
 

 

MTB KAMPINOS TOUR 

6 – 7 LIPCA 2019 

REGULAMIN WYŚCIGU ETAPOWEGO MTB KAMPINOS TOUR 

 

1. CEL WYŚCIGU: 
 
Popularyzacja kolarstwa w regionie. Promocja szlaków rowerowych na Mazowszu, 
stworzenie amatorom warunków rywalizacji sportowej, a także promocja zdrowego stylu 
życia. 
 

2. ORGANIZATOR:  
 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” 01-494 Warszawa, ul. 
Waldorffa 29. e-mail: mazoviateam@interia.pl , http://mazovia-team.pl 
Tel. 501-550-347; 503-099-681 
Nr konta BNP Paribas SA: 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 
a) Uczestnikiem zawodów MTB KAMPINOS TOUR 2019 będzie osoba spełniająca 

następujące warunki: 
• dokona zgłoszenia na zawody poprzez platformę elektroniczną 
• dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów (przy pierwszym starcie)  
• uiści opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty 

startowej należy zachować do wglądu w biurze zawodów 
 

b) Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed 
startem pierwszego etapu MTB KAMPINOS TOUR 2019, w którym zawodnik będzie 
brał udział pod następującą klauzulą: 

 
Oświadczam własnoręcznym podpisem, że przeczytałem/am i akceptuję regulamin 
zawodów na 2019 r. Oświadczam również, że mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie 
udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się  
z warunkami uczestnictwa w zawodach MTB KAMPINOS TOUR 2019. 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018  
o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
zawodów sportowych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, 
portale internetowe. 
Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie wyłącznie drogą mailową: 
mazoviateam@interia.pl lub zwykłą pocztą na adres Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju 
Sportu „Mazovia Team”, 01-494 Warszawa, ul. J. Waldorffa 29. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w zawodach. 
 
Uwaga: Karty zgłoszeniowej nie muszą wypełniać osoby, które startowały w tym 
sezonie w zawodach cyklu LEGIA MTB MARATON. Karta będzie obowiązywać 
także podczas cyklu LEGIA MTB MARATON, przez wszystkie edycje, w których 
uczestnik będzie brał udział. Potwierdzeniem udziału w MTB KAMPINOS TOUR 
jest rejestracja, dokonanie opłaty startowej oraz start. Kartę zgłoszenia można 
pobrać ze strony internetowej lub w biurze zawodów. 
 
c) Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają: 

– osoby, które ukończyły 18 lat, 
– osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną 
na karcie zgłoszeniowej. Rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie w biurze 
zawodów w obecności organizatora. Powyższe obostrzenia nie obowiązują 
zorganizowanych grup kolarskich, klubów, związków sportowych, których członkowie 
startują pod opieką trenera, opiekuna lub innej osoby, której opiece i odpowiedzialności 
zostały powierzone osoby małoletnie. Opiekunowie tych osób ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zawodników.  
– osoby posiadające licencje zawodnika wydane przez PZKOL i Okręgowe Związki 
Kolarskie, jak również osoby nie posiadające takich licencji. 
– zabrania się udziału w zawodach MTB KAMPINOS TOUR 2019 zawodnikom 
odbywającym karę zawieszenia nałożoną przez PZKOL i inne związki sportowe. 
 

d) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników 
niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów 
zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego 
udział w zawodach przyjmuje do wiadomości: – w razie wypadku nie może wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Start zawodnika w zawodach jest 
równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych 
w niniejszym Regulaminie. 

 
e) Każdy uczestnik MTB KAMPINOS TOUR 2019 jest zobowiązany do jazdy na 

sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Rower powinien posiadać dzwonek, 
oświetlenie oraz odblaski. Zawodnik winien zanotować sobie i pamiętać nr alarmowy 
do organizatora 501 550 347 

  



 

4. PROGRAM I DYSTANSE ZAWODÓW: 
 

6 LIPCA (SOBOTA) 
 

I ETAP   JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS - 5 km 
 
8.00 – 9.30  Akredytacja zawodników 
   Biuro wyścigu – miejscowość Granica; parking KPN 
 

10.00 – 11.30  I ETAP - jazda indywidualna na czas - 5 km 
 

11.45 – 12.00  Ceremonia nagradzania zwycięzców  
 

12.15 – 13.00  Posiłek regeneracyjny 
 
 
II ETAP   START WSPÓLNY  

DYSTANS PREMIUM – 40 km   
DYSTANS NORMAL – 20 km 

   
15.00   Start do II ETAPU 
 

17.00   Ceremonia nagradzania zwycięzców  
 

7 LIPCA (NIEDZIELA) 
 

III ETAP  START WSPÓLNY  
DYSTANS PREMIUM – 68 km   
DYSTANS NORMAL – 34 km 

 
10.00-11.30   Akredytacja zawodników 
   Biuro zawodów: Leoncin, ul. Partyzantów 
 

12.00   Start do III ETAPU 
 

15.30-16.00  Ceremonia nagradzania zwycięzców 
 

5. DYSTANSE ZAWODÓW: 
 
I ETAP  Jazda indywidualna na czas - 5 km 
  dla wszystkich uczestników 
 

II ETAP  Dystans PREMIUM – 40 km (4 rundy x 10 km)  
Dystans NORMAL – 20 km (2 rundy x 10 km) 
 

III ETAP  Dystans PREMIUM – 68 km (4 rundy x 17 km) 
Dystans NORMAL – 34 km (2 rundy x 17 km) 

  
  



 

6. OPŁATY: 
 

NUMERY STARTOWE 
 
• 25 zł - jednorazowa opłata * 
• 50 zł - za wydanie kolejnego numeru w przypadku zgubienia lub zniszczenia 

 
*UWAGA! Zawodnicy, którzy wykupią numer startowy na MTB KAMPINOS TOUR 2019 będą mogli z tym 
numerem startować w letnim cyklu LEGIA MTB MARATON. 
Osoby startujące w tym sezonie w letnim cyklu LEGIA MTB MARATON mogą startować z tym numerem podczas 
MTB KAMPINOS TOUR 2019. 
 
OPŁATA ZA START 
 

• dystans PREMIUM i NORMAL 
§ opłata za pakiet etapowy  

v 150 zł – wpłacona na konto Mazovia Team najpóźniej na 3 dni przed wyścigiem 
v 200 zł – opłata w biurze wyścigu w dniu startu  

§ opłata za start jednorazowy (1 etap) 
v 50 zł – wpłacona na konto najpóźniej 3 dni przed wyścigiem 
v 70 zł – opłata w biurze wyścigu w dniu startu 

 
• dystans MIKRO 

v bezpłatnie 
 

Ø opłaty dla kobiet 
v 120 zł – pakiet etapowy niezależnie od momentu akcesu 
v 50 zł – jednorazowa opłata  

 
Ø opłaty dla zawodników w wieku 65 – 69 lat  

v 120 zł – pakiet etapowy 
v 50 zł – start jednorazowy 

 
Ø zawodnicy w wieku 70+  

v zwolnieni z opłat startowych 

Pakiety startowe 
• pakiet Rodzina 

§ opłata za pakiet etapowy  
v 220 zł – dla 3 osób; za każdą następną osobę + 20 zł 

§ opłata za start jednorazowy (1 etap) 
v 80 zł - dla 3 osób; za każdą następną osobę + 20 zł 

• pakiet Drużyna 
§ opłata za pakiet etapowy (3 etapy) - minimum 4 zawodników 

v 480 zł – za 4 zawodników, każdy następny 90zł 



 

§ opłata za start jednorazowy (1 etap) - minimum 4 zawodników 
v 160 zł – za 4 zawodników; za kolejnego zawodnika 30 zł 

 
Informacje dotyczące opłat 
 
Opłata startowa może być dokonywana za pośrednictwem bankowości internetowej, w formie 
przelewów ze stacjonarnych placówek bankowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora 
oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów lub w punktach wyznaczonych przez Organizatora. 
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: imię  
i nazwisko, „MTB KAMPINOS TOUR’’.  W przypadku pakietów Rodzina w tytule wpłaty proszę 
podać imię i nazwisko zawodnika oraz opis płatności: np. „Pakiet Rodzina”.Nr konta podany  
w pkt. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych  
i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie 
Organizatora. Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później 
niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty. 
 
Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na 
inną osobę oraz otrzymania zwrotu opłaty za niewykorzystane starty. 
 

7. POMIAR CZASU: 
 

Do pomiaru czasu będzie używany elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu przejazdu 
zawodnika - CHRONOTRACK, który zidentyfikuje zawodnika przejeżdżającego przez linię mety 
oraz w razie potrzeby na punktach kontrolnych poprzez numer startowy z chipem umieszczony  
z przodu roweru na kierownicy i jednocześnie określi czas przejazdu. Na wszystkich etapach MTB 
KAMPINOS TOUR 2019 będzie obowiązywał jeden numer startowy, umieszczony z przodu,  
o różnym kolorze nalepki w zależności od dystansu jaki będzie pokonywał zawodnik.  
 

8. PRZEBIEG ZAWODÓW:  
 

• zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZKol. 
• wyścig składa się z 3 etapów. Pierwszy etap to jazda indywidualna na czas na dystansie 

ok. 5km. Pozostałe dwa zostaną przeprowadzone na rundach według załączonych na 
http://mazovia-team.pl map z trasami. Na trasie wyścigu będą zlokalizowane punkty 
kontrolne. Ominięcie ich będzie karane dyskwalifikacją. 

• pobrany w Biurze Zawodów numer startowy z czipem i z odpowiednim dla dystansu 
kolorem nalepki zobowiązuje zawodnika do przejechania wcześniej zadeklarowanego 
dystansu. Nie ma możliwości, aby przed samym startem i w czasie wyścigu zmienić 
dystans. Nieprzestrzeganie tego przepisu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

• trasa wyścigu będzie oznakowana tabliczkami kierunkowymi, szarfami zawieszonymi na 
drzewach i krzakach, a w niektórych miejscach wygrodzona taśmami. 

• trasa będzie zabezpieczona przez organizatora, sędziów i ratowników medycznych. 
• na trasie wyścigu będą znajdowały się bufety z wodą 



 

• zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego, niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do 
sędziów, organizatorów i innych pracowników współpracujących przy organizowaniu 
wyścigu. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy 

• zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy wyścigu, co może spowodować 
ryzyko zabłądzenia lub utraty zdrowia. Organizator będzie pociągał do odpowiedzialności 
cywilnej osoby celowo niszczące oznakowanie trasy 

• zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy 
• organizator zabrania zachowań rasistowskich, seksistowskich, uwłaczania godności wobec 

innych uczestników, bojkotu i demonstracji podczas ceremonii nagradzania 
• interpretacja zdarzeń związanych z przepisami sportowymi należy wyłącznie do Komisji 

Sędziowskiej, a kwestie sporne rozstrzyga organizator 
• kolejność startu w I etapie wg. kolejności zgłoszeń na portalu zawodnika w zakładce 

REJESTRACJA, następnie wg. zgłoszeń w biurze zawodów. Start co 30 sek. 
 

 
9. POMOC TECHNICZNA/BUFETY. 

 
Dla zawodników wszystkich dystansów i wprowadza się boks pomocy technicznej zlokalizowany 
przy mecie oraz strefę bufetową, której usytuowanie będzie określone i ogłoszone przed startem. 
Pomoc techniczna podczas wyścigu zgodnie z przepisami PZKol. 
 

10. ZASADY FAIR-PLAY: 
 

• wolniejszy zawodnik powinien ustąpić pierwszeństwa szybszemu na trasie, jeśli to 
możliwe 

• zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża 
się do drogi publicznej czy skrzyżowania 

• uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy i zejściem z roweru podczas 
stromych zjazdów lub niebezpiecznych odcinków 

• naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy 
• podczas finiszu zawodnik musi trzymywać się swojego toru jazdy 
• przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do 

Biura zawodów najpóźniej w dniu wyścigu 
 

11. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW: 
 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 
• przejazd oznakowaną trasą 
• elektroniczny pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie http://mazovia-team.pl  
• sms z informacją wstępną o zajętym miejscu open i ew. kategorii wiekowej 
• zabezpieczenie medyczne 
• nagrody finansowe, cenne nagrody rzeczowe, puchary dla zwycięzców 
• prawo do korzystania z bufetów na trasie (m.in. woda, napoje izotoniczne, owoce itp.) 



 

• bufet regeneracyjny na mecie 
• możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu, jeżeli nie będzie to zagrożeniem 

ekologicznym dla miejsca zawodów, 
• bezpłatny serwis techniczny 
12. KATEGORIE WIEKOWE: 

 
DYSTANS NORMAL 
 
Kobiety 
Kategoria Elita (1984 i młodsze) – K1 – do 35 lat 
Kategoria Masters (1983 i starsze) – K2 – od 36 lat 
 
Mężczyźni 
Kategoria Żak – C1 (2008 – 2006) – od 11 do 13 lat 
Kategoria Młodzik – C2 (2003 – 2005) – od 14 do 16 lat 
Kategoria Orlik – M1 (1997 i młodsi) – do 22 lat 
Kategoria Elita – M2 (1984 – 1996) – od 23 do 35 lat 
Kategoria Masters – M3 (1983 – 1974) – od 36 do 45 lat 
Kategoria Masters – M4 (1964 -1973) – od 46 do 55 lat 
Kategoria Masters – M5 (1963 – 1954) – od 56 do 65 lat 
Kategoria Weteran - M6 (1953 i starsi) pow. 66 lat 
 
DYSTANS PREMIUM 
 
Kobiety 
Kategoria Elita (1984 i młodsze) – K1 – do 35 lat 
Kategoria Masters (1983 i starsze) – K2 – od 36 lat 
 
UWAGA!  Na dystansie PREMIUM będzie klasyfikacja dla kobiet, jeśli zostanie zgłoszonych, 
co najmniej 10 zawodniczek. W przypadku mniejszej ilości wszystkie kobiety startują na dystansie 
NORMAL. 
 
Mężczyźni 
Kategoria Orlik – MG1 (1997 i młodsi) – do 22 lat 
Kategoria Elita – MG2 (1984 – 1996) – od 23 do 35 lat 
Kategoria Masters – MG3 (1983 – 1974) – od 36 do 45 lat 
Kategoria Masters – MG4 (1964 –1973) – od 46 do 55 lat 
Kategoria Masters – MG5 (1963 i starsi) – pow. 56 lat 
 
MIKRO 

 
Dla dzieci w wieku 4– 6 lat w rejonie mety i startu zawody oraz zabawy rowerowe na każdym 
etapie. Obowiązują warunki startu tak jak dla kategorii poniżej 18 lat, dodatkowo dopuszczamy 
rowery trójkołowe. 

 



 

UWAGI: 
- W kategoriach wiekowych nie uwzględnia się licencjonowanych zawodników z zawodowych 
grup kolarskich.  
- Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości 
startujących zawodników. 
- możliwy jest start na jednym/dwóch etapach (zawodnik nie będzie liczony w klasyfikacji 
końcowej MTB Kampinos Tour 2019) 
 

13. KLASYFIKACJE: 
 
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GENERALNA 
 

• klasyfikacja generalna MTB KAMPINOS TOUR 2019 będzie przeprowadzona na 
wymienionych w regulaminie dystansach i kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. 
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja OPEN z podziałem na płeć. 

• zwycięzcami we wszystkich w/w kategoriach z podziałem na wiek i płeć zostaną 
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasy etapów i nie pominą żadnego 
punktu kontrolnego 

• do Klasyfikacji Generalnej zalicza się 3 ukończone etapy  
• Klasyfikacja Generalna będzie liczona według następujących zasad: 

1. jest klasyfikacją punktową, 
2. prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach; uczestnicy mają 
obowiązek startowania na jednym określonym dystansie, 

• punkty zdobyte na pojedynczym etapie ustala się stosując poniższy wzór: 
pkt. = (czas zwycięzcy open dystansu w sekundach / czas uczestnika, tego dystansu, 
dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu. 

• wielkość mnożnika dystansu: 
o NORMAL=400 
o PREMIUM=500 

• Pozostałe kwestie sporne nieopisane w Regulaminie, a dotyczące klasyfikacji 
końcowej rozstrzyga Organizator 
 

KLASYFIKACJA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH  
 

• Na każdym etapie prowadzona będzie tylko klasyfikacja open z podziałem na płeć 
• dekorowani będą tylko pierwsi trzej zawodnicy klasyfikacji open z podziałem na płeć 
• Zasady naliczania punktów, mnożniki dystansów itp. prowadzona są analogicznie do 

klasyfikacji indywidualnej generalnej 
• Na etapach nie będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa, MIXT, rodzinna oraz  

w kategoriach wiekowych. 
 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (wymogi ogólne) 
 

• klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych 



 

wynikach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn na dystansach NORMAL i PREMIUM 
• drużyna może składać się maksymalnie z 6 zawodników 
• do klasyfikacji drużynowej wliczana jest suma punktów 3 najlepszych zawodników, z tym, 

że punktować może maksymalnie 2 zawodników z dystansu PREMIUM 
• w przypadku drużyny składającej się z zawodników startujących wyłącznie na dystansie 

premium do klasyfikacji końcowej zliczane są punkty tylko 2 najlepszych zawodników. 
• drużyny mogą się składać z kobiet i mężczyzn 
• drużynę zgłasza się w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów 

 
KLASYFIKACJA MIXT 
 

• para zaliczana do tej klasyfikacji musi składać się z kobiety i mężczyzny 
• parę zgłasza się w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów 
• klasyfikacja MIXT jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach 

OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn dla dystansów NORMAL i PREMIUM 
 
KLASYFIKACJA RODZINNA 
 

• klasyfikacja Rodzinna jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach 
OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn dla dystansów NORMAL i PREMIUM 

• aby zostać uwzględnionym w klasyfikacji rodzinnej, co najmniej 3 członków musi 
ukończyć wyścig, tj. być sklasyfikowanym na każdym z 3 etapów 
 

14. NAGRODY 
 
• Na poszczególnych etapach: 

- OPEN z podziałem na płeć – trofea sportowe 
 

• Klasyfikacja końcowa indywidualna 

Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji OPEN otrzymają zawodniczki 
i zawodnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów. 
 
Za zajęcie odpowiednio miejsc wg poniższych tabel - nagrody pieniężne kategorii OPEN  

na dystansach: 
Kobiety  Mężczyźni 

m-ce NORMAL PREMIUM  m-ce NORMAL PREMIUM 
 PLN PLN   PLN PLN 
1 500 500  1 500 700 
2 250 250  2 300 350 
3 150 150  3 150 150 
4 100 100  4 100 100 
5 50 50  5 50 50 
6 50 50  6 50 50 

Warunkiem utrzymania w/w wysokości nagród jest ukończenie minimum 10 zawodniczek na dyst. 
Normal/Premium; min. 30 zawodników na dyst. Normal; min. 20 zawodników na dyst. Premium. 
Nagrody będą obniżone o 50%, jeżeli te warunki nie zostaną spełnione. 



 

 
• Pozostałe klasyfikacje:  

- kategorie wiekowe, drużynowa, MIXT, rodzinna - trofea sportowe. 
UWAGA! Wszystkie nagrody i trofea odbieramy w dniu zawodów. 
 

15. WAŻNE INFORMACJE 
 
Wyścig odbywa się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Użytkownicy przebywający 
na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów obowiązujących w parku 
oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub innych osób upoważnionych przez 
dyrektora parku. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 
zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu 
karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie 
zawodów. Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny 
przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest 
odpowiedzialny za znajomość trasy. 
 
 


