
MTB Bike Cross Maraton: Przemyśl 

Zawody rowerowe charytatywne 

Przemyski wyścig kolarski dzieci i dorosłych 

I.CEL IMPREZY 

-zbiórka charytatywna na rzecz dzieci z "Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci" 

- Popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. Podkarpackiego 

 -Promocja Miasta i powiatu Przemyśl 

- Zachęcenie młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania kolarstwa. 

- Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu. 

- Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie. 

 -Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 -Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu. 

-Promowanie nowo powastałej ścieżki rowerowej na Lipowicy. 

II. ORGANIZATOR 

-Stowarzyszenie "Żyj Zdrowo Na Sportowo" 

-Stowarzyszenie "UKS Śródmieście Przemyśl" 

III. TERMIN I MIEJSCE 

-7 wrzesień 2019r 

 -Start/Meta Restauracja Gościnna 

- ulica Gościnna 2a 

III. DYSTANSE 

-8km(trasa szutrowa i asfaltowa) 

-14km(trasa leśna, szutrowa i asfaltowa) 

-23km(trasa szutrowa i asfaltowa) 



 IV. PROGRAM  

Start: 

8km- o godz. 14:30 

14km-o godz. 14:00 

23km:o godz. 13:00 

V. TRASA WYŚCIGU 

-Start i meta –  Przy Restauracji Gościnna, ul. Gościnna 2a w Przemyślu  

-Wyścig 8 km - trasa szutrowa i asfaltowa 

 -Wyścig 14km – trasa leśna, szutrowa i asfaltowa 

-Wyścig 23km - trasa szutrowa i asfaltowa 

  

VI. KONTAKT I INFORMACJE 

Biuro zawodów: 

Restauracja Gościnna ul.Gościnna 2a 

Kontakt: 

tel. 796 245 129 lub 536 444 385 

e-mail: mariola678910@wp.pl 

Informacje na stronie https://www.facebook.com/Żyj-Zdrowo-Na-Sportowo-187252058888238 

VII. ZGŁOSZENIA 

Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów: 

 -Zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem strony: http://chronotex.pl/zawody/ 

 -Zgłoszenia do zawodów w dniu startu w biurze zawodów  

Organizatorzy przewidują limit czasu wyścigu  

-8 km - 1,5h 

-14 km - 2h 

https://www.facebook.com/Żyj-Zdrowo-Na-Sportowo-187252058888238
http://chronotex.pl/zawody/


-23 km - 3h 

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE 

W wyścigu kolarskim uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach wiekowych open kobiet i 

mężczyzn: 

a) K16/M16 (15-19lat); 

b) K20/M20 (20-29 lat); 

c) K30/M30 (30-39 lat); 

d) K40/M40 (40-49 lat); 

e) K50/M50 (50-59 lat); 

f) K60/M60 (60 i więcej lat) 

IX. NAGRODY 

 -medale dla każdego zawodnika, który ukończy wyścig, 

 -kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody rzeczowe 

 -kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary, nagrody rzeczowe 

-po wyściugu będzie posiłek dla każdego(kuchnia regionalna) 

-na trasie będą punkty z wodą 

-po zawodach przewidziana jest impreza integracyjna 

  

X. UCZESTNICTWO 

 -Do startu w wyścigu kolarskim kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu 

ukończyli 15-ty rok życia. 

 -Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekun w prawnych na uczestnictwo w wyścigu 

 -Każdy zawodnik startuje na własnym rowerze sprawnym technicznie. Różnice sprzętowe nie będą 

brane pod uwagę. 

 -Wszyscy zawodnicy startują we własnych sztywnych kaskach ochronnych. 

 -Uczestnik nie może brać udziału w wyścigu będąc pod wpływem alkoholu lub środk wodurzających. 



 -Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu. 

- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

XI. SPRAWY FINANSOWE 

Opłata startowa: 

14km, 8 km 

-do dnia 31 lipca 40 zł 

-do dnia  30 sierpnia 50 zł 

-w dniu zawodów 60 zł 

23km 

-do dnia 31 lipca 45 zł 

-do dnia 30 sierpnia 55 zł 

-w dniu zawodów 65 zł 

Z każdej wpłaty 10 zł zostanie przekazane na rzecz dzieci z TPD 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 -Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie wyścigu. 

- Uczestnicy wyścigu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane  jest 

ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 -Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 -Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

-W przypadku trudnych warunków na drodze dopuszczane jest prowadzenie roweru 


