REGULAMIN MISTRZOSTW POWIATU PUCKIEGO
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH III EDYCJI MTB POMERANIA MARATON
17 CZERWCA 2017 R. WE WŁADYSŁAWOWIE - CHŁAPOWIE

1.1.

W ramach III edycji MTB Pomerania Maraton, organizowanej 17 czerwca 2017 r. we Władysławowie,
dla uczestników biorących udział w III edycji, będzie prowadzona osobna klasyfikacja określona jako
Mistrzostwa Powiatu Puckiego.

1.2.

W Mistrzostwach Powiatu Puckiego mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli co najmniej 16 lat,
biorący udział jednocześnie w III edycji MTB Pomerania Maraton, niezależnie od pokonywanej przez
nich trasy (Speed, Mega, Ultra), którzy zamieszkują na terenie powiatu puckiego, tj. są mieszkańcami:



miasta Hel, Jastarnia, Puck lub Władysławowo
lub odpowiednio gminy Kosakowo, Krokowa, Puck

1.3.

Zawodnicy, którzy chcą zgłosić swój udział w klasyfikacji Mistrzostw Powiatu Puckiego są zobowiązani
do poinformowania o tym fakcie Organizatora wyścigu głównego MTB Pomerania Maraton poprzez:
 Zgłoszenie tej informacji w toku rejestracji na zawody główne MTB Pomerania Maraton,
poprzez rejestrację w systemie zapisów online pod adresem: http://www.e-gepard.eu/showcontest/302 zaznaczając miejsce zamieszkania, wchodzące w skład powiatu puckiego a
dodatkowo wysyłając informację na adres biuro@race-evolution.pl
 Zgłoszenie tej informacji najpóźniej w dniu zawodów do godziny 10.00 w dniu zawodów tj. w
dniu 17 czerwca 2017 r.

1.4.

Organizacja Mistrzostw Powiatu Puckiego jest przeprowadzana przez Klif MTB Team i Starostwo
Powiatowe w Pucku.

1.5.

Sponsorem Nagród dla zawodników, biorących udział w Mistrzostwach Powiatu Puckiego jest
Starostwo Powiatowe w Pucku.
Strona 1 z 2

1.6.

Klasyfikacja zawodników będzie przeprowadzona w kategorii open, niezależnie od trasy pokonywanej
w ramach wyścigu głównego tj. MTB Pomerania Maraton, osobno dla kobiet i mężczyzn.

1.7.

Czynnikiem decydującym o klasyfikacji będzie czas jednego, pierwszego okrążenia pokonanego w
ramach wyścigu głównego tj. MTB Pomerania Maraton, niezależnie od trasy pokonywanej w ramach
tego wyścigu (Speed, Mega, Ultra).

1.8.

Dekoracja najlepszych zawodników wyłonionych w ramach klasyfikacji Mistrzostw Powiatu Puckiego
nastąpi w dniu zawodów tj. 17 czerwca 2017 r.

1.9.

Zawodnicy biorący udział w tej klasyfikacji, są zobowiązani do przestrzegania warunków uczestnictwa
w zawodach głównych MTB Pomerania Maraton, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie
www.mtbpomerania.pl/regulamin

1.10. Szczegółowy harmonogram dekoracji najlepszych zawodników klasyfikowanych w kategorii
Mistrzostw Powiatu Puckiego będzie dostępny na stronie www.mtbpomerania.pl/wladyslawowo.
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