XIII Grand Prix MTB Solidarności  

Wyścig z okazji 37-lecia powstania Solidarności 
Regulamin dla zawodników nie licencjonowanych 

 

Cel wyścigu: 
 popularyzacja kolarstwa MTB wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Jaworzyna 

Śląska 

 uczczenie XXXVII rocznicy powstania Solidarności 

 propagowanie zdrowego stylu życia 

 promocja terenów rekreacyjnych w Jaworzynie Śląskiej 

 

1. Organizatorzy: 
 MKS Karolina – sekcja kolarska 

 Gmina Jaworzyna Śląska 

 SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej 

Patronat honorowy: KZ NSZZ Solidarność przy ZPS „Karolina” Sp. z o. o. 

 

Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprezy: 

 Antoni Szewczyk, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Ceglana 6A/11, tel. 663 595 888 

 

2. Termin i miejsce: 
 20.08.2017.r. 

 Godzina 10:00 (start pierwszej kategorii) 

 Jaworzyna Śląska – ulica Sportowa 1 (Stadion Miejski) 

 

3. Zgłoszenia: 
 drogą elektroniczną na adres: kamilka.szewczyk@gmail.com w terminie do 

18.08.2017.roku 

 Jaworzyna Śląska, ul. Sportowa 1 w godzinach 8:00-9:30 

 Odprawa techniczna: 9:45, start pierwszej kategorii: 10:00 

 

4. Uczestnictwo: 
Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję i badania lekarskie oraz 

niezrzeszeni. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 posiadający pisemną zgodę rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

 

5. Wyścig zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach na 

dystansach: 
 I kat. – dzieci przedszkolne, 2-6 lat (chłopcy i dziewczęta) – 5 minut 

 II kat. – dzieci szkoły podstawowej (roczniki 2010-2008) – 5 minut 

 III kat. – dzieci szkoły podstawowej (roczniki 2007-2005) – 10 minut 

 IV kat. – młodzież gimnazjalna (2002-2004) – 30 minut 

 V kat. – młodzież ponadgimnazjalna (2000-2001) – 30 minut 

 VI kat. -  cyklosport mężczyźni (1988-1999)- 45 minut 

 VII kat. – masters, 30 lat i starsi open (1987 i starsi) – 45 minut 



 VII kat. – kobiety open, 17 lat i starsze (2000 i starsze)-30 minut 

 

6. Sprawy sprzętowe: 
Do wyścigu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający sprawny technicznie rower górski 

MTB zgodny z przepisami PZKol oraz kask ochronny sztywny. 

 

7. Nagrody i zasady finansowania: 
Koszty organizacji imprezy w tym nagród ponoszą organizatorzy i sponsorzy. Koszty udziału 

(opłaty startowe) opłacają kluby lub zawodnicy indywidualnie według stawek PZKol. 

Trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe i medale. Dyplomu otrzymuje 

pierwszych pięciu zawodników w każdej kategorii. 

 

Uwaga!!!  Ilość wypłacanych nagród uzależniona jest od ilości startujących zawodników w 

danej kategorii wiekowej tzn: w przypadku startu w danej kategorii wiekowej mniej niż 

pięciu zawodników wielkość i ilość nagród zostanie pomniejszona i podana na odprawie 

technicznej. 

 

Wysokość opłat startowych kategorii zawodników niezrzeszonych: 

• dzieci i młodzież do lat 17 bez opłat 

 cyklosport mężczyzn: 18-29 lat (urodzeni 1999-1988) – opłata 20 złotych 

 masters: 30 lat i starsi open (urodzeni 1987 i starsi) – opłata 20 złotych 

 kobiety open: 17 lat i starsze (urodzone 1999 i starsze) – opłata 10 złotych 

 

8. Sponsorzy: 
 Gmina Jaworzyna Śląska 

 KZ NSZZ Solidarność przy ZPS Karolina 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk 

 SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej 

 Sponsorzy indywidualni 

 

9. Komisja sędziowska: 
 skład komisji sędziowskiej wyznaczy DZKol Wrocław na wniosek organizatorów 

 

10. Postanowienia końcowe: 

 
 wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym 

regulaminem 

 wyścig zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne 

 zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony podczas trwania zawodów oraz niezawinione 

przez organizatora wypadki - organizator nie ponosi odpowiedzialności 

 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu w 

porozumieniu z sędzią głównym 

 w przypadku małej ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej 

organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród 

 opiekę medyczną zapewnia organizator 

 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i tylko w jednej kategorii wiekowej 



 startowe według stawek PZKol 

 zawodnicy odbierający nagrody muszą posiadać swój numer  PESEL 

 zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą wyścigu przed jego rozpoczęciem 

 zabrania się rozgrzewania na trasie wyścigu w trakcie rozgrywania wyścigów innych 

kategorii 

 ustala się możliwość łączenia startu kilku grup wiekowych 

 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń służb 

porządkowych 

 szpital dyżurny: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 

RSS Latawiec w Świdnicy 

ul. Leśna 27-29 

58-140 Świdnica 

tel. 74 851 7100 

 

11. Program minutowy XIII Grand Prix MTB Solidarności: 

 
8:00-9:30  Przyjmowanie zgłoszeń 

9:45  Odprawa techniczna 

12:15   Start kat. masters i cyklosport meżczyzn 

13:30               Start kategorii przedszkolaki i dzieci szkoły podstawowej 

13:45              Start kategorii młodzież gimnazjum i kobiety open 

14:30  Zakończenie wyścigu 

15:00   Wręczenie nagród 

 

 

 


