REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA NA TRENAŻERACH DLA
MŁODZIEŻY
„MISTRZOSTWA GŁOGOWA O PUCHAR REKTORA PWSZ W GŁOGOWIE”
1. Organizator wyścigu
Stowarzyszenie MTB Obiszów Team
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Współpraca:
Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Głogowie
2. Rozgrywka zawodów
Współzawodnictwo zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższym regulaminem. Za
regulaminowe i bezpieczne przeprowadzenie zawodów odpowiada koordynator akcji :
Artur Chodor tel. 663 522 443 , 076 8325 304 fax. 076 8315 077,
email: organizator@mtbobiszow.pl
3. Uczestnictwo
W wyścigach prawo startu mają uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Głogowskiego. Zgłoszenia i rejestracja na miejscu zawodów w momencie startu.
Uczestnicy startować będą podzieleni na kategorie.
Kategoria I szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne II
chłopcy.
Każda ze szkół jest zobowiązana do wystawienia reprezentacji szkoły w składzie
sześcioosobowym w tym przynajmniej dwie kobiety.
4. Biuro wyścigu
Czynne będzie w dniu startu w miejscu zawodów.
5. Sposób przeprowadzania rywalizacji
Zawodnicy podchodzą do trenażerów według wieku, najpierw dziewczęta następnie chłopcy.
Zawodnicy przed startem zobowiązani są do podania imienia i nazwiska oraz wieku
sędziemu.
Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
I)
Eliminacje, jazda indywidualna na czas na odcinku wirtualnym max. 1 km.
II)
Wyścigi główne w systemie pucharowym. W zależności od liczby uczestników, do
10 osób w kategorii – po wyłonieniu 3 najlepszych czasów w eliminacjach
następuje finał, powyżej 10 osób w kategorii – odbędą się dwa półfinały po 3
osoby z 6 najlepszymi czasami w eliminacjach, a następnie finał z udziałem 3 osób
– dwóch zwycięzców półfinałów oraz jeden zawodnik z najlepszym czasem z
pozostałych czterech startujących. Wyścigi główne będą rozgrywane ze startu
wspólnego na wspólnej, wirtualnej trasie. Półfinały max.3 km, finały max. 5 km.
Zwycięzcą wyścigu zostaje zawodnik/zawodniczka, który przejedzie wyznaczoną liczbę
kilometrów na wirtualnej trasie i jako pierwszy minie linie mety.
6. Dystanse
Eliminacje max. 1km
Półfinały max.3 km, finały max. 5km.
Na trasach wirtualnych dopasowanych poziomem trudności do startujących.

7. Pomoc techniczna
Pomoc techniczna będzie dozwolona. Czas udzielenia pomocy nie będzie odliczany do czasu
uzyskanego na dystansie.
8. Nagrody – klasyfikacje
W poszczególnych kategoriach będą przydzielone nagrody rzeczowe – pamiątki dla 3
pierwszych miejsc.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat z uzyskanym czasem na dystansie.
9. Zasady bezpieczeństwa
Obowiązuje miękkie obuwie sportowe oraz strój sportowy.
10. Postanowienia końcowe:
Każdy zgłoszony uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców
Za rzeczy pozostawione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

