
Sosnowica Cross MTB Maraton 
 

I. CELE I ZAŁOŻENIA SOSNOWICA CROSS MTB MARATON  
1. Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.  
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

4. Promocja kolarstwa 

5. Promocja Gminy Sosnowica i Nadleśnictwa Parczew. 
 

II. ORGANIZATORZY  
1. Organizatorem biegu jest Fundacja Manufaktura Sportu, ul. Młodej Polski 32, 20-863 

Lublin 
 

III. TERMIN I MIEJSCE  
1. Maraton odbędzie się 24 września 2022 (sobota) w Sosnowicy, bez względu na 

pogodę 
2. Start i meta zlokalizowane będą przy siedzibie Nadleśnictwa Parczew, al. Kasztanowa 

29, 21-230 Sosnowica 

3. Maraton rozpocznie się o godzinie: 

a) Profi – 11.00 

b) Mini – 11.05  

c) Family – 11.10 

d) Kido + - 10.30 

e) Kido – 10.40.  
4. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana po zakończeniu procesu uzgadniania 

jej przebiegu z odpowiednimi służbami. 

5. Długość trasy to : 

a) Dystans MINI – 25 km 

b) Dystans PROFI – 50 km 

c) Family – 12,5 km  

d) Kido+ - 5,6 km 

e) Kido – 300 metrów.  

6. Limit czasu to 4 godziny 

7. Trasa będzie prowadziła po szutrach oraz terenach leśnych.  
8. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób 

pełniących funkcje organizacyjne. Osoby postronne będą usuwane z trasy przez 
odpowiednie służby.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy maratonu w sytuacji, gdy z przyczyn 
niezależnych od niego przeprowadzenia zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie 
możliwe. 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W maratonie mogą wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy 
ukończyła: 

a. Na dystansie MINI 16 lat 
b. Na dystansie PROFI 18 lat 
c. Na dystansie KIDO do 6 lat 
d. Na dystansie KIDO+ 7 – 10 lat 
e. Family 11 – 15 lat 
f. Na dystansie PROFI osoby z licencjami PZKol w kategoriach: 
▪ Junior/juniorka  
▪ U23 Kobiet/U23 Mężczyzn  
▪ Elita Kobiet/Elita Mężczyzn  



2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia małoletniego zawodnika do startu jest 

obecność rodzica /opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów 
oraz podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w maratonie bądź 

okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do 

udziału w imprezie. Rodzic bądź opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem 
osobistym, gdyż będzie konieczna weryfikacja numeru PESEL.  

3. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi przejść weryfikację w Biurze 
Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu jest okazanie dokumentu ze 
zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.  

4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie własnoręcznie podpisanie przez 
zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w imprezie. Oświadczenie 
będzie dostępne w BZ albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań oraz stosowania się do wszystkich postanowień 
Regulaminu oraz zaleceń Organizatora.  

5. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika prze osobą 
trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie: 

1. Pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby trzeciej, 

b) Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 
maratonie, 

c) Kserokopii dowodu osobistego zawodnika, 

d) Podpisanego oświadczenia o zapoznaniem się z regulaminem,  
e) Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem 

zawodów.  
6. Biuro zawodów będzie czynne w następujących terminach:  

a) 24 września 2022 w siedzibie Nadleśnictwa Parczew w godzinach 8.00 - 

10.30.   
7. Uczestnicy Sosnowica Cross MTB Maraton, bez wyjątku, obowiązani są do stosowania 

się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz 
obsługi z ramienia organizatora.  

8. Wszystkie osoby uczestniczące w maratonie zobowiązane są do przestrzegania zasad 
określonych przez służby porządkowe oraz organizatorów. Zawodnicy biec mogą 
jedynie w zakresie wydzielonej pasa ruchu przez organizatora i obowiązani są do 
zachowania ostrożności w miejscach, gdzie droga biegu krzyżuje się z innymi drogami.  

9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji w maratonie przez 
zawodnika są ostateczne i nieodwołalne. Złamanie decyzji skutkuje dyskwalifikacją, 
nałożeniem kar pieniężnych oraz brak możliwości brania UDZIAŁU w innych 
imprezach organizowanych przez organizatora.  

10. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW. Organizator nie przewiduje ubezpieczenia. 

11. Każdy uczestnik ma obowiązek startować w kasku sztywnym 

12. Zabrania startować się uczestnikom na rowerach przełajowych oraz 

grawelowych.  
 

V.   ZGŁOSZENIA   
1. Zgłoszenia do imprezy będą przyjmowane poprzez serwis zapisów firmy obsługującej 

pomiar czasu.  
2. Dokonywanie zgłoszeń do imprezy będą przyjmowane do niedzieli (godzina 23:59) 

poprzedzającej wydarzenie. 
3. Opłata startowa będzie obowiązywała podczas zapisów internetowych w wysokości 

80 PLN.  
4. Opłata w biurze zawodów 100 PLN 

5. Opłatę należy wnieść na konto o numerze 98 1090 2688 0000 0001 4841 3797, a w 
tytule należy napisać imię, nazwisko oraz data urodzenia.  

6. Po zamknięciu rejestracji on-line, zapisy będą prowadzone w czasie działalności Biura 
Zawodów. 



 

7. Opłata startowa dla dystansów KIDO+ oraz Family wynosi 20 PLN. Opłatę należy 
wnieść na konto o numerze: 07 1140 2004 0000 3902 7929 8395  

8. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 10.30 w dniu zawodów jest 
równoznaczne z rezygnacji z maratonu.  

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 

a) Numer startowy, 

b) Bufet na trasie i po maratonie.  

c) Wodę oraz słodką przekąskę na mecie, 

 

 

VI. KLASYFIKACJA 

W maratonie prowadzone będą następujące klasyfikacje : 

1. Na dystansie MINI: 

Mężczyźni  

M1 – 16 – 19 lat (rok urodzenia 2003-2006), 

M2 – 20 – 29 lat (rok urodzenia 1993-2002), 

M3 – 30 – 39 lat (rok urodzenia 1983-1992), 

M4 – 40 – 49 lat (rok urodzenia 1973-1982), 

M5+ - 50 lat i wzwyż (rok urodzenia 1972 i starsi). 

 

Kobiety: 

K1 – 16 – 19 lat (rok urodzenia 2003-2006), 

K2 – 20 – 29 lat (rok urodzenia 1993-2002), 

K3 – 30 – 39 lat (rok urodzenia 1983-1992), 

K4 – 40 i wzwyż  (rok urodzenia 1982 i wzwyż) 

 

2. Na dystansie PROFI: 

M1 – 18 – 29 lat (rok urodzenia 1993-2004 

  M2 – 30 – 39 lat (rok urodzenia 1983-1992) 

  M3 – 40 i wzwyż (rok urodzenia 1982 i starsi) 

  Kobiety – OPEN  

   

  Zawodnicy licencjonowani 

a. Junior/Juniorka, 17,18 lat (rok urodzenia 2004,2005) 

b. U 23 (kobiety, mężczyzna) 19 – 22 lata (rok urodzenia 2000 – 2003) 

c. Elita kobiet/mężczyzn 23 lata i starsi (rok urodzenia 1999 i starsi) 

 

3. Na dystansach:  

a) KIDO do 6 lat (rocznik graniczny: 2016 

      Open Kobiet i Mężczyzn 

b) KIDO + 7 – 10 lat (2012 – 2015) 

      OPEN Kobiet i Mężczyzn 

c) Family – 11 – 15 lat (2007 – 2011) 

      Open Kobiet i Mężczyzn    
 

VII. NAGRODY 

1. Nagrody będą przyznawane w kategoriach wiekowych opisanych w punkcie VI. 
2. Nagrody nieodebrane w dniu zawodów przepadają.  

  
VIII. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE 

1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się trasą maratonu, zarówno na mapie jak i 
w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowani jako skrót trasy 
i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny 
w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzję o neutralizacji części maratonu 



i zaliczeniu wyników jako końcowych z ostatniego punktu kontrolnego lub doliczyć 
czas karny tym zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu. 

2. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca 
zawodnikowi osiągającymi większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 

3. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna 
technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.  

4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 
5. Każda naprawa roweru winna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, 

umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.  
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymać się na swoim torze jazdy.  
7. Uczestnicy maratonu poruszają się po trasie zawodów na normalnych zasadach ruchu 

drogowego przy nieograniczonym ruchu drogowym z wyjątkiem miejsc 
nadzorowanych przez Policjantów Ruchu Drogowego. W miejscach szczególnie 
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.  

8. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

9. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą 
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów drogowych.  

10. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inni 
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego 
do zaistnienia zdarzenia.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
maratonu.  

 

IX. ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU 

 
1. Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej wokół miejscowości, w której odbywać 

się będzie edycja zgodnie z mapami tras, udostępnionymi przez organizatora. 

2. Start na wybrany dystans zostanie przeprowadzony z sektoru wyznaczonego dla danego 

dystansu.  

3. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona.  

4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu 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. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 15.00 nie zostanie 

sklasyfikowany. 

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

  
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Fundacja Manufaktura Sportu, ul. Młodej Polski 32, 20-863 Lublin, 
z dopiskiem Parkowa Piątka w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia 
biegu – listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. Eychu  

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będzie 
rozpatrywane.  

3. Reklamacje dotyczącego biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna. 
 

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników maratonu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 



wykorzystywanie w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 
potrzeby komercyjne.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora 
poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, 

na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez  
Organizatora.  

4. Na miejscu rozgrywania maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, 
nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów 

alkoholowych jakiekolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 
środków zarówno przed, jak i podczas maratonu pod groźbą wykluczenia z niego. W 

wypadku stwierdzenia, iż uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega 
sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w maratonie lub wykluczenia go w 

jego trakcie.  
5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 

podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przeslania o przyszłych 
imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzebne administracyjne 

i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 
dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.  

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku 
będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

7. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z 
przodu na wysokości kierownicy pod rygorem dyskwalifikacji.  

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.  
10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.chronotex.pl, stronie 

organizatora oraz przekazane do informacji mediów.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. 

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.  
12. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji 

zawodników należy składać w formie pisemnej w BZ do godziny 15.30w dniu 
maratonu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 

50 zł i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeśli protest zostanie 
uznany za zasadny.  

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

http://www.chronotex.pl/

