
REGULAMIN
II CROSS COUNTRY XC ZAKRZOWA

ORGANIZATOR:
KS „KOZIOŁEK” Kędzierzyn-Koźle

PARTNERZY: 
          GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAKRZOWIE

PATRONAT:
           URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
           POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

GMINA POLSKA CEREKIEW

CEL IMPREZY: 
1. Popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa.
2. Promocja GMINY POLSKA CEREKIEW
3. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek.
 
TERMIN I MIEJSCE:
01 czerwca 2019 r. sobota
Zakrzów
Start i Meta: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 47-263 ul .Parkowa 20
Biuro zawodów: od 12:00 do 13:30. ul. Parkowa 20
Start godzina 14:00 HOBBY
godzina 15:00 PRO
Dekoracja uczestników: ok.17.00

WARUNKI UCZESTNICTWA:
KASK OCHRONNY SZTYWNY i SPRAWNY ROWER – warunkiem startu!!!
1. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu przez 
rodzica/opiekuna prawnego u organizatora pisemnej zgody na formularzu udostępnionym 
przez organizatora w biurze zawodów.
2.Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie 
własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach 



oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz.
U. Nr 101 poz. 1095).
3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest 
równoznaczne z akceptacja regulaminu wyścigu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a 
także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy. 
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny 
dowód potwierdzający tożsamość.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów – obecnych w 
czasie trwania zawodów.
6. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w 
zapiętym kasku rowerowym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z 
dyskwalifikacją zawodnika.
7. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy: zamocowany na 
kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz 
samowolne zmniejszenie lub zamiana numerów startowych równoznaczne są z 
dyskwalifikacją uczestnika.
8. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania imprezy 
mającej wpływ na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc 
udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu. Stwierdzenie faktu 
korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją 
uczestnika.
9. Do udziału w zawodach dopuszczone będą rowery zarówno MTB i cross.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników – rowerzyści zobowiązani są do ubezpieczenia 
indywidualnego.
 
Uczestnicy opłata startowa w wysokości 50 zł. W przypadku stowarzyszeń, klubów i 
organizacji wystawiających ponad 5 uczestników wpisowe wynosi 35 zł/osoba. W przypadku 
rodzin (min. 3 osoby) opłata startowa  wynosi 35 zł/osoba. Do 28.05.2019 r. na konto:
K.S. „KOZIOŁEK” ul. ŁUKASIEWICZA 57A,  47200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
BANK     BGŻ numer konta: 41     2030     0045     1110     0000     0314     9830  
W tytule wpłaty wpisujemy: „II CROSS COUNTRY XC ZAKRZOWA” oraz imię i nazwisko 
zawodnika. W przypadku organizacji dodajemy nazwę teamu przed nazwiskami 
zawodników.
Zgłoszenie elektroniczne po wyznaczonym terminie lub w dniu imprezy wynosi 80 zł. płatne 
w biurze w dniu zawodów od 12:00 do 13:30 
Członkowie KS „Koziołek” zwolnieni z opłaty startowej.
Chętni do udziału w zawodach dokonują rejestracji internetowej do 28.05.2019 r.
Pod linkiem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4815

Limit uczestników HOBBY/100 osób, PRO/100 osób. 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4815


W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane: medal, pomiar elektroniczny, 
pomoc medyczną, zabezpieczenie trasy, toalety, posiłek, ciepłą herbatę i kawę oraz dobrą 
zabawę.

TRASA: 
Dukty i drogi polne/leśne w Zakrzowie. Na pętli kilka krótkich ostrych podjazdów i zjazdów. 
Zawody odbywają się grupami osobno HOBBY i PRO
Jedna pętla = 8km.
W newralgicznych miejscach trasy będą ustawieni wolontariusze odpowiedzialni za właściwe
kierowanie zawodników. 
W okolicy startu i mety zespół medyczny z karetką.
DYSTANSE
HOBBY = 16 KM (2 RUNDY)
PRO = 32 KM (4 RUNDY)

 Zawodnicy skracający trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany trasy. Niestosowanie się do poleceń służb organizatora jak i 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją i 
przerwania udziału w wyścigu. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na 
własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na 
trasie, uszkodzenia roweru lub jego kradzieży.

KLASYFIKACJA zawodów:
Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn                          puchary dla miejsc od I-III
Mieszkanka i mieszkaniec Gminy Polska Cerekiew                      puchary dla miejsc od I-III
Mieszkanka i mieszkaniec Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  puchary dla miejsc od I-III
Mieszkaniec i mieszkanka Województwa Opolskiego                   puchary dla miejsc od I-III
Zawodnik i zawodniczka KS ,,Koziołek’’                                        puchary dla miejsc od I-III

UWAGA! Nagrodzeni w „generalnej” nie otrzymują pucharów w kategoriach wiekowych. 
KAT. WIEKOWE puchary dla miejsc od I do III
 Mężczyźni M 1     16-19 lat

 M 2     20-35 lat
M 3     36-50 lat
M 4     51+ 

Kobiety K 1     16-19 lat
                                                     K 2     20-35 lat
                                                     K 3     36-50 lat
                                                     K 4     51+

UWAGA! Osobna klasyfikacja na HOBBY i PRO
Przewiduje się również nagrody niespodzianki losowane między uczestnikami – warunkiem 
odbioru nagrody jest obecność zawodnika/ki podczas losowania.



PROGRAM ZAWODÓW:
12:00 -13:30 praca biura zawodów (zapisy, weryfikacja i wydawanie numerów startowych)
13:50  Umieszczenie rowerów przed startem na dystansie HOBBY 
14:00  Start zawodników na dystansie HOBBY
14:50  Umieszczenie rowerów przed startem na dystansie PRO
15:00  Start zawodników na dystansie PRO
ok. 17:00 Ceremonia zakończenia i dekoracja zwycięzców.

UWAGA! Program zawodów może ulec zmianą ze względu na ilość uczestników.
KASK OCHRONNY SZTYWNY i SPRAWNY ROWER – warunkiem startu!!!
Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność!

IMPREZY I ZAWODY TOWARZYSZĄCE:
MINI CROSS-COUNTRY DLA DZIECI
(od 11:00 do 13:00) Klasyfikacja: Krasnal MTB – roczniki 2012 i młodsze,
D 1 -  roczniki 2011-2009, 
D 2  - roczniki 2008-2006, 
D 3 – roczniki 2005-2003. 
Udział dziecka w zawodach rowerowych w kasku ochronnym + sprawny rower przy 
obecności rodzica/opiekuna prawnego. 
Zapisy: 09:30 do 10:45 OPŁATA 10 ZŁ! Na miejscu w biurze zawodów.
Start dzieci wspólny dla dziewcząt i chłopców.
Kategoria Krasnal MTB 11:00 - 500m
Kategoria D 1 godz. 11:10 - 1 km.
Kategoria D 2 godz. 11:25 - 3 km.
Kategoria D 3 godz. 11:45 - 6 km.
Dzieci startują na rowerach MTB, cross lub trekking w pełni sprawnych!
Dekoracja dzieci po zakończeniu MINI MTB około godz.12:45

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Zawodnik w trakcie może podjąć decyzję o przerwaniu swojego wyścigu (z przyczyn
  niezależnych lub z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować sędziego głównego
  lub obsługę zawodów na trasie
- Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
  przymocowane na kierownicy.
  Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
- Zgłoszonym po terminie organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń 
- Trasa może ulec zmianie
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia imprezy 
  z przyczyn od niego niezależnych
- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
  wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie NW i OC   
- Trasa oznakowana: taśmy ostrzegawcze, tabliczki kierunków.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawiane oraz
  za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników wyścigu i na odwrót 
- Bufet zlokalizowany będzie w okolicy mety
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność



- Nagrody rzeczowe przyznawane w drodze losowania wśród wszystkich uczestników,          
którzy ukończą zawody oraz będą obecni podczas losowania. 
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora zawodów.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Dyrektor zawodów - Robert Wencel                                605 400 026   
Biuro zawodów                           - Ela Rams                                            693 712 936
Pomiar czasu „STARTER”         - Anna Orian                                         602 534 780    

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 

zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy
wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych 
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie 
używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania otoczenia.


	II CROSS COUNTRY XC ZAKRZOWA

