
Regulamin 
 

 
1. NAZWA IMPREZY: WAWER BIKE MARATHON 

 
2. CEL ZAWODÓW : 

• Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 
• Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. 
• Kształtowanie ducha rywalizacji sportowej i postawy ”fair play” wśród  dzieci i młodzieży. 
• Wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigach kolarskich MTB. 

 
3. TERMINY I MIEJSCA: 

• I etap – 22 maja 2013 r. (sobota) na terenach leśnych przy Szkole Podstawowej              nr 
138, ul. Pożaryskiego 2. 

• II  etap -  22 czerwca 2013 r. (sobota) parking Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. 
Żegańska 1. 

• III   etap (finał) 13 października 2013 (sobota) na terenie Instytutu Pomnika Centrum 
Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20.  

 
Biuro Zawodów na każdym etapie czynne w dniu zawodów od godz. 8 00. 
 

4. ORGANIZATOR i WSPÓLORGANIZATORZY : 
• URZĄD M. ST. WARSZAWY 

Dzielnica Wawer 
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa. 

 
• POLAND BIKE, ul. Al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin. 

e-mail: polandbike@polandbike.pl, media@polandbike.pl. 
Dyrektor wyścigu: Grzegorz Wajs – tel. 502 319 213. 
 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• W wyścigach prawo startu mają zawodnicy ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z 

Dzielnic Wawer, Wesoła, Rembertów i Praga Południe. 
• Prawo do startu w wyścigu mają osoby,  w przedziale wieku 6-16 lat za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów 
prawnych obecnych w miejscu rozgrywania zawodów.  

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i powinien 
posiadać wykupione ubezpieczenie OC i NW. 

• Wszyscy zawodnicy mają obowiązek podpisania oświadczeń o udziale w wyścigu  
(dostępne w Biurze Zawodów lub u Nauczyciela). 

• Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych z 
obowiązującymi w Polsce warunkami bezpieczeństwa. Istnieje możliwość wypożyczenia 
kasku w dniu wyścigu na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. 
 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 
• Mistrzostwa składają się z  trzech wyścigów, które odbędą się na terenie Dzielnicy Wawer 

m. st. Warszawa. 
• Prowadzona będzie klasyfikacja etapowa i generalna (suma punktów z trzech wyścigów). 
• Wyścig rozegrany zostanie jako cross terenowy w klasyfikacji indywidualnej                      i 

drużynowej (reprezentacje szkół). 
• Rywalizacja odbędzie się na dystansie rundy - jednej lub dwóch pokonywanej                 w 

zależności od kategorii wiekowej wyścigu (dystans rundy ok 7000 m). 
• Wyścig odbywa się przy ruchu częściowo zamkniętym. 



• Ustalony jest podział na kategorie według płci oraz wieku. 
• Do klasyfikacji drużynowej wlicza się wyniki  5 najwyżej sklasyfikowanych zawodników z 

danej szkoły bez względu na kategorię wiekową.  
• Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w 

najkrótszym czasie pokonają wszystkie przypadające na kategorię wiekową rundy po 
wyznaczonej trasie. W razie próby skrócenia trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 
KATEGORIE WIEKOWE 
Fan   – chłopcy  

• Kategoria FC1  - od 6 do 8 lat (rok ur. 2005-2007)  - 1 runda (5-7km) 

• Kategoria FC2  - od 9 do 10 lat (rok ur. 2003-2004) - 1 runda( 5-7km) 

• Kategoria FC3 (żak) - od 11 do 12 lat (rok ur. 2001-2002) – 1 runda( 5-7km) 

• Kategoria FC4 (młodzik) - od 13 do 14 lat (rok ur. 1999-2000)  2 rundy (po 5-7km) 

• Kategoria MMJ (junior młodszy) - od 15 do 16 lat (rok ur. 1997-1998) – 2 rundy (po 5-7km) 

  

Fan  – dziewcz ęta  

• Kategoria FD1  - od 6 do 8 lat (rok ur. 2005-2007) -  1 runda (5-7km) 
• Kategoria FD2  - od 9 do 10 lat (rok ur. 2003-2004)- 1 runda ( 5-7km) 
• Kategoria FD3 (żak) - od 11 do 12 lat (rok ur. 2001-2002)  - 1 runda( 5-7km) 
• Kategoria FD4 (młodzik) - od 13 do 14 lat (rok ur. 1999-2000) – 2 rundy (po 5-7km) 
• Kategoria MKJ (junior młodszy) - od 15 do 16 lat (rok ur. 1997-1998)- 2 rundy (po 5-7km) 
 
PUNKTACJA ZA POSZCZEGÓLNE WY ŚCIGI: 
I m-ce    – 150 pkt.                         X   m-ce  -   40 pkt. 
II m-ce   -  120 pkt.                         XI  m-ce  -   35 pkt. 
III m-ce  -  100 pkt.                         XII m-ce  -   30 pkt. 
IV m-ce  -    90 pkt.                         XIII m-ce -   25 pkt.  
V m-ce  -    80 pkt.                         XIV m-ce -   20 pkt. 
VI m-ce  -    70 pkt.                         XV  m-ce  -  15 pkt. 
VII m-ce -    60 pkt.                    XVI – XXIV m-ce – 10 pkt. 
VIII m-ce -   50 pkt.                    XXV-XXXII  m-ce -   5 pkt.  
 IX  m-ce  -  45 pkt.                    XXXIII i dalsze     -   1 pkt. 

 
 
7. ZASADY FINANSOWANIA: 

• Koszty organizacyjne ponosi Organizator. 
• Koszty uczestnictwa – wyścigi bezpłatne. 
 

8. NAGRODY: 
Nagrody w klasyfikacji: 

• Miejsca  I – III puchary lub medale okolicznościowe, nagrody rzeczowe. 
• Losowanie ( na finale) nagród wśród wszystkich uczestników na podstawie numerów 

startowych. 
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Organizator wyścigów nie zabezpiecza zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników. 
• Organizator ubezpiecza uczestników wyścigów (ubezpieczenie podstawowe sportowe). 
• Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na imprezę i 

podczas powrotu z imprezy. 
• Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
• Każdy uczestnik biorąc udział w wyścigu zobowiązuje się do bezwzględnego 

respektowania postanowień niniejszego Regulaminu. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 



imprezy. 
• Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów podstawową opiekę lekarską. 
• W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem. 
 
10. PROGRAM MINUTOWY: 

• 8.00 - rozpoczęcie zapisów w Biurze Zawodów 
• 11.00 – ustawienie w sektory dystans FAN  
• 11.15 - wyścig szkół podstawowych (roczniki 2001 do 2007)  
• 11.15 - wyścig gimnazjalistów(roczniki1997 do 2000  
• ok. 14.00 - dekoracje i losowanie nagród 

 
Uwaga:   
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i obecność podczas wyścigu rodziców, 
opiekunów prawnych lub nauczyciela - wzór oświadczenia do otrzymania przed wyścigiem u 
nauczycieli  lub w dniu zawodów.  
 
 

Organizator 
 

 


