
REGULAMIN: REGULAMIN zawodów w kolarstwie MTB 
„Wielokrotne zdobywanie Kopy Biskupiej 2019” 

ORGANIZATOR: 
- Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski „VICTORIA” 
- Gmina Głuchołazy – Wydział Promocji, Turystyki i Sportu. 

 
CEL ZAWODÓW: 
- popularyzacja imprez rowerowych w Polsce, 
- promowanie walorów krajoznawczych Gór Opawskich, oraz Gminy Głuchołazy 
- sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej, 
- propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
- Skierowanie uwagi młodych i dorosłych ludzi na dbałość o własne zdrowie 

Zwycięzcą jest zawodnik, który osiągnie największą liczbę pełnych wjazdów w poszczególnych kategoriach. 

MIEJSCE: 
Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) 
Baza i biuro zawodów znajdować się będą na polanie przy szlaku prowadzącym na Kopę Biskupią, ok. 300 m od 
parkingu przy ośrodku „Ziemowit” w Jarnołtówku. 

HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
- godz. 8:00 otwarcie biura zawodów, 
- godz. 9:00 otwarcie trasy zawodów i start pierwszych zawodników, 
- godz. 17:00 zamknięcie linii startu,- po tej godzinie zawodnicy nie będą wypuszczani na trasę zawodów, 
- godz. 18:30 zamknięcie trasy zawodów i rozpoczęcie ceremonii zakończenia imprezy. 

Uwaga: zawodnicy sami decydują kiedy wystartują, jednak moment ich startu musi nastąpić w przedziale od 
9:00 do 17:00.  
Zapisy zawodników następować będą także w trakcie trwania zawodów, możesz zapisać się kiedy chcesz aż do 
17.00. 

Zwycięzcą jest zawodnik, który osiągnie największą liczbę pełnych wjazdów w poszczególnych kategoriach. 

UWAGA: Mierzony będzie czas pierwszego okrążenia (start współny z godziny 9.00). W przypadku równej ilości 
pełnych okrążeń o kolejności zdobytych miejsc decydować będzie czas uzyskany na pierwszym okrążeniu (z 
godziny 9.00) . Pierwsze okrążenie należy pokonać najdłuższą linią wg. wskazanej grafiki na mapie, kolejne 
wjazdy i zjazdy wykonywane mogą być dowolną linią Kopy Biskupiej. 

Podczas trwania zawodów MTB na polanie obok linii startu zostanie przeprowadzona impreza dla dzieci i 
młodzieży do lat 15 pod nazwą ”ROWEROWY PIKNIK POD KOPĄ”, w ramach której odbędzie się między 
innymi: 
- rowerowy wyścig crossowy po wyznaczonej przez organizatorów trasie  
- konkursy o tematyce turystyki rowerowej i znajomości przepisów ruchu drogowego. 
- konkursy turystyczne na temat wiadomości o Górach Opawskich i Parku Krajoznawczym 
 

TRASA: 
Zawody przebiegać będą na dwóch trasach, „trudnej” – schronisko i „bardzo trudnej” - wieża, 
- trasa „trudna” prowadzi od linii startu w bazie zawodów, dalej podjazd kończący się przy schronisku pod Kopą 
Biskupią – gdzie wjazd odnotowywany będzie przez sędziego - i zjazd trasą do miejsca w którym nastąpił start. 
Zawodnikowi który przejedzie taką trasę zaliczony zostanie jeden pełny wjazd na Kopę Biskupią w wersji 
trudnej, 
- trasa „bardzo trudna” prowadzi od linii startu, dalej podjazd na szczyt Kopy Biskupiej pod samą wieżę – gdzie 
wjazd odnotowywany będzie przez sędziego - i zjazd do miejsca w którym nastąpił start. Zawodnikowi, który 
przejedzie taką trasę zaliczony zostanie jeden pełny wjazd na Kopę Biskupią w wersji bardzo trudnej, 

Wyboru trasy zawodnicy dokonują przed startem w biurze zawodów wypełniając oświadczenie. 
Z chwilą startu zawodnik nie ma możliwości zmiany obranej wersji trasy! 

WARUNKI UCZESTNICTWA. 
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają sprawny rower górski i odpowiednie przygotowanie 
kondycyjne oraz pełny – twardy kask kolarski. 
- młodzież w wieku do 18 roku życia ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody na start 
podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.  
- zawodnicy poniżej 15 roku życia rywalizować mogą tylko na trasie „trudnej” (do schroniska). 
 

 



 

ZGŁOSZENIA. 
Zgłoszeń do udziału w zawodach można dokonywać indywidualnie lub grupowo, poprzez formularz dostępny na 
stronie organizatora zawodówwww.victoria-glucholazy.pl. (datasport zapisy 
elektroniczne https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php… , lub w dniu zawodów w namiocie organizatora) 

OPŁATA STARTOWA 
Opłata w wysokości40zł przyjmowana jest wraz ze zgłoszeniem do dnia 17 sierpnia 2019r. Zgłoszenia po 17 
sierpnia 2019r. a także w dniu zawodów skutkuje kwotą startowego w wysokości 50zł.  
Młodzież w wieku do lat 18 – wpisowe wynosi 20 zł. Zgłoszenie po 17 sierpnia 2019 skutkuje kwotą startowego 
w wysokości 25 zł. 
Dla członków klubu GLKK VICTORIA: 
- powyżej lat 18 wpisowe wynosi – 15 zł, 
- młodzież poniżej lat 18 wpisowe wynosi – 10 zł. 

Wpłat wpisowego można dokonać na konto GKK VICTORIA w Banku Spółdzielczym w Głuchołazach nr konta: 
34 8891 0000 0000 0736 2000 0010 z dopiskiem „Wielokrotne zdobywania Kopy Biskupiej 2019 - i nazwiska 
zawodników”. 

KATEGORIE:  
Zawodnicy będą klasyfikowani w osobnych kategoriach dla kobiet i mężczyzn w poszczególnych wariantach 
wybranej trasy. Nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe. 
- Kategoria MW – Mężczyźni trasa bardzo trudna do wieży 
- Kategoria KW – Kobiety trasa bardzo trudna do wieży 
- Kategoria MS – Mężczyźni trasa trudna do schroniska 
- Kategoria KS – Kobiety trasa trudna do schroniska 

(kategoria łączona dziewcząt i chłopców) 
- Schronisko - K/M1 (rok ur. 2002-2001)  
- Schronisko - K/M0 (rok ur. 2004-2003)  
- Schronisko - K/MM (rok ur. 2006-2005)  
- Schronisko - K/MS (rok ur. 2008-2007)  
- Schronisko - K/MSkrz (rok ur. 2009 i młodsi) 

ŚWIADCZENIA: 
- pomiar czasu i liczby pełnych okrążeń 
- zabezpieczenie medyczne podczas trwania zawodów 
- puchary (statuetki) dla pierwszych trzech zawodników którzy osiągną największą ilość przejazdów na 
poszczególnych trasach z podziałem na kobiety i mężczyzn. W przypadku tras młodzieżowych nie obowiązuje 
podział płciowy. 
-pamiątkowy medal dla każdego uczestnika zawodów, 
-bufet na trasie zawodów 
-poczęstunek przy ognisku po zakończeniu zawodów (pieczona kiełbaska lub grochówka) w czasie imprezy 
integracyjnej pod nazwą ”Rowerowy piknik pod Kopą” 
- nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w imprezie pod nazwą „Rowerowy Piknik pod Kopą” regulamin 
zawodów dla dzieci oraz konkurencje zostaną ogłoszone podczas trwania imprezy. Start dzieci w zawodach jest 
bezpłatny. Początek zawodów dla dzieci do lat 15od godz. 13:00 na polanie przy linii startu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

- każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia, 

- nie wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu, 

- każdy uczestnik zawodów obowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości, 
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych,- wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 
na udział w zawodach), , 

- o fakcie udziału w zawodach i konkursach muszą być poinformowani rodzice lub opiekunowie prawni 
zawodnika niepełnosprawnego, którzy powinni decydować o tym czy dziecko może uczestniczyć w konkursie 
sportowym, 

- każdy zawodnik musi posiadać twardy kask rowerowy, bez kasku zawodnik nie zostanie dopuszczony do 
startu 

-zabronione jest zdejmowanie kasku podczas pobytu zawodnika na trasie zawodów skutkować będzie jego 
dyskwalifikacją. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.victoria-glucholazy.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1p98K9AKHW7h6i3eVlUqbhqkI-h0V41cqsLS6kPBmuvofRS0ZSEezOkFU&h=AT0Oxx0IoXU4h0mk0PXUHo8E57JpKKRxjQl8A5XZSsNH4OKvWY-Nit1jwKsC4s7szadJxD9BQDsdhJOekmbDGl_lkYwWD2NYf746IUX8v7Y6ms_FDxpUYIzObosSI912JQitjwYm5LsU7OBKPs4tvoV50lEFMJ11TYN0SRZ5PJeiQaanUvEsTVylU3S7N3fJhJwDm8SKOBo0MbWR9t42YaBHWNmQP62UrI8OFIWM54PIkoUrcPMsPIQ7ics9MMDXXSCEOSBNQTsA3E2SYOwun79WAXt4ZvL8jQc_BmXIgb4a2bbzfvrHBGfYI8AD7-Hee3g5MhEvBiDqEEZLUV3Je0DZkPLkHCKDTKc3F0w6qhftIK3G6YtH1n3icsuhXDkm8OvxoEln_TGQ29TfqgrAmx_x-jJhsQcGu6sh81uq3TChkQvyV3Vg-MlWBL86hBW9aLorQlzgWpRSLzm3GDFWYTMtcELCHB1EzBwK6h7W6PMH6HwLEK7AWz4Dgde65fJ8biANtCpH-LyapDjyo3SH9Kud5cKb4cP4R1syT83TQ62JTFiXRlGpa8ZCbfJymHPOfoQbtdFTELwjHKkWwWs0wTlM6C8W
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5058&fbclid=IwAR2ZdQkscki7naryQvrGK7HFYyyKHHHGTQuZcccliy3LWKRi2UKJ455jNTg


- Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione, oraz szkody wyrządzone osobom trzecim przez 
uczestników rajdu i na odwrót, 

- na całej trasie zawodów uczestnicy obowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 
- obowiązuje ruch prawostronny, 
- z uwagi na występujące w wariancie trasy „bardzo trudnej” odcinki szczególnie niebezpieczne (strome i 
wąskie) zawsze pierwszeństwoprzejazdu posiada zawodnik wjeżdżający pod górę przed zjeżdżającym, 
- należy zwrócić szczególną uwagę na turystów pieszych znajdujących się na trasie zawodów i odpowiednio 
wcześniej ostrzegać ich o swoim przejeździe, 

Jakakolwiek brawurowa i niebezpieczna jazda zawodnika skutkuje jego natychmiastową dyskwalifikacją. 

-każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na całej trasie zawodów. 
Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację uczestnika. 
- w przypadku nie przybycia na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, 
- interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora, 
- zawody odbędą się bez wzglądu na pogodę, przy czym w wypadu wyjątkowo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (deszcz, wiatr lub chłód) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu 
przeprowadzenia imprezy (w tym m.in. skrócenie czasu jej trwania oraz zmiana tras).  
- więcej informacji na internetowej stronie klubowej www.victoria-glucholazy.pl 

ORGANIZATORZY 

 

http://www.victoria-glucholazy.pl/?fbclid=IwAR08fTkYpDESIthix9Wj2xEdl1NtPWQrOKQ-e-Gw6BMOkyjIl0S-8F_QJKw

