
                               

             Regulamin -  Maraton MTB o Koronę Wirusa2020 

 

 

CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz aktywnego wypoczynku na rowerach. 

2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych regionu 

Świętokrzyskiego. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w rowerowych maratonach MTB. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji. 

5. Promocja roweru, jako środka transportu. 

6. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce. 

7. Wypracowanie zaplecza technicznego i logistycznego do organizacji w najbliższych 

latach imprez o najwyższej randze w MTB. 

 

ORGANIZATOR 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS 

25-002 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 53/55 

tel. 041 344 59 29 (sklep SUPORT) 

tel. kontakt: 500 262 083, 602 132 278  w kwestii zapisów  696 152 169                                                                                          

email: mtbcross@mtbcross.pl  

Nr konta: BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0232 0160 

 

INFORMACJE O MARATONACH 

Trasy Maratonu MTB o KORONĘ WIRUSA wytyczone będą głównie po nieutwardzonych, 

leśnych i polnych duktach i ścieżkach. Oficjalną stroną internetową zawodów, na której 

dostępne będą wszelkie oficjalne informacje o imprezach jest strona www.mtbcross.pl 

Każdy uczestnik Maratonu MTB o Koronę Wirusa otrzyma:            

1.Ślad trasy (GPX)lub (GPD)  w formie elektronicznej.                                                                                                                   
2. Mapę terenu z zaznaczonym  miejscem startu/mety i przebiegiem trasy w formie elektronicznej - JPG                                                             
3. Opis trasy z uwzględnieniem charakterystycznych miejsc i kilometrażem, w formie elektronicznej  - PDF                                                                                                                                      
4. Wytyczoną, przygotowaną i częściowo oznaczoną w newralgicznych punktach trasę                                            
5. Pamiątkową statuetkę i mapę gór Świętokrzyskich, po przejechaniu trasy 

 

mailto:mtbcross@mtbcross.pl
http://www.mtbcross.pl/


KALENDARZ IMPREZ -   otwarcie i zamknięcie zawodów 

Etap   I           Morawica    11 maj          –  28 czerwiec                       

Etap   II          Daleszyce   23 maj         –  12 lipiec                       

Etap  III          Kielce           6 czerwiec –  26 lipiec           

Etap   IV         Zagnańsk    20 czerwiec -    9 sierpień                                   

Etap   V          Sobków         4 lipiec      -   23 sierpień 

Etap   VI        Bodzentyn   18 lipiec      -     6 wrzesień 

 

Będzie możliwość wcześniejszego otwarcia poszczególnych etapów w momencie 

przygotowania poszczególnych tras 

             

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem Maratonu MTB o Koronę Wirusa 2020 będzie osoba spełniająca następujące 

warunki:  

1. Dokona rejestracji on-line i zgłoszenie do maratonu dostępne na stronie: 

www.mtbcrossmaraton.pl- zapisz się  

Dokona opłaty startowej w kwocie 50 zł. -  na konto:                                                                                    

           BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0232 0160 

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu lub przekazu na konto Organizatora należy 

koniecznie zaznaczyć maraton, za którego start opłacamy                                                                 

(np. IV-edycja- Zagnańsk - Krzysztof Kowalski dystans DŁUGI.                                                                                                   

W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego 

terminu maratonu. 

Uwaga: Rejestracji do cyklu Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 dokonuje się tylko jeden 

raz i obowiązuje ona przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. 

Zgłoszenie do konkretnego maratonu następuje każdorazowo po zalogowaniu się w zakładce 

– zaloguj się i zgłoszeniu poprzez panel zawodnika. 

Każdy uczestnik zgłaszający się do konkretnego maratonu znajdzie się na Liście startowej 

zawodników a w momencie zaksięgowania opłaty na koncie w panelu zawodnika pojawi się 

status zapłacony. 

Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie posiadają: 

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  

Każdy uczestnik  MARATON MTB o KORONĘ WIRUSA 2020                                              

jest zobowiązany do jazdy w KASKU sztywnym.  

http://www.mtbcrossmaraton.pl/


OPŁATA STARTOWA 

Korespondencyjnego Maratonu MTB o Koronę Wirusa 2020 

 wynosi 50 zł za udział w każdym etapie 

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie: przelewów z banków, przekazów 

pocztowych na konto Organizatora. BGŻ 48 2030 0045 1110 0000 0232 0160                               

Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, np.: 

“Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 – Daleszyce”. W przypadku nie 

podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu. 

Wszystkie opłaty wpisowe zawierają 8 % stawkę VAT. 

Organizator, wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od 

towarów i usług. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano wpłaty . Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej 

wystawienia zgłoszone zostało po upływie ustawowych terminów 

.Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej 

na inną edycję lub osobę po uprzednim powiadomieniu organizatora (telefonicznie lub 

emailem). Koszt operacji wynosi 15 zł. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 to cykl maratonów MTB 

rozgrywanych na terenach Gór Świętokrzyskich. 

DYSTANSE  
Dystans Krótki 20-30 km                          Dystans  Długi  45-60 km 

Dystans deklaruje się podczas zgłoszenia do maratonu.                                                                        

Czas startu jest dowolny i powinien zamykać się w terminie między otwarciem i 

zamknięciem zawodów.      

Morawica:       otwarcie - 11 maj, zamknięcie – 28 czerwiec 

Daleszyce:       otwarcie – 23 maj,  zamknięcie – 12 lipiec 

Kielce:             otwarcie – 6 czerwiec,   zamknięcie – 2 lipiec 

Zagnańsk:        otwarcie – 20 czerwiec,  zamknięcie – 9 sierpień 

Sobków:          otwarcie – 4 lipiec,   zamknięcie 23 sierpień 

Bodzentyn       otwarcie – 18 lipiec,   zamknięcie 6 wrzesień 

 



ZAWODY 

Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 zostanie przeprowadzony na trasach 

okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje i według 

dostarczonych uczestnikom map i (GPX) (GPD) śladów trasy.                                                                          

Trasa maratonu będzie wytyczona i oznaczona w sposób naturalny (np.: na leśnych 

rozjazdach będą rzucone gałęzie, konary, kłody drewna)                                                               

Trasa maratonu będzie całkowicie przejezdna.                                                                                                                                   

W miejscach newralgicznych (np.: zjazd z drogi szutrowej na leśny dukt, duże leśne rozjazdy) 

mogą być zaznaczone prostokątem z żółtej folii przymocowanym do drzewa.                            

Zjazdy z dróg asfaltowych będą zaznaczone białą farbą na asfalcie.                                                             

Trasę maratony należy przejechać zgodnie  z zaznaczonym na mapie przebiegiem trasy i 

śladem (GPX)(GPD).                                                                                                                                

Przejazd trasy należy udokumentować nagraniem (GPX)(GPD) śladu własnego przejazdu 

trasy. Nagrany ślad (GPX)(GPD) w formie elektronicznej należy przesłać na maila 

mtbcross@mtbcross.pl                                                                                                                 

Wysłany ślad (GPX)(GPD)nie może zawierać jakiejkolwiek ingerencji w jego treść.                 

Po przejechaniu trasy maratonu każdy uczestnik otrzyma pamiątkową statuetkę oraz mapę 

Gór Świętokrzyskich 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do, organizatorów i innych uczestników. Nie mogą 

używać wulgarnych słów, ani zachowywać się w sposób nie sportowy. 

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu.                                  

Opakowania po batonach i żelach nie wyrzucać na trasie maratonu.                                       

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

ZASADY FAIR- PLAY 

 wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie 

 zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub 

zbliża się do szosy lub skrzyżowania 

 uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów 

 zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego 

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA W RAMACH WPISOWEGO: 

 Dokładny ślad (GPX)(GPD) trasy maratonu w formie elektronicznej 

 Mapę trasy maratonu z opisem miejsca startu/mety oraz trasy maratonu w formie 

elektronicznej  (JPG, PDF) 

 Pamiątkową statuetkę za ukończenie maratonu oraz mapę Gór Świętokrzyskich                                                                

(Wręczane uroczyście podczas najbliższego normalnego MtbCrossMaratonu,            

lub na żądanie wysłane kurierem)  

 Puchary dla zwycięzców                                                                                                     

(Wręczane uroczyście podczas najbliższego normalnego MtbCrossMaratonu,            

lub na żądanie wysłane kurierem)  

 Dyplom do pobrania ze strony 

 



   KATEGORIE WIEKOWE                                                                      
Podczas Korespondencyjny Maraton MTB o KoronęWirusa 2020 obowiązują kategorie 

zgodne z poniższym wyszczególnieniem: 

DYSTANS DŁUGI i KRÓTKI 

 

 
SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY 

KOBIETY K       od 18 lat włącznie  

 
K4        40 lat + 

MĘŻCZYŹNI 

M2       od 18 do 39 lat włącznie  

M4       od 40 do 55 lat włącznie  

M5        56 lat +  

W kategoriach wiekowych nie uwzględnia się zawodników reprezentujących zawodowe 

grupy kolarskie. Zawodnicy odbywający karencje za stosowanie dopingu nie będą 

uwzględnieni w jakiejkolwiek klasyfikacji. 

KLASYFIKACJA 

EDYCJE: 

Klasyfikacja Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 prowadzona będzie na 

dystansach:                                                                                                                            

Maraton Krótki i Maraton Długi  w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych.  

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie 

pokonają całą wyznaczoną trasę maratonu, potwierdzone wysłaniem nagranego śladu GPX, 

GPD przejazdu trasy maratonu i nie reprezentują zawodowej grupy kolarskiej.                                     

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe Puchary 

Na poszczególnych edycjach będą dekorowane trzy/trzej pierwsi zawodniczki/zawodnicy      

w poszczególnych kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach.                                 

KLASYFIKACJA GENERALNA 

Przewiduje się prowadzenie klasyfikacji generalnej cyklu imprez:                                               

Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020                                                                                           

Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad: 

 Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową. 

 Klasyfikacja jest prowadzona na dystansach (Maraton Krótki, Maraton Długi)                    

z zastrzeżeniem, że zawodnik startujący na tych dystansach może zostać klasyfikowany 

tylko na jednym dystansie, na którym zgromadził mniejszą ilość punktów. 

 Punkty na poszczególnych edycjach Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 

2020 przyznawane są we wszystkich kategoriach wiekowych. 

  Punkty na poszczególnych edycjach Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 

2020 przyznawane są w następujący sposób: we wszystkich kategoriach wiekowych 

zgodnie z zajętym miejscem (Np.: 1 miejsce-1punkt, 20 miejsce-20 punktów) 



 Do klasyfikacji generalnej Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020 będą 

wliczane punkty zdobyte w 5 edycjach. W przypadku startu we wszystkich 6 edycjach do 

klasyfikacji wliczane będą punkty z 5 najlepszych startów zawodnika. Uczestnik 

gromadzi punkty zawodnicze (zdobyte zgodnie z uzyskanym miejscem na 

poszczególnych edycjach). 

 Do klasyfikacji generalnej Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020        

w poszczególnych kategoriach, będą klasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą minimum 

4 edycje.                                                                                                                                         

Punkty za brakującą edycję będą doliczane w ilości punktów które otrzyma najwolniejszy 

zawodnik. 

RUCH DROGOWY 

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na 

uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

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

 

NAGRODY 

EDYCJE: 

Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej maratonu zostaną wręczone trofea 

sportowe  zgodnie z poniższym planem: 

W poszczególnych kategoriach wiekowych, pamiątkowe puchary otrzymuje pierwszych 

trzech/trzy zawodników/zawodniczek.   

 

KLASYFIKACJA GENERALNA 

Wręczenie pucharów i nagród za klasyfikację Generalną                                                                   

za Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020                                                            

nastąpi podczas finałowego cyklu MtbCrossMaraton.                                                                          

W klasyfikacji generalnej , Korespondencyjnego Maratonu MTB o Koronę Wirusa 2020  

przewidziano do dekoracji za zajęcie miejsca 1-go, 2-go, 3-go. 

Puchary i nagrody Klasyfikacji Generalnej można odebrać tylko podczas dekoracji 

OSOBIŚCIE! 
 

KARY 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 



1. Upomnienie 

2. Kara finansowa w wysokości min. 100 zł, maks. 200 zł 

3. Dyskwalifikacja 

4. Zawieszenie 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 

trasy wyścigu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

PROTESTY 

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania 

zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie 

zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji 

składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

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

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie. 

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy oraz inne przeszkody 

wymagające od uczestników odpowiednich umiejętności jazdy na rowerze. 

Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. 

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych. 

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian. 

Warunkiem udziału w imprezie jest zaznaczenie na Karcie Zgłoszeniowej on-line, przed 

startem w pierwszej edycji Korespondencyjny Maraton MTB o Koronę Wirusa 2020, pod 

następującą klauzulą: 



Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.              

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać warunków regulaminu. Przyjmuję do wiadomości, że trasy maratonów 

organizowanych przez ŚSKG MTB Cross przebiegają po drogach o nieograniczonym ruchu 

pojazdów mechanicznych w związku z czym obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego, 

którego zobowiązuję się przestrzegać.                                                                                        

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. 

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu 

zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 

osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz zamieszczane na 

stronach internetowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS. z 

siedzibą w Kielcach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.Nr133poz.883). 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Kolarstwa Górskiego MTB CROSS z siedzibą w 25-005 Kielce, ul. Henryka Sienkiewicza 

53/55, tel. +41 344 59 29, e-mail: mtbcross@mtbcross.pl.  

2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obliczania wyników 

zawodów zgodnie z regulaminem.  

3. Podstawą przetwarzania danych jest Regulamin zawodów. 

4. Dostęp do przekazanych nam danych będą mieli Zarząd ŚSKG MTB Cross służby IT. 

Imię, nazwisko, kategoria, klub wyświetlane są na listach startowych dostępnych dla 

zalogowanych użytkowników 

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od jego zakończenia startów, po 

czym zostaną zniszczone.  

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu swoich danych, ich kopii, poprawienia informacji w 

nich zawartych. 

7. Jeżeli chcielibyście Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania 

Państwa danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt. 

8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mailto:mtbcross@mtbcross.pl


9. Przekazane przez Państwa dane są warunkiem niezbędnym w  procesie obliczania 

wyników. Imię, nazwisko do wyświetlania list startowych i wyników, data urodzenia w celu 

prawidłowej kategorii, e-mail do logowania oraz wysłania informacji o godzinie startu, 

telefon do otrzymania SMS o miejscu i czasie w klasyfikacji. 

10. Administrator Państwa danych osobowych nie wysyła bez wyrażenia przez Państwa 

stosownej zgody informacji marketingowych drogą elektroniczną. 

11. Administrator Państwa danych osobowych wysyła powiadomienia SMS o zajętym 

miejscu czasie przejazdu lub biegu. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o usunięcie 

numeru telefonu w zakładce Panel zawodnika - dane 

12. Administrator Państwa danych osobowych wysyła e-mailem informację o godzinie i 

miejscu startu. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, prosimy o zaznaczenie tej informacji w 

zakładce Panel zawodnika - dane. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję go w całości. 

 


