
 
 
 
 

 
 

Regulamin 
 
 

 1.Cel zawodów : 
-Promocja Powiatu Wągrowieckiego jako miejsca sprzyjającemu uprawianiu turystyki  
-Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 
-Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce. 
 

 2.Nazwa imprezy : 
Czasówka MTB o Puchar  

Starosty Powiatu Wągrowieckiego 
– Wągrowiec 2022 

 
 

 3.Organizatorzy : 
-Starostwo Powiatu Wągrowieckiego 
-T.K.K.F. ognisko Pałuki 
-GogolMTB 
 

 4.Termin i miejsce zawodów :  
Zawody odbędą się w dniu 23-04-2022r. 

Zawody odbędą się na terenach leśnych w okolicach  
Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Wielspin, ul.Jeziorna 16. 

- Start, meta oraz biuro zawodów – Wielspin Wągrowiec 
- trasa: https://www.alltrails.com/explore/recording/activity-7021640705-4eb82f8 

 
Zapisy on-line:  
https://gogolmtb.pl/edycja/23-04-2022-kryterium-lesne-mtb-2022-wagrowiec/ 
 
 

Biuro Zawodów czynne od godz. 12.30 
Start pierwszego zawodnika – 14:00 

Dekoracje/zakończenie imprezy ok. 16:00 
 

Kategorie wiekowe:    

Mężczyźni 
Żak    M Ż  2012 2010 (Puchar Pączka) 
Młodzik   M M  2009 2008 (Puchar Pączka) 
Junior Sport   M 1  2007 2004  
Elita    M 2  2003 1992 

https://www.alltrails.com/explore/recording/activity-7021640705-4eb82f8
https://gogolmtb.pl/edycja/23-04-2022-kryterium-lesne-mtb-2022-wagrowiec/


Masters I   M 3  1991 1982 
Masters II   M 4  1981 1972 
Masters III   M 5  1971 1962 
Masters IV   M 6  1961 I starsi 

Kobiety 
Żaczka    K Ż  2012 2010 (Puchar Pączka) 
Młodziczka   K M  2009 2008 (Puchar Pączka)  
Juniorka Sport   K 1  2007 2004  
Elita Kobiety    K 2  2003 1992 
Masters I   K 3  1991 1982 
Masters II   K 4+  1981 i starsze 

 
 
5.Program zawodów :  
 
 Biuro Zawodów  - otwarcie  12:30 
-start pierwszego zawodnika o godz. 14:00 
- zakończenie zawodów dekoracje ok. 16:00  
-zawodnicy startują indywidualnie w odstępach czasowych co 30sekund 
-zawodnicy ustawiają się w sektorze oczekującym w kolejności podanej przez organizatora 
-zawodnicy startują na komendę ,,START” podaną przez sędziego startowego ( sygnał 
gwizdka ) 
-czas wyścigu dla poszczególnego zawodnika liczy się od momentu podania komendy 
,,START” 
-każdy z zawodników ma 20 sekund na opuszczenie sektora startowego od momentu 
podania komendy ,,START”  

-zawodnik, który nie stawi się na linii startu zgodnie z listą startową 
 i nie wystartuje w przewidzianym czasie  

zostaje zdyskwalifikowany. 
Zawodnikom zabrania się: 

 skracania wyznaczonej trasy, 

 jazdy po wytyczonej trasie od momentu startu pierwszego zawodnika od godz. 
14:00 

 utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z 
przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy. 

 Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów 
Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych 
środków odurzających. 
 
Opłata startowa:  
- 90 PLN   (przelew zaksięgowany do godz. 22:00 w piątek poprzedzający datę imprezy) 
- 30 PLN    Kat. Żak/Żaczka, Młodzik/Młodziczka  
- opłata startowa nie podlega zwrotowi 
- rachunki za udział wystawiane są w ciągu w 7 dni od odbycia imprezy po złożeniu danych w 
biurze zawodów lub drogą mailową biuro@gogolmtb.pl  
 

https://poczta.wp.pl/w/


6.Dystans : 
- Puchar Pączka   1 runda 3,5km 
- Wielkopolska Pyra 2022 1 runda 7,5km 
 

7. Ruch drogowy : 
-. Impreza będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. 
-. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora ułatwią włączanie się do 
ruchu. 
-. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 
-. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą 
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 
-. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 

8.Nagrody: 
Klasyfikacja indywidualna podczas poszczególnych edycji 

Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-3 każdej edycji  
- OPEN Mężczyźni 
- OPEN Kobiety 
- w poszczególnych kat wiekowych wymienionych w punkcie 3 REGULAMINU. 

Ww. nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. 
Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza 
przepadek nagród. 
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia 
swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, 
zanim rozpocznie się dekoracja. 
 

Postanowienia końcowe : 
 

.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich. 
.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 
.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
.Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 
.Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą 
usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 
.Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
.Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej". 
.Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o 
środowisko naturalne. 
.W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty 
startowej. 



.Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
.Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz do jego zmian.  
 


