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Regulamin 

Otwartych Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego - Mikołajkowego Wyścigu 
Przełajowego 

Wyścig zostanie przeprowadzony w ramach Kolarskiej Ligi Przełajowej 
 STEVENS CX CUP 2020/21  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 .  Cel 

-    Wyłonienie Mistrzów Okręgu Zachodniopomorskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych 
-    Popularyzacja kolarstwa przełajowego i MTB na terenie miasta Nowogardu i okolic wśród dzieci 
       i młodzieży oraz amatorów jazdy na rowerze. 
-    Promocja zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze w okresie jesienno-zimowym 
-    Zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu poprzez promowanie aktywnego wypoczynku 
 

2.  Organizatorzy 

-   Zachodniopomorski Związek Kolarski. 
-   Ludowy Klub Kolarski Nowogard 
-    Urząd Miasta i Gminy Nowogard 
-    Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Nowogard 
-    Powiat Goleniowski 
 

3.  Sponsorzy wyścigu Mikołajkowego 

-    Bank Spółdzielczy o/Nowogard 
-    Hurtownia rowerów Bicykl Jan Zugaj 
-    Ośrodek Wypoczynkowy „Sarenka” H.Grygowski Nowogard 
-    Frontczak Ubezpieczenia Nowogard 
-    Piekarnia Karsk 
-    J.F.DUET Goleniów 
 

4.  Patron medialny 
-    Dziennik Nowogardzki 
-    Wiadomości Samorządowe 
 

5.  Zgłoszenia i warunki uczestnictwa 
-    Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki powyżej 7 roku życia. 
» kobiety CX JUNIOR rocznik 2003-2006 (rowery CX i MTB)  
» kobiety CX MASTERS rocznik od 2002 (rowery CX i MTB) 
» żak i żakini, rocznik 2009-2010 (rowery CX i MTB) 
» młodzik i młodziczka, rocznik 2007-2008 (rowery CX i MTB) 
 » junior młodszy, rocznik 2005-2006 (rowery CX i MTB) 
» junior, rocznik 2003-2004 (rowery CX) 
» cyklosport (19-29 lat), rocznik 1992-2002 (rowery CX) 
» masters 1 (30-39 lat), rocznik 1982-1991 (rowery CX) 
» masters 2 (40-49 lat), rocznik 1972-1981 (rowery CX) 
» masters 3 (50-59 lat), rocznik 1962-1971 (rowery CX) 
» masters 4 ( od 60 lat), od 1961 (rowery CX) 
» mężczyźni MTB Open (rowery MTB) 
» W Wyścigu mogą brać udział zawodnicy z licencją ELITY (z numerem VIP Poza klasyfikacją)  

tel:2003-2006
tel:2009-2010
tel:2007-2008
tel:2005-2006
tel:2003-2004
tel:1992-2002
tel:1982-1991
tel:1972-1981
tel:1962-1971
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6.  Termin i miejsce 
- Wyścigi zostaną rozegrane na Terenie SARNIEGO LASU ul. Wojska Polskiego 37 w Nowogardzie dnia 06.12.2020r.    
8:00-12:00 – Biuro zawodów, przyjmowanie zapisów i weryfikacja zawodników; W biurze zwodów mogą znajdować 
się maksymalnie 2 osoby. 
8:00-10:00 - Otwarcie trasy dla zawodników. 
09:45– start żak / żakini; (trasa po boisku) 
10:00 – start kategorii młodzik / młodziczka 
10:45 – start wyścigu, Junior młodszy, Junior, Kobiety Open. 
11:45 – start do wyścigu CX MTB; 
12:45 – start wyścigu CX Open + Elita CX VIP 
14:00– dekoracja; 
15:30 – zakończenie zawodów. 
 
6.1 Warunki uczestnictwa rowery: 
Zawodnicy w kategoriach żak, młodzik, junior młodszy i junor K+M mogą startować na rowerach CX lub MTB, 
zawodnicy od kategorii cyklosport do masters deklarują start osobno dla rowerów CX oraz MTB. (rowery MTB nie 
mają podziału na kategorie wiekowe tylko OPEN. 
 

7.0   Organizatorzy pobierają opłaty startowe za udział w wyścigu: 
Żak, Młodzik,–  10zł, 
Junior mł, Junior–  25 zł 
pozostałe kategorie 50,00 zł (piędziesiąt złotych) 
(jeśli zawodnik nie posiada numeru opłata za numer wynosi 10 zł)   
 
7.1 W dniach startu wyścigów, organizator będzie pobierał opłatę startową w kwocie 
Żak, Młodzik,–  10zł, 
Junior mł, Junior–  30 zł 
pozostałe kategorie 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) 
Opłatę będzie można dokonać w biurze wyścigu tylko wyliczoną gotówką. 
(jeśli zawodnik nie posiada numeru opłata za numer wynosi dodatkowo 10 zł)   
 
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną prosimy o zapisywanie się tylko przez internet. 
Zawodnicy mogą dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej    
 http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/content/stevens-cx-cup-202021-nowogard i zastosują się do regulaminu 
wyścigu. Od zawodników niepełnoletnich nieposiadających licencji wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna 
prawnego. 
-    Dla zawodnikach zrzeszonych w klubach obowiązuje aktualna karta zdrowia sportowca. 
-    Wszyscy zawodnicy startują w sztywnych kaskach. 
-    Każdy uczestnik obowiązkowo musi wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. 
 
8.  Nagrody i wyróżnienia 
-   Tylko Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zdobywają tytuł Mistrzów województwa 
Zachodniopomorskiego i zostaną nagrodzeniu pucharem. Za drugie i trzecie miejsce przyznany jest medal 
pamiątkowy, dla dzieci przewidziane są nagrody niespodzianki. 
 
8.1  Pomiar czasu 
-  Podczas wyścigów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników 
startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania numeru startowego z chipem, który kupuje przed startem 
w Biurze Zawodów. Opłata za numer startowy wynosi 10 zł i dotyczy wszystkich zawodników, jeżeli zawodnik już 
posiada numer wykupiony na wcześniejszej edycji nie wnosi dodatkowej opłaty. 
 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/content/stevens-cx-cup-202021-nowogard
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9.  Postanowienia końcowe 
-    Wyścig przeprowadzany jest zgodnie z przepisami PZKOL 
-    We wszystkich sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem 
-    Organizator przewiduje ciepły posiłek dla każdego uczestnika oraz pakiet startowy. 
-    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów. 
-    Obowiązuje limit uczestników 250 osób. Decyduje kolejność opłaty startowej. 
 
Powyższy regulamin jest uzupełnieniem do regulaminu cyklu STEVENS CX CUP 
-    Szczegółowy regulamin Ligi STEVENS Przełajowej na stronie 
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz na FB https://www.facebook.com/stevenscxcup/ 
 
-      Nr konta do opłat startowych: Ludowy Kolarski Klub Sportowy „Chrabąszcze”   
 BGŻ BNP Paribas S.A. nr  68 2030 0045 1110 0000 0266 318 
     Organizator LKKS Chrabąszcze- kontakt:       Janic Łukasz   tel. 889 316 146                                 
      Posacki Ryszard      tel. 605 686 547               Lembas Kazimierz  tel. 781 446 645 
 

 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
https://www.facebook.com/stevenscxcup/

