


1. CEL
l) Popularyzacja kolarstwa przełajowego w mieście Lublinie orazw wojewódźwie

lubelskim,
2) Populary zacja kolarstwa przełaj owego wśród dzieci i rŃo dzieży w Pol sce,
3) Wyłonienie najlepszego MłodzikaiMŁodziczkt na rok 2016 - Naramiennik i Puchar
Prezesa PZKol,
4) Wyłonienie Mistrza Polski w Kolarstwie Przełajowym na rok 2016 w kategoriach:
-- (PL) - Juniorka Młodsza
-.' (PL) - Junior Młodszy
-.' Junior (MJ)
-- Juniorka (WJ)
-- Elita Kobiet (WE) + (PL) Orliczka Open
-,U-23 (do lat 23)mężczyzn (MU) / (PL) - Orlik

- Elita Mężczyn (ME)

- Cyklosport Kobiety

- CyklosportMężczyzn
-- Masters Kobiety Open (WM)
-- Masters (MM) I (30-39) lat
-- Masters (MM) II A (40-44) lat

- Masters (MM) II B (45-49) lat
-- Masters (MM) III A (50-54) lat

-.' Masters (MM) III B (55-59) lat
-.' Masters (MM) IVA(60-64) lat

- Masters (MM) IV B (65-69) lat

- Masters (MM) Y A(70-74)lat
- Masters (MM) V B (75 i więcej) lat

2. KLASA ZA\iloDÓW
Zawody umieszczone są w kalendarzu imprez Polskiego ZńązkuKolarskiego i posiadają
klasę Mistrzostw Polski.
3. ORGANIZATOR
Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie,
ul. Montazowa 16, 20-214 Lublin
Mail : biuro@frs.lublin.eu
4. wsPoŁoRGANIZAToR
1) Okręgowy ZwiązekKolarski w Lublinie,

2) Stowarzyszenie MAYDAY TEAM w Lublinie
5. TERMIŃ I MIEJSCE
Zawody zostaną rozeglane w dniach 9-10 stycznia2016r. w Lublinie.
6. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym prawo startu mają:
1 ) zawodnicy, zawodniczki posiddaj ący obywatelstwo polskie,
2) Polski kod UCI,
3) wżne licencje na rok 20l5l 20l6t.,



4) aktualne badania lekarskie.
Zgłoszeńazawodników i zawodniczękoraz osób towarzyszącychz określeniem funkcji
należy przesłać do dnia 2 stycznia2016r. wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej www.kolarstwolublin.pl
Po 2 styczniaz$oszeńa tylko w biurze zawodów. Zawodnicy zgłoszenipo 2 sĘcznia mogą
nie otrzymaó pakietu startowego.
7. ZASADY FINANSOWANIA
Ko sźy or ganizacyjne M i strzo stw Po lski pono si or ganizator.
Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają jednostki/kluby
zgłaszające udziń w Mistrzostwach Polski.
Opłata startowa według przepisów PZKolna20l5l20l6 r.:

1) Junior, Juniorka, Elita kobiet, otliczka - l0 zł
2) Orlik - 12 zł
3) Elita Mężczyzn- 16 zł
4) Cyklosport Kobiety, Mężczyźni - 40 zł
5) Masters - 40 zł

8. BIURO ZAwoDÓW
Biuro Zawodów czyrr:re będzie: -- w dniu 8 stycznia 2016r. (piątek) - TARGI Lublin u.
Dworcowa 11, od godz.16.00 do20.30,
w dniach 9-10 stycznta2016r. (sobota od godz. 8.00 do 15.00.)
(niedziela 8.30 do 9.30) - miejsce zawodów, TARGI Lublin u. Dworcowa 11.

9. OGRANICZENIA SPRZETOWE
W kategoriach: Młodziczka, Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy zawodnicy i
zawodniczki mogą startować na rowerach przełajowych i MTB.
W kategoriach: Junior twyższych oraz Cyklosport i Masters (kobiet imężczyzn) startowaó
można tylko na rowerach przełaj owych.
10. TRENINGI
Ofrcjalny trening na trasie 79 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym odbędzie się w
dniu 8 stycznia 2016 r. (piątek) w godz. 12:00 - 15:00.
Podczas trwanią zawodów rozglzewl<a na trasie jest zabroniona.
11. TRASA
Graficzny plan trasy wyścigów w zńączeniu.
12. PoMoC TECHNICZNA
Pomo c techńczna dozwo l ona j e st z godni e z pr zepisarrti Pol skie go Zńązku Ko l arskie go.
Pomoc techniczna może być udzielanav,ryłącznie w strefach bufetuóoksach pomocy
technicznej.
13. KARY
W zakresie kar obowipują przepisy sportowe Polskiego Zńązku Kolarskiego.
14. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas zawodów obowiąują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania
antydopingowe będą przeprowadzanew miejscu wyścigu, w budynku TARGI Lublin ul.
Dworcowa l l.
15. SKŁAD KOMISJI sEDZIowsKIEJ
1) Sędziego Główny Mistrzostw zostanie :uqtznaczony przęz Polski ZwiryekKolarski,

wspólnie z Komisj ą P rzełaj ow ą P ZKol,
2) Skład Komisji Sędziowskiej uzupełniony zostanie przez Regionalny Lubelski Związek
Kolarski.
16. sPosÓB PRZEPROWADZilNIA wYŚcIGÓw
Wyścigi zostanąprzeprowadzone zgodńe zptzepisami sportowyrri Polskiego Zvłiryku
Kolarskiego na dystansach:



1) kat. Młodziczka - 20 min
ż)kat. Młodzik - 20 min
3) kat. Juniorka Młodsza - 30 min
4) kat. Junior Młodszy - 30 min
5) kat. Juniorka - 40 min
6) kat. Junior - 40 min
7)kat. Elita Kobiet - 40 min
8) kat. Orliczka - 40 min
9) kat. Orlik - 60 min
10) kat. Elita - 60 min
11) kat. Cyklosport Kobiety - 30 min
I})kat. Kobiety Masters Open - 30 min
13) kat. Cyklosport Mężczyzn - 45 min
14) Masters I (30-39) - 45 min
15) Masters II A (40 - 44)IIB (45-49) - 45 min
16) Masters III A (50 - 54) III B (55-59) - 35 min
17) Masters IV A (60 - 64) IV B (65-69) - 35 min
18) Masters V A (70 -74) V B (75 i wyżej) - 30 min
17. CEREMONIA DEKORACJI
Ce.e*oria deko*cji odbędzie się po zakończeniu wszystkich wyścigów zaplanowanych na

danych dzień zawodów, zgodnie z prograrflęm minutowym.
18. NAGRODY
Z*yctę^y * poszczegóInych kategoriach Młodzik/WodziczkaotrzymująNaramiennik i
Puchar Preze sa Pol skie go Związku Ko l arskie go.

W pozostałych kategoriach wiekołvych zwycięzcy otrzymująkoszulkę i tytuł Mistrza Polski.
Zamiejsca 1-3 medale, puchary i dyplomy we wszystkich kategoriach.
Ponadto Organizator przewiduje nagrody rzęczowę i finansowe dla zawodników. WartoŚci

nagród będą przedstawione na odprawie technicznej w dniu 8 stycznia 2016r. oraz

wywieszone będą w Biurze Zawodów w Lublinie.

1. 1 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol,

2. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniale podczas

dojazdu zawodników na zawody iw czasie powrotu z nich.

3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
4, Zawodnicy i zawodniczki startują w kaskach ochronnych pełnych.

5. organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upowaŻnienia

związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialnoŚci za

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub Po
zawodach.
6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody

z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

7, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie

spowodowane z winy zawodnika.
8. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wy§cigiem zawodnicy nie mogą

występowa ć z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w
jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją

zawodów.
9. Zawodnicy zobowiązują siq do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony słuŻb

porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

10. Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej



trasie. Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie.

11. PRAWA AUToRsKlE
1. Organizator nabywa na wtasność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych przez

zawodników wywiadów i zdjęć.
2. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na pu-

bliczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
3. Zawodnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw

majątkowych do swojego wizerunku oraz wypowiedzi na wszelkich dostępnych polach

eksploatacji w tym praw zależnych do wykorzystania i publikacji jego zdjęć oraz wywiadów w
prasie, radiu, telewizji oraz innych nośnikach reklamy, bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytutu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w
szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taŚmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d)wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w lnternecie i lntranecie),
f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
g) wystawia n ia, wyświetla n ia, użycza n ia i/lu b najm u, dzierżawy,
h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,
i) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).
4. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji o pola nieznane
w chwili zawarcia niniejszej umowy, strony w odrębnej umowie uregulują warunki
przeniesienia autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwilizawarcia niniejszej umowy
polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu
praw do eksploatacji dzieła na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach

eksploatacji.
5. Przeniesienie praw i wyrażanie zgody o których mowa w ust. 2 i 3 nie jest ograniczone ani

czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów
wszystkich innych państw.
6. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez

Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883).
7. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza rezy-
gnację z udziału w wyścigu.

Nieznajomość regulaminu Przełajowych Mistrzostw Polski ijego nieprzestrżeganie nie będą
uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
oraz jego zmian. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia główny w porozumieniu z

Organizatorem.



20. PRoGRAM MINUTOWY 79 MISTRZOSTW PoLsKI w KOLARSTWIE
PRZEŁAJOWYM W LUBLINIE

Piątek 8.10.2016
12:00 - 15:00 - Oficjalny trening na trasie 79 Mistrzostw Polski.
16:00 - 20:30 - Weryfikacja dokumentów zawodników w biurze zawodów, oraz akredytacji,
przepustek.
2l:00 - Odprawa Techniczna 79Misttzostw Polski.

Sobota 9.10.2016
8.00 - 15.00 - Rejestracja i weryfikacja
9.30 - Uroczyste Otwarcie
10.00 - Start MŁODZIK 20'
10.40 - Start MŁODZICZKA 20'
lI.20 - Start JUNIOR MŁODSZY 30'
l2.I0 - StartJUNIORKAMŁODSZA 30'

12.50 - 13.40 PRZERWATECHNICZNA

13.40 - MASTERS III - A,B 35,
I3.4l - MASTERS IV _A,B 35,
13.44 - MASTERS V -A,B 20,
13.45 - MASTERS KOBIETY 30,

CYKLOSPORT KOBIETY 30,

14.40 - Uroczysta Dekoracja

Niedziela 10.01.2016
8.30 - 9.30 Rejestracja i weryfikacja
9.45 - Start MASTERS II -A,B 45'

10.50 - Start MASTERS I 45'
10.51 _ Start CYKLOSPORT MIĘŻCZYŹłi.I 45,

11.55 - StartJUNIOR 40'

12.55 - Start KOBIETY OPEN 40'
12.56 - Start KOBIETY JUNIORKA 40'

13.40 - 14.10 PRZER\I/ATECHNICZNA

14.10 - Start MĘZCZY^\IOPEN 60,

15.30 - Uroczysta Dekoracja

21. WYKAZ SZPITALI w Lublinie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16
§amodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 4 w lublinie
ul. Jaczewskiego 8

SamodzieIny Publiczny SzpitalWojewódzki im. J. Bożego' ul. Biernackiego 9

Wojewódzki Szpital Specialistyczny im. kard - S. Wyszyńskiego
al. Kraśnicka 100



Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali
ul. Chodźki 2
Okręgowy Szpital Koleiowy ZPZOZ
ul. Kruczkowskiego 21

1 Szpital Wojskowy
Al. Racławickie 23

Szpita l Mi niste rstwa Spraw Wewnętnnych i Ad mi nistracj i

ul. Grenadi,erów 3

22. BAZANOCLEGOWA:
http : //nocleei.interia.pl/lublin.O.html

Rezerwacji zakwaterowania dla zawodników i osób towarzyszących dokonują samodzielnie
jednostkilkhby z$aszające udziń w Mistrzostwach Polski.

Dyrektor 79 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym - Marcin Makowski tel.

513701930
Dyrektor Techniczny Mistrzostw oraz ds. organizacji i biura - Maciej Pawelec tel.
53333561 1

Dyrektor Techniczny Mistrzostw ds. trasy i zabezpieczęń - Clrzegorz Tomasiak tel.
609552827

Regulamin zatwięrdzono przezPolski ZwiązekKolarski Komisja do spraw regulaminolvych
w dniu.

p ot §KI 7.W ĄqnK K0LAR§KI
Komisja ds. RegulamlŃw

REGUI3MIN ZATWIERDZONO

Pruszków, dn. ..........


