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§ 1.CELE IMPREZY
Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Promocja Miasta Lublin
Promocja Województwa Lubelskiego.
Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
Umożliwienie współzawodnictwa w maratonach poprzez połączenie sportowej
rywalizacji z rekreacją i zabawą.
§ 2. NAZWA IMPREZY
Lublin MTB Maraton 2017
§ 3. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Kolarskie
ul. Karpacka 10
20-868 Lublin
Tel: 601070715
e-mail: ltk.lublin@wp.pl
Internet:
Osoba do kontaktu: Jakub Paruch
Numer rachunku bakowego:
mBank Polska SA
Oddział Bankowości Detalicznej
al. Racławickie 6, Lublin
68 1140 2017 0000 4502 1308 9720
§ 4. KALENDARZ IMPREZ
29 kwietnia 2017 – Lublin, Zalew Zemborzycki, Ośrodek Słoneczny Wrotków

§ 5.WARUNKI UCZESTNICTWA
Lublin MTB Maraton to ogólnopolska impreza kolarska rozgrywana w Lublinie w ustalonym
terminie nad Zalewem Zemborzyckim. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe
warunki.
1 Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza
zgłoszeniowego oraz do uiszczenia opłaty za start. Organizator dopuszcza dwa
sposoby dokonywania zgłoszeń i opłat.
1 Za pośrednictwem Internetu i banku
• Wysłanie poprzez stronę internetową wypełnionego formularza
zgłoszeniowego wraz z opłatą, opublikowaną na stronie domtel-sport.pl
(przy odbiorze numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do
złożeniu podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez

organizatora, dotyczy tylko uczestników, którzy wypełnią formularz i
opłacą startowe, przestrzegając terminu zgłoszeń. Po tym terminie
uczestnicy będą musieli wypełnić formularz w biurze zawodów)
2 W miejscu rozgrywania zawodów
• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty
gotówkowej w dniu rozgrywania zawodów w godzinach 8 - 10,30
2 Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
• Które ukończyły 18 lat
• W przedziale wiekowym 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego lub osoby sprawującą opiekę w czasie maratonu.
• Poniżej 16 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
lub osoby sprawującej w czasie maratonu i jego/jej stalą obecnością na
imprezie.
Powyższe obostrzenie dotyczące posiadania pisemnego oświadczenia rodzica lub
prawnego opiekuna oraz jego obecność na zawodach nie obowiązują zorganizowanych
grup kolarskich – klubów lub związków sportowych, których członkowie startują pod
opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i odpowiedzialność zostały
powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie winni przedstawić w czasie zgłoszenia
licencje zawodnika i aktualne badanie lekarskie.
3 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku zawodników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych w zawodach. Ten fakt
uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym
przygotowanym przez organizatora. W przypadkach osób niepełnoletnich
potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz
wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub
stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny
nieletniego zawodnika, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w
czasie trwania maratonów.
4 Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Brak kasku sztywnego
będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.
5 Zawodników obowiązuje zakaz używania słuchawek podczas trwania maratonu. W
przypadku nie zastosowania się zawodnika do warunku Organizator zastosuję wobec
uczestnika jedną z kar wymienionych w paragrafie 20 lub ukaże dyskwalifikacją.
6 Wymagania sprzętowe: uczestnik winien poruszać się na rowerze górskim.
7 W trakcie trwania imprezy nie ma możliwości zmiany dystansu.
§6 OPŁATY STARTOWE
1 W Lublin MTB Maraton na dystansach MINI i PROFI we wszystkich kategoriach
wiekowych obowiązywać będą następujące opłaty za udział w jednej edycji maratonu:
• 50 zł – Profi – do poniedziałku (włącznie) poprzedzającego imprezę (Internet,
bank)
• 50 zł – Mini – do poniedziałku (włącznie) poprzedzającego imprezę (Internet,
bank)
• 60 zł – Profi – płatne w biurze zawodów
• 50 zł – Mini – płatne w biurze zawodów
W przypadku więcej niż jednego maratonu organizowanego przez Stowarzyszenie
LTK Lublin, będzie pobierana opłata za numer startowy wraz z chipem w kwocie 15
złotych.

2 Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów bankowych, przekazów
pocztowych na konto Organizatora do poniedziałku poprzedzającego start oraz wpłat
gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie należy zaznaczyć tytuł opłaty: Imię,
nazwisko, Lublin MB Maraton.
3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych. Przyjęci będą Ci uczestnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na
koncie Organizatora.
4 Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzyma dowód wpłaty, który
należy zachować.
5 Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie
ukończyły zawodów. Płatność dokonane na konto organizatora nie podlega zwrotowi.
Organizator dopuszcza, co najmniej 5 dni przed imprezą możliwość przeniesienia opłaty
na inną osobę po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora na adres ltk.lublin@wp.pl
§7 POMIAR CZASU
1 Podczas Lublin MTB Maraton będzie funkcjonować elektroniczny system
identyfikacji i pomiaru czasu.
2 Każdy zawodnik startujący na dystansie MINI i Profi zobowiązany jest do posiadania i
przymocowanego do kierownicy sztywnego numeru startowego wraz z przyklejonym
chipem.
3 Brak kompletnych numerów startowych lub umocowanie ich w niewidocznym
miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem uczestnika. Nie wolno odrywać, zginać
chipa gdyż skutkować może to uszkodzeniem lub niemożliwością rejestracji chipa przez
urządzenie pomiarowe.
4 Pomiar czasu rozpoczyna się od startu każdego sektora, każdy zawodnik startujący w
danym sektorze będzie posiadał ten sam czas startu.
5 W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda
uczestnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 20 zł. Wszelkie zmiany
dystansów związane są z przydzieleniem innych numerów startowych. Zgubienie lub
zniszczenie i pobranie nowego musi być odnotowane i zgłoszone do stanowiska
sędziowskiego.
§8 PROGRAM ZAWODÓW
Lublin MTB Maraton to ogólnopolska impreza sportowo – rekreacyjna rozgrywana na
rowerach górskich, która odbędzie się według następującego planu:
8.00-10.30 zapisy w Biurze Zawodów
10.30 – 10.40 odprawa techniczna
10.40 ustawianie się zawodników w sektorach
11.00 start dystansu Profi
11.10 start dystansu Mini
16.00 zamkniecie trasy maratonu na wszystkich dystansach
Dekoracja zwycięzców:
14.00 dekoracja w kategorii Mini
15.00 dekoracja w kategorii Profi
Ważne
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. godzin startów
poszczególnych dystansów, czy też dekoracji zwycięzców – o czym poinformuje
zawodników. .

§9 DYSTANSE
PROFI – 50-90 km
MINI – 20 – 45 km
§10 ZASADY ROZGRYWANIA Lublin MTB Maraton
1.
Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej wokół miejscowości, w której
odbywać się będzie Lublin MTB Maraton, zgodnie z mapami tras , udostępnionej na stronie
internetowej organizatora.
2.
Start w Lublin MTB Maraton na każdym dystansie odbędzie się ze startu
sektorowego.
3.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
4.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punku kontrolnego będzie
karane dyskwalifikacją.
5.
W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.
6.
Na rasie maratonu będą znajdowały się bufety (woda, izotoniki, banany). Szczegółowe
informację zostaną udzielone na odprawie.
7.
Zawodnik, który nie dotrze na metę maratonu do godziny 16.00 nie zostanie
sklasyfikowany
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§11 ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
Zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z trasą maratonu – zarówno na mapie
jak i w terenie. Wszelkie zmiany trasy przez Zawodnia będą traktowane jako skrót
trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia
Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzję o naturalizacji części
wyścigu i zaliczeniu wyników jako końcowy z ostatniego punktu kontrolnego (maty)
lub doliczyć czas karny tym zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu.
W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej winien ustąpić miejsca
zawodnikowi osiągającemu większe prędkości, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
Każda naprawa roweru winna odbyć się w bezpiecznym miejscu, umożliwiając
swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymać swój tor jazdy.
§12 RUCH DROGOWY
Uczestnicy Lublin MTB Maraton poruszają się po trasie zawodów na normalnych
zasadach ruchu drogowego z wyjątkiem miejsc nadzorowanych prze Policjantów
Ruchu Drogowego. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby
Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ustawy ruchu drogowego.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

5. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów drogowych do
zaistnienia zdarzenia
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
maratonu.
§13 KATAGORIE WIEKOWE
1. Podczas Lublin MTB Maraton obowiązują następujące kolory numerów startowych:
a) Czerwony – MINI
b) Czarny – PROFI
2. Podczas Lublin MTB Maraton będą występować następujące kategorie wiekowe:
PROFI Panowie
M1 – od 17 do 20 lat (2000 -1997)
M2 – od 21 do 30 lat (1996 –1987)
M3 – od 31 do 40 lat (1986 – 1977)
M4 – od 41 do 50 lat (1976 – 1967)
M5 – 51 lat i starsi (1966 i starsi)
PROFI Panie
K1 – od 19 do 30 lat (1988 – 1987)
K2 – od 31 do 40 lat (1986 – 1977)
K3 – 41 lat i starsze (1976 i starsze)
MINI Panowie
M1 – do 20 lat (1997 i młodsi)
M2 – 21 do 30 lat (1996 – 1987)
M3 – 31 do 40 lat (1986 – 1977)
M4 – 41 do 50 lat (1976 – 1967)
M5 – 51 lat i starsi (1966 i starsi)
MINI Panie
K1 – do 20 lat (1997 i młodsi)
K2 – 21 do 30 lat (1996 – 1987)
K3 – 31 do 40 lat (1986 – 1977)
K4 – 41 do 50 lat (1976 – 1967)
K5 – 51 lat i starsi (1966 i starsi)
L – najlepsza/najlepszy Lublinian – open
3. Na dystansie Profi nie mogą startować uczestniczki poniżej 19 roku życia oraz
uczestnicy poniżej 17 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej
reguły zawodnik lub zawodniczka nie zostanie ujęty/ujęta w klasyfikacji,

4. Zawodnicy posiadający licencji w kategorii Elita M i K oraz U23 M i K mogą
startować wyłącznie na dystansie PROFI. W przypadku startu na innym dystansie
zawodnicy Ci nie będą sklasyfikowani.
5. Impreza jest wpisana do kalendarza Okręgowe Związku Kolarskiego w Lublinie.
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§14 START SEKTOROWY
Na imprezie obowiązuje start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu
przez zawodników z poszczególnego sektora startowego w odstępach czasowych.
Sektory startowe:
a) Dystans Profi
b) Dystans MINI
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozegrania startu o czym
poinformuje uczestników na odprawie technicznej.
§ 15 KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Klasyfikacja indywidualna Lublin MTB Maraton będzie prowadzona podczas
imprezy w dwóch dystansach POFI oraz MINI zgodnie z kategoriami wiekowymi
wymienionymi w regulaminie z podziałem na płeć.
Zwycięzca maratonu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który w najkrótszym
czasie pokona trasę w najkrótszym czasie i nie ominie żadnego punktu kontrolnego.
Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy/chip lub nie zadziała chip winni zgłosić
ten fakt sędziom lub obsłudze pomiaru czasu na mecie.
Zawodnik lub zawodnicza, który/która spodziewa się dekoracji powinna poczekać
aż do godziny w której odbywają się dekoracje.

§16 NAGRODY
Na Lublin MTB Maraton zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują
dyplomy oraz puchary. Ewentualne nagrody rzeczowe/finansowe zależeć będą od
pozyskanych sponsorów.
§17 KARY
1 Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować
następujące kary:
a) Upomnienie uczestnika
b) Doliczenie czasu karnego
c) Kara finansowa w wysokości min 100 zł, maks 200zł
d) Dyskwalifikacja uczestnika
e) Zawieszenie uczestnika

§18 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
1. Organizator zapewni podczas maratonu opiekę medyczną.
2. Telefon alarmowy zostanie podany w komunikacie technicznym przed zawodami
3. Najbliższe szpitale, znajdujące się przy linii startu/mety:
a) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,
ul. Krucz kowieskiego 29
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§19 UWAGI
Uwagi odnośnie przebiegu zawodów jak również klasyfikacji i wyników należy
składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego
Głównego.
Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut od czasu
dekoracji zawodników poszczególnych dystansów.
Do uwag należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie
zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna
zasadności złożonych uwag. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego i
nie podlega ponownej weryfikacji.
Zawodnik, który spodziewa się, iż będzie dekorowany, zobowiązany jest do
sprawdzenia swoje pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia
swych uwag Sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

§20 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie
wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na
trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie
wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu uczestnicy będą ukarani
dyskwalifikacją.
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§ 21 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe podczas
dojazdu na zawody i w czasie powrotu z nich
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w
przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego
upoważnienia związane z organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w
trakcie i po zawodach.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom
trzecim.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane na trasie z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił
uczestnik.

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie
mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub
osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacja zawodów.
7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne
z prawdą.
8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz
warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym
potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu i uczestnictwa w
zawodach.
10. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję Dyscyplinarną
PZKol, nie mają prawa startu w zawodach,
11. Na trasie maratonu mogą być zlokalizowane strome podjazdy i niebezpieczne
zjazdy.
12. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
13. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie
do Organizatora, natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego
regulaminu należy do Sędziego Głównego imprezy.
14. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłaszanie wyników wyścigu oraz
na publiczne podanie jego danych w postaci imienia i nazwiska.
15. Organizator, Sponsor, Miasta/Gminy gospodarze są uprawnieni do
wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
uczestników, biorących udział w imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą
wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące
wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne) Uczestnikom
oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje , w szczególności
wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych zawodników.
16. Przeniesienie praw autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla
prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną
i filmowa obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1988 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. . z 2000 r nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami), w tym m. in.: utrwalania
jakąkolwiek techniką, w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera oraz do sieci komputerowej itp. itd.
17. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz 926 z późniejszymi
zmianami.

18. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i
Organizatorów. Nie można używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
19. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzegane nie będą uznawane przez
Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

