REGULAMIN WYŚCIGÓW ROWEROWYCH
'' ROZTOCZE EPIC MTB MARATON”

1. CEL ZAWODÓW:
1) Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarstwa MTB oraz różnych, innych form aktywnego
wypoczynku na rowerach górskich wśród młodzieży i dorosłych.
2) Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski południowo - wschodniej.
3) Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego
czasu.
4) Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonach, poprzez połączenie sportowej
rywalizacji z rekreacją i zabawą.
5) Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.
2. ORGANIZATORZY :
Fundacja „Roztocze Epic ”
tel. 665-127-448,
mail: toomek-87@o2.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1) 30 kwietnia Józefów ( woj. Lubelskie)
2) 3 maja Krasnobród
3) 21 maja – Tomaszów Lubelski
4)19 czerwca Grabnik
5)10 lipca Żelebsko
6) 21 sierpnia Chrzanów
7) 2 października Susiec

Dystans poszczególnych wyścigów wynosi pomiędzy 30 – 50 km.
(dokładny dystans, ślad trasy i profil zostanie zamieszczony na profilu organizatora na
facebook)
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Cykl wyścigów rowerowych '' Roztocze Epic MTB Maraton” jest imprezą otwartą. Mogą w
niej startować amatorzy w kategoriach wiekowych j.n. i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy
zrzeszeni w klubach sportowych.
2) Warunkiem uczestnictwa jest:
• Uczestnik zobowiązany jest do zapisania się i opłacenia uczestnictwa do 10 dni przed każdym z
wyścigów w wysokości 80zł w trakcie rejestracji elektronicznej za pośrednictwem platformy
Dotpay
• Link do zapisów dostępny jest na stronie www.Time2go.pl/#zapisy lub bezpośrednio na wybrane
zawody w poniższych lokalizacjach:
Tomaszów Lubelski – https://dostartu.pl/roztocze-epic-mtb-maraton-siwa-dolina-v7473
Grabnik - https://dostartu.pl/roztocze-epic-mtb-maraton-tropem-roztoczanskiego-wilka-v7475
• W przypadku nie dokonania opłaty startowej do 10 dni przed każdym z wyścigów zostaje

skreślony z listy uczestników. Nie ma możliwości zapisania się na miejscu w dniu zawodów.
• Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Roztocze Epic MTB
Maraton z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków. • Każdy uczestnik zgłoszony do
Roztocze Epic MTB Maraton otrzyma numer startowy wraz z chipem. Odbiór numeru startowego
i chipa następuje w dniu zawodów w godzinach 9.00 -10.30 w Biurze Zawodów. W przypadku
utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za
pobraniem opłaty 20zł.
• osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać zarejestrowane po przedłożeniu pisemnej zgody
rodziców lub prawnych opiekuna prawnego,
• wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
• posiadanie sprawnego technicznie roweru,
• zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień, 3) Komisja
sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jeśli stwierdzi nieprawidłowości
4) Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych.
5) Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.
6) Na drogach publicznych zawodnicy poruszają się zgodnie z prawem o ruchu drogowym.
7) Niedozwolony jest start na rowerach z kierownicą typu „ baranek” (gravel, przełaj)
5. .ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Uczestnicy Roztocze Epic MTB Maraton otrzymują:
1) Numer startowy z chipem.
2) prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce,)
3) posiłek regeneracyjny po maratonie,
4) wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.Time2go.pl/#wyniki
oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu,
5) profesjonalnie oznaczone trasy, zabezpieczenie ratownictwa medycznego, nagrody rzeczowe w
zależności od pozyskanych sponsorów. Możliwość umycia roweru po maratonie, sprawną
organizację i kolarską atmosferę.
6. POMIAR CZASU:
1) Podczas Maratonu MTB będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru
czasu.
2) Każdy zawodnik obowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru
startowego posiadającego przymocowany chip. NIE WOLNO ODRYWAĆ, ZAGINAĆ CHIPA
gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub nie możliwością rejestracji chipa przez urządzenie
pomiarowe. 3) Zagubienie numeru lub zniszczenie i pobranie nowego musi być odnotowane i
zgłoszone do stanowiska Sędziowskiego
4) Numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu Roztocze Epic MTB Maraton
7. PROGRAM ZAWODÓW
W dniu zawodów:
9. 00 -10.30 zapisy w Biurze, wydawanie numerów startowych z chipami,
10.45 -10.50 odprawa techniczna w miejscu startu,
10.50 ustawienie uczestników na starcie
11.00 start ostry maratonu.
Godziny startu mogą ulec zmianie
14.00 zamknięcie trasy maratonu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów
(np. godziny startu), o czym poinformuje uczestników z niezbędnym wyprzedzeniem.
Dekoracje zwycięzców: 14.30

8. ZASADY ROZGRYWANIA ROZTOCZE EPIC MTB MARATON
1) Wyścigi zostaną przeprowadzone drogami leśnymi.
2) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.
3) Trasy będą oznakowane i zabezpieczone.
4) Na trasach będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane
dyskwalifikacją.
5) W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.
6) Na trasach maratonów będzie znajdowała się strefa bufetowa. Szczegółowe informacje będą
udzielane na odprawie technicznej przed startem.
7) Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 14:00 nie zostanie sklasyfikowany.
9. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
1) Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu, zarówno na mapie jak i w
terenie. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik
zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu wyników jako
końcowych z ostatniego punktu kontrolnego lub doliczyć czas karny tym zawodnikom, którzy
skorzystali ze skrótu.
2) W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi
osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 3) Uczestnicy powinni zachować
szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie.
4) Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając
swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
5) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
10. RUCH DROGOWY
1)Roztocze Epic MTB Maraton będzie się odbywać głównie w terenie leśnym.
2) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się
we własnym zakresie od nieszczęśliwych wypadków.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawo o ruchu
drogowym przez uczestników maratonu.
4) Na drogach publicznych zawodnicy mają bezwzględny obowiązek poruszać się i zachowywać,
przestrzegając przepisów prawa o ruchu drogowym
11. KATEGORIE WIEKOWE
Podczas Maratonu MTB obowiązują następujące kategorie wiekowe:
kobiety
Kategoria K1 – od 18 do 29 lat
Kategoria K2 - 30 lat i wzwyż
mężczyźni
Kategoria M1 - od 16 do 17 lat
Kategoria M2 - od 18 do 29 lat
Kategoria M3 - od 30 do 39 lat

Kategoria M4 - od 40 do 49 lat
Kategoria M5 - od 50 do 59 lat
Kategoria M6 – 60 wzwyż

12. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1) Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona zgodnie z kategoriami wiekowymi
wymienionymi w regulaminie, z podziałem na płeć. Zwycięzcą maratonu w każdej kategorii
zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę maratonu oraz nie pominie żadnego
punktu kontrolnego.
2) Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii przy ustalaniu klasyfikacji
zawodników w przypadku bardzo frekwencji w łączonej kategorii.
3)Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy/chip lub nie zadziała chip, muszą zgłosić ten fakt
sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.
4. W sezonie 2022 nie będzie prowadzona indywidualna klasyfikacja generalna cyklu
13. GENERALNA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. Do klasyfikacji będzie brany wynik trzech najszybszych zawodników zgłoszonej drużyny w 4
najlepszych startach cyklu ( suma czasów3zawodnikow). W przypadku drużyn mieszanych
zawodnicy otrzymują plus 10 pkt za zajęte miejsce.
2. Każdy etap będzie zakończony etapową klasyfikacją drużynową
3. Po zakończeniu etapu drużyna otrzyma punkty przyporządkowane odpowiednio do zajętego
miejsca:
1 msce 200 pkt
2 msce 180 pkt
3 msce 160 pkt
4 msce 140 pkt
5 msce 120 pkt
6 msce 100pkt
7 msce 80 pkt
8 msce 60 pkt
9 msce3 40 pkt
10 msce 20 pkt
11 i wzwyż 10 pkt
4.Klasyfikację wygra drużyna, która w 4 wyścigach otrzyma największą liczbę punktów. Pod
uwagę będą brane najlepsze wyniki
5. Po zakończeniu każdego etapu będą dekorowane pamiątkowymi medalami lub statuetkami 3
najlepsze drużyny
6. Po zakończeniu całego cyklu 3 najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pamiątkowymi medalami
lub statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.

