
                   XVIII CROSSOWY MARATON ROWEROWY MTB AMATORÓW 
SULĘCIN 2020 POD PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA SULĘCINA 

 
          KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN 

  I.        ORGANIZATORZY: 
              - Urząd Miejski w Sulęcinie 

                - Oddział PTTK ,, ZIEMIA  SULĘCIŃSKA ‘’ 
                - Nadleśnictwo Sulęcin 
                - Sulęciński Ośrodek Kultury 
                - Klub Turystyki Rowerowej ,, WIGOR ‘’w Sulęcinie 
                 

   II.       CEL: 
     - Stworzenie  warunków do rywalizacji sportowej miłośników MTB Pań i Panów. 
     - popularyzacja unikatowych walorów krajobrazowych Uroczyska Lubniewsko 
        i okolic Sulęcina 

   III.      DATA – 19 kwietnia 2020 –  start godz. 11.00 / START WSPÓLNY / 
   IV.      MIEJSCE: 
      - Żubrów / 4 km od Sulęcina/ woj.Lubuskie 

       - Baza organizacyjna – Sezonowe Schronisko Turystyczne w Żubrowie 

        /budynek po byłej szkole podstawowej/ - ciepła woda,posiłek,podsumowanie  imprezy 

    V.    TRASA: 
Trasa o długości 42 km składająca się z 2 pętli po 21 km, urozmaicona  pod względem 
ukształtowania terenu i jego wysokości.                      

          - ok. 1 km asfalt - ok. 1,5 km bruk - ok. 3 km droga szutrowa 
          - pozostałe odcinki – dukty leśne 
         Trasa średnio trudna technicznie / kilka wzniesień i zjazdów/ 
         Będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona pod względem technicznym, 
         medycznym i porządkowym. Meta maratonu w tym samym miejscu gdzie start. 
         Panie mają do pokonania 1 pętlę. seniorzy 1 pętlę. Pozostali zawodnicy – 2 pętle. 
 
    INTERNETOWA REJESTRACJA ZAWODNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM  F-MY TIME-SPORT.PL 

 

               Link: https://time-sport.pl/bieg/4969/ 
                 

VI.   ZAPISY,WPŁATY,FORMALNOŚCI 
            Opłata startowa  45 zł – wpłata na konto: 
            Oddział PTTK Ziemia Sulęcińska 
            Os. Kopernika 7, 69-200 Sulęcin 
            Nr. Konta: PKO BP I Oddział Sulęcin    68 1020 2036 0000 0502 0001 9976 
            Z dopiskiem: Opłata startowa – XVIII Crossowy Maraton Rowerowy MTB 
            - Sekretariat zawodów przy Schronisku w Żubrowie od godz.: 9.30 

            - opłata startowa na miejscu – przed zawodami – 55 zł 
 

     WAŻNE: ZAWODNICY MUSZĄ SIĘ OKAZAĆ POTWIERDZENIEM WPŁATY 

 
 



   VII.    ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - WAŻNE 

     - do 15 kwietnia 2020 / w indywidualnych przypadkach w dniu zawodów/ 
     - telefonicznie lub SMS /Zbigniew Kędziora – 691-420-739/ 
     - e-mail  zbikra@onet.pl ,rejestracja  na stronie: time-sport.pl 
     - mapa trasy,wizualizacje dostępne na stronie: 
       www.sulecin.pl 
 
  
  IX.    UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE. 
    
  X.     UCZESTNICY 

          W zawodach mogą rywalizować osoby, które: 
 1. Nie posiadają ważnej licencji zawodniczej wydanej przez PZKol lub OZKol za                   
wyjątkiem kategorii  Masters. 

      2. Mają ukończone 16 lat (decyduje rok urodzenia – 2004 i wcześniejszy) 
      3. Wszyscy startujący muszą dysponować sprawnym rowerem i kaskiem ochronnym. 
      4. Start najmłodszych uczestników (16-17 lat) za pisemną zgodą opiekunów                     
przekazaną osobiście organizatorom.- kategoria M1 
                         
           
           
   XI.   KATEGORIE 

         Rywalizacja odbywać się będzie w kategoriach: 
       . Kobiety - open (urodzone w roku 2004 i wcześniej)     (kat od M1 do M5) 
       . Mężczyźni - open (urodzeni w latach 2004 -1960)          (kat. od M1 do M5) 
       . Seniorzy – osobna kategoria (urodzeni w 1959 r. i wcześniej) 
         SENIORZY,KTÓRZY CHCĄ BYĆ KLASYFIKOWANI W KAT. OPEN  
          REJESTRUJĄ SIĘ W KATEGORII M6. 
          
 

       . HOBBY – osobna kategoria dla debiutantów/Mężczyżni/ poza klasyfikacją 

         Open. – szczegóły w pkt. XII regulaminu 

         Ponadto prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych: 
     .   M1,K1 –  16-18 lat 
           . M2,K2 –  19-30 lat 
                  . M3,K3 –  31-40 lat 
.                            M4,K4 –  41-50 lat 
                                    . M5,K5 -  51-60 lat 
                                            M6,K6 – powyżej 60 lat 
 
      
        
 
 

mailto:zbikra@onet.pl


 
XII.  KATEGORIA DODATKOWE:  KLASYFIKACJA BMI                                                                                                        

Zawodnik wyrażający chęć udziału w klasyfikacji BMI przed startem podaje swoją 
wagę i wzrost. Możemy zważyć zawodnika, ale raczej jemu ufamy. Ewentualne 
ważenie odbywa się bez kasku i butów. Klasyfikacja odbywa się bez podziału na 
kategorie wiekowe. Podana waga jest minimalną, zawodnik oczywiście może ważyć 
więcej. 
Zakres wagowy dla klasy BMI: 
160 cm-80 kg                                            180 cm-100 kg 

162 cm-82 kg                                            182 cm-102 kg 
164 cm-84 kg                                            184 cm-104 kg 
166 cm-86 kg                                            186 cm-106 kg 
168 cm-88 kg                                            188 cm-108 kg 
170 cm-90 kg                                            190 cm-110 kg 
172 cm-92 kg                                            192 cm-112 kg 
174 cm-94 kg                                            194 cm-114 kg 
176 cm-96 kg                                            196 cm-116 kg 
178 cm-98 kg                                            200 cm-120 kg 
 

KLASYFIKACJA W KATEGORII HOBBY 
 
           TRASA- 1 pętla/21 km/ -Wpisowe 45 zł /zgłoszenia na ogólnych zasadach/ 
– ŚWIADCZENIA- JAK DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
– MEDALE DLA TRZECH ZAWODNIKÓW Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI 
– ZA MIEJSCA IV,V,VI -DYPLOMY            

 
   XIII.  ŚWIADCZENIA 

1.  Zwycięzcy  w kategorii open Pań i Panów zostaną nagrodzeni pucharami 
            i nagrodami rzeczowymi. 
2.         Drugie i trzecie miejsce w kategorii Open Pań i Panów - puchary 
3.         Trzech pierwszych zawodników w kat. wiekowych Pań i Panów zostanie 
             nagrodzonych medalami i nagrodami rzeczowymi.   miejsca IV, V ,VI – dyplomy 
4.         Wśród wszystkich zawodników  rozlosowane będą upominki rzeczowe. 
5.         Wszyscy uczestnicy otrzymują posiłek i napoje. 
 
XIV.   WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW: NIE PRZEWIDUJEMY 

   Wykluczenie zawodnika może nastąpić w przypadku: 
   - Złamania regulaminu 
   - Naruszenia zasady fair play 
   - Umyślnej zmiany trasy 
   - Używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom 

XV. DANE OSOBOWE ZAWODNIKÓW WYKORZYSTANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE 
           DO CELÓW ORGANIZACYJNYCH IMPREZY 

 



    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kompetencji organizatorów. 
 


