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REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO  
PONIDZIE XC’ 2012 

 
1.Cel  
o Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na obszarze gminy Pińczów. 
o Propagowanie postaw aktywnego i sportowego stylu Ŝycia. 
o Promocja Ponidzia jako terenu atrakcyjnego turystycznie. 
 
2. Nazwa imprezy  
PONIDZIE XC – wyścig rowerowy cross-country 
 
3. Organizator  
Aeroklub Regionalny w Pińczowie 
ul. Zacisze 7 / 16  
28-400 Pińczów 
Prezes ARwP: Michał Malesza / email: hadzi12[małpa]op.pl / 668 409 128 
 
Wyznaczenie trasy i sprawy techniczne: DruŜyna kolarska - Ponidzie MTB Team 
Strona internetowa druŜyny: www.mtb.pinczow.com 
Michał Senderowski / email:  senderx[małpa]gazeta.pl 
Sebastian Opoka / email: franus999[małpa]gmail.com 
 
Współorganizator  
Urząd Miejski w Pińczowie 
Ul. 3 Maja 10 
28-400 Pińczów 
www.pinczow.com.pl 
 
4. Patronat honorowy  
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 
 
5. Patronat medialny  
Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia, Radio Kielce, pinczow.com, ForumRowerowe.org, Nowa 
Gazeta Pińczowska, Przegląd Ponidzia 
 
6. Sponsorzy główni 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,  
Miasto i Gmina Pińczów 
Lafarge Gips sp. z o. o.  
Kopalnia Gipsu Leszcze 
 
9. Miejsce i termin 
1 lipca 2012r 
Pińczów, woj. Świętokrzyskie 
Biuro zawodów, start oraz meta wyścigu mieścić się będą na terenie Aeroklubu 
Regionalnego w Pińczowie. ul. Legionistów 26A, 28-400 Pińczów.  
 
10. Program  
30 czerwca 2012 sobota:  
17:00 – 19:00 zapisy w biurze zawodów, odbiór numerów startowych, podpisywanie 
oświadczeń. 
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1 lipca 2012 niedziela: 
07:30 – 10:30 zapisy w biurze zawodów, odbiór numerów startowych, podpisywanie 
oświadczeń. 
10:50 Rozpoczęcie imprezy. 
11:00 start na dystansie MEGA  
11:30 start na dystansie MINI. 
15:00 uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych dystansów. 
15:30 zakończenie imprezy. 
Jest to program o charakterze orientacyjnym i moŜliwe są jego modyfikacje. 
 
11. Dystanse 
MINI - 13 km (dojazd i powrót z/do Aeroklubu 8,5km + jedno okrąŜenie górskie - 4,5km) 
MEGA – 31 km (dojazd i powrót z/do Aeroklubu 8,5km + 5 okrąŜeń górskich 5*4,5km = 
22,5km) 
 

o Organizatorzy pozostawiają sobie moŜliwość nieznacznej korekty długości trasy. 
o Start wyścigu na dystansach MINI i MEGA we wszystkich kategoriach odbędzie się 

ze startu wspólnego. 
o Wybór dystansu uczestnik określa w Biurze Zawodów. 
o Na dystansie MEGA nie mogą startować osoby poniŜej 16 roku Ŝycia. W 

przypadku nie zastosowania się do powyŜszej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie 
zdyskwalifikowany/a i nie ujęty/a w klasyfikacji końcowej wyścigu. 

 
12. Trasa wyścigu, porządek i bezpieczeństwo  

o KaŜdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 

o Zawodnicy niepełnoletni 16 - 18 lat dopuszczeni są do startu po pozostawieniu 
w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w 
zawodach. 

o Zawodnicy w wieku poniŜej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie na 
dystansie MINI pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

o Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyraŜeniem przez niego zgody na 
stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.  

o Rywalizacja na wszystkich dystansach zostanie zakończona do godziny 14.45. 
o Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a takŜe osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po wyścigu. 

o Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 
o KaŜdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze zgodnie z 

ustawą "Prawo o ruchu drogowym". 
o KaŜdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym na 

całej trasie wyścigu, jazda bez kasku na głowie równoznaczna jest z 
dyskwalifikacją zawodnika. 

o Organizator zaleca posiadanie przy sobie telefonu komórkowego. Numer alarmowy 
do organizatora 668 409 128 zostanie umieszczony na numerze startowym. 

o Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie okręŜnej częściowo na drogach 
publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy wyścigu są 
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

o W trakcie wyścigu będzie prowadzony ręczny pomiar czasu przy wykorzystaniu 
kamery wideo i stoperów. 

o Trasa wyścigu będzie oznakowana strzałkami kierunkowymi, taśmami śÓŁTYMI dla 
MEGA i NIEBIESKIMI dla MINI, oraz zabezpieczona przez słuŜby tj. Policję, 
Organizatora, obsługę sędziowską, punkty kontrolne i pilota. Na trasie będą 
zlokalizowane punkty kontrolne. 

o Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją. 
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o W przypadku rezygnacji z udziału w dalszej części wyścigu w trakcie jego trwania 
zawodnik niezaleŜnie od przyczyny takiej decyzji zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 668 409 128  
celem uniknięcia konsekwencji rozpoczęcia akcji ratowniczej, której kosztami przy 
braku uzasadnienia zostanie obciąŜony. 

o Organizator zapewnia na trasie bufet - lokalizacja widoczna na mapie. 
o Po ukończeniu wyścigu dla kaŜdego uczestnika przewidziany jest posiłek 

regeneracyjny. 
 
13. Zgłoszenia i opłata startowa  

o Za udział w "Ponidzie XC 2012"  organizator pobiera opłatę startową: 
o 20zł – przy wpłacie przelewem do dnia 27.06.2012 
o 40zł – przy wpłacie gotówką w biurze zawodów 

o Mieszkańcy gminy Pińczów są zwolnieni z opłaty startowej (naleŜy przedstawić 
legitymację szkolną lub dowód osobisty potwierdzający zameldowanie) 

o Zgłoszenia do Wyścigu naleŜy dokonać rejestrując się na stronie internetowej 
mtb.pinczow.com. Rejestracji poprzez stronę www moŜna dokonać tylko do 27 
czerwca 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko i 
wyłącznie bezpośrednio w biurze zawodów. 
 
Opłatę startową naleŜy przelać na konto:  
Aeroklub Regionalny w Pińczowie  
ul. Zacisze 7 / 16  
28-400 Pińczów  
ING Bank Śląski 08 1050 1416 1000 0023 5332 2288 
Tytułem: Opłata startowa Ponidzie XC, Imię i Nazwisko uczestnika wyścigu 
 

o Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w biurze zawodów 30.06.2012 
albo 01.07.2012 w godzinach otwarcia biura zawodów (patrz program) celem odbioru 
numerów startowych oraz potwierdzenia znajomości Regulaminu. 

o Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą uzgodnić warunki rejestracji 
indywidualnie z organizatorem. 

 
14. Zasady rozgrywania wyścigu - klasyfikacja i kategorie 
Rywalizacja odbędzie się z podziałem na:  

o dystanse MINI i MEGA,  
o wiek 
o płeć 

 
Kategorie: 
Dystans MINI: 

Kategoria Chłopcy M1 - zawodnicy do 15 lat (ur. 1997 i młodsi) 
Kategoria MęŜczyźni M2 - zawodnicy od 16 (ur. przed 1997) 
Kategoria Kobiety – bez klasyfikacji wiekowej  
 

Dystans MEGA: 
Kategoria MęŜczyźni M2 - zawodnicy od 16 do 20 lat (od 1996 do 1992) 
Kategoria MęŜczyźni M3 - zawodnicy od 21 do 30 lat (od 1991 do 1982 ) 
Kategoria MęŜczyźni M4 - zawodnicy od 31 do 40 lat (od 1981 do 1972)  
Kategoria MęŜczyźni M5 - zawodnicy od 41 i starsi (od 1971) 
Kategoria Kobiety – bez klasyfikacji wiekowej  

 
o Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w 

najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą Ŝadnego punktu kontrolnego. 
o Pierwszych 3 zawodników w kaŜdej kategorii na dystansie MINI i MEGA otrzyma 

puchar i nagrody rzeczowe. 
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15. Świadczenia dla uczestników 
o Posiłek regeneracyjny i napoje (bufet na trasie, gorący posiłek po zakończeniu 

zawodów). 
o Numer startowy. 
o Puchary dla zwycięzców.  
o Nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 
o Obsługa sędziowska na trasie wyścigu. 
o Punkt medyczny. 
o MoŜliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu. 

 
16. Dbałość o środowisko  
Uczestnicy wyścigu muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 
zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczoną strefą bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu 
karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno uŜywać szklanych pojemników w pobliŜu i na trasie 
zawodów. 
 
17. Kary  
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny moŜe zasądzić następujące kary: 

o upomnienie. 
o kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut lub 15 minut. 
o dyskwalifikacja.  
o kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem. 

 
18. Protesty  
Protesty do Sędziego Głównego zawodów moŜna składać w formie pisemnej w czasie 
trwania zawodów. Decyzja ostateczna naleŜy do Sędziego Głównego. 
 
19. Postanowienia końcowe  

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 

o KaŜdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
o Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
o Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę 

o środowisko naturalne. 
o Uczestnik Wyścigu rejestrując się na Wyścig oraz podpisując znajomość Regulaminu 

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu, i wyraŜa zgodę na 
wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych 
organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach 
internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie 
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). KaŜdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich 
danych oraz do ich poprawiania. 

o Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem 
klęsk Ŝywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyŜszej" 

o Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 
Regulaminu. 


