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1. CEL ZAWODÓW
Organizacji zawodów „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” przyświecają następujące
cele:


Popularyzacja kolarstwa górskiego i maratonów rowerowych,



Promowanie turystyki rowerowej w Polsce,



Promowanie najciekawszych tras rowerowych na Pomorzu i w Północnej części Polski,



Promowanie regionalnych szlaków i atrakcji turystycznych Pomorza ,



Wyłonienie najlepszych zawodników biorących udział w cyklu imprez „MH Automatyka
MTB Pomerania Maraton”,



Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,



Aktywizacja dzieci i młodzieży na terenie Pomorza,
2. DANE ORGANIZATORA

Organizatorem „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” jest Stowarzyszenie Pomerania
Sports.





Stowarzyszenie Pomerania Sports. z siedzibą w Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330
Pępowo. Numer NIP 5892048213, REGON: 38153371200000
E-mail: kontakt@mtbpomerania.pl
Strona internetowa wydarzenia: www.mtbpomerania.pl
Strona internetowa organizatora: www.pomerania-sports.pl

3. KALENDARZ IMPREZ
Poniżej przedstawiamy wstępny kalendarz imprez organizowanych w ramach cyklu „MH
Automatyka MTB Pomerania Maraton”:






21 czerwca 2020 Szemud – Baza Zawodów: GCKSIR Szemud
5 lipca 2020 Luzino – Baza Zawodów KJ Barłomino
2 sierpnia (przeniesione z 10 maja) 2020 – Przywidz – Hala Sportowa Przywidz oraz
Kąpielisko Gminne
16 sierpnia (przeniesione z 29 marca) 2020 Luzino – Baza Zawodów: KJ Barłomino
12 września 2020 – Gdańsk – Zbiornik Jasień
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4.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. MH Automatyka MTB Pomerania Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich
zawodów rowerowych w dyscyplinie MTB Maraton (XCM), organizowanych we
wybranych terminach i miejscowościach na terenie Pomorza.
2. Uczestnikiem MH Automatyka MTB Pomerania Maraton musi być osoba pełnoletnia.
3. W przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły co najmniej 11 lat rocznikowo (rok
urodzenia 2009) wymagane jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego,
potwierdzającego spełnienie wszystkich wymaganych warunków i zapewnienie opieki
nad małoletnim w czasie trwania zawodów.
4. Uczestnikiem „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” może być wyłącznie osoba,
która spełni łącznie następujące warunki:
 Zarejestruje swoje uczestnictwo w zawodach korzystając z internetowego
formularza zgłoszeniowego i dokona wymaganej opłaty startowej(
zapisy.pomerania-sports.pl ) najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem
zawodów
 Zarejestruje swoje uczestnictwo w zawodach w dniu organizacji zawodów
zgłaszając się osobiście do biura zawodów i zapoznając się z regulaminem; (z
powodu wprowadzonych obostrzeń, zapisy w dniu zawodów nie odbywają się)
 Podpiszę listę startową (wydrukowany i podpisany formularz z naszej strony
www.mtbpomerania.pl + odbiór pakietu w biurze zawodów)
5. Każdy uczestnik zgłoszony do MH Automatyka MTB Pomerania Maraton otrzyma
przypisany dla niego indywidualny numer startowy i elektroniczny chip, który
będzie mógł wykorzystać biorąc udział we wszystkich edycjach MH Automatyka MTB
Pomerania Maraton. (zguba numeru oznacza zakup dodatkowego – koszt 20 zł)
6. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian czy modyfikacji w
wyglądzie numerów startowych. Zabronione jest również ingerowanie w konstrukcję
elektronicznych chipów, które może spowodować naruszenie ich integralności.
7. Uczestnik biorący udział w organizacji zawodów powinien być wyposażony w sprawny
technicznie rower, napędzany wyłącznie siłą mechaniczną (zabrania się korzystania z
rowerów w jakimkolwiek stopniu wspomaganych elektrycznie). Rower powinien
umożliwiać bezpieczny udział w zawodach.
8. Każdy uczestnik MH Automatyka MTB Pomerania Maraton jest zobowiązany do
uczestnictwa w zawodach korzystając w czasie jazdy z kasku rowerowego i wymaganego
sprzętu ochronnego.
9. Zawody mają charakter otwarty, co oznacza, że prawo do wzięcia udziału w zawodach
mają wszystkie osoby, które spełniają warunki opisane w niniejszym regulaminie.
Amatorzy oraz zawodnicy z licencją PZKOL
10. Zawody MH Automatyka MTB Pomerania Maraton będą wpisane do Kalendarza
Pomorskiego Związku Kolarskiego.
11. Zawodnik, biorący udział w zawodach, w momencie startu zostanie zarejestrowany za
pośrednictwem systemu pomiaru czasu, w celu zmierzenia jego indywidualnych osiągów
sportowych na wybranej przez niego trasie. Wybór trasy należy zadeklarować w czasie
dokonywania rejestracji i potwierdzenia udziału w zawodach. Możliwość zmiany
wybranej trasy należy ustalać indywidualnie z organizatorem zawodów, do 5 dni przed
zawodami.
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12. W celu przystąpienia do udziału zawodach wymagane jest zapoznanie się z treścią
niniejszego regulaminu. Uczestnik biorący udział w zawodach potwierdza, że zna treść
niniejszego regulaminu, która została przez niego zaakceptowana.
13. Udział zawodnika w „MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” jest równoznaczny z
koniecznością uiszczenia wymaganej przez organizatora opłaty startowej.
5.

POMIAR CZASU:

1. Podczas MH Automatyka MTB Pomerania Maraton będzie funkcjonował elektroniczny
system pomiaru czasu.
2. Warunkiem zarejestrowania wyników indywidualnego czasu zawodnika jest posiadanie
numeru startowego wraz z elektronicznym chipem, udostępnionego przez organizatora.
3. Zabronione jest dokonywanie nieuprawnionych modyfikacji w konstrukcji
elektronicznego chipa. Zabronione jest również ingerowanie w sprzęt organizatora,
zapewniający elektroniczny pomiar czasu.
4. Chip i numer startowy przyznany każdemu indywidualnemu uczestnikowi zawodów
uprawnia do uczestnictwa we wszystkich edycjach MH Automatyka MTB Pomerania
Maraton w 2020 roku, wskazanych w niniejszym regulaminie, wymagane jest uiszczenie
opłaty za każde poszczególne zawody. Zgubienie numeru startowego lub zniszczenie
równa się wykupieniem nowego w biurze zawodów, jest to koszt 20 zł.
6. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia ubezpieczenie organizacji zawodów zgodnie z powszechnie
obowiązującym wymogiem zapewnienia ubezpieczenia OC.
2. Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) nie jest
zapewnione przez organizatora. Każdy uczestnik może zapewnić sobie tego typu
dodatkowe ubezpieczenie w sposób indywidualny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym naruszenie zdrowia czy
życia uczestnika, które wynikać będzie z jego brawurowej jazdy, niedochowania
wymaganych warunków bezpieczeństwa, w tym zaniechania jazdy w sprzęcie
zapewniającym należytą ochronę (w tym kask).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników MH
Automatyka MTB Pomerania Maraton, wynikające z naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zły stan sprzętu wykorzystywanego przez
indywidualnych uczestników, obejmującego: rower, kask i inne sprzęty techniczne, w
tym sprzęty zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem przez
zawodnika ze sprzętu nie zapewniającego należytego poziomu ochrony.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników, które będzie im
towarzyszyć w czasie udziału w imprezie sportowej, ani za mienie osób nie
uczestniczących bezpośrednio w zawodach w charakterze zawodników, w tym osób
uczestniczących w imprezie m.in. w charakterze kibiców czy osób towarzyszących.
8. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach startuje w nich na własną odpowiedzialność
(w przypadku zawodników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
prawni małoletniego).
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9. W czasie organizacji zawodów wymagane jest zachowanie bezpieczeństwa względem
siebie jak i wszystkich pozostałych uczestników, w tym osób towarzyszących w
charakterze kibiców.
10. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją cyklu MH Automatyka MTB Pomerania Maraton nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje,
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
7.

OPŁATY STARTOWE/ZAPISY GRUPOWE/REZYGNACJA

1. Zawodnicy, biorący indywidualny udział w zawodach w celu przystąpienia do udziału w
„MH Automatyka MTB Pomerania Maraton” są zobowiązani do uiszczenia opłaty
startowej,
zgodnie
z zasadami opisanymi poniżej.
2. Osoby indywidualne zgłaszające swój udział w organizacji zawodów dokonują uiszczenia
opłaty startowej poprzez system płatności elektronicznych w systemie zapisów na
stronie zapisy.pomerania-sports.pl obsługiwanym przez zewnętrznego agenta
rozliczeniowego (PayU).
3. Zorganizowane grupy takie jak firmy, kluby, stowarzyszenia itp. mogą dokonać
uiszczenia opłaty poprzez dokonanie przelewu bankowego, ze wskazaniem danych
zawodników, zgłaszanych przez tą grupę (minimum 5 osób): przykład „opłata startowa
MH Automatyka MTB Pomerania „miejscowość” i Nazwisko Imię zawodnika, dystans”. W
przypadku zgłoszenia takiej grupy, wymagane jest wcześniejsze przesłanie informacji
mailowej z danymi zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia, dystans) adres mailowy
organizatora do 5 dni przed zawodami jeśli są dostępne jeszcze miejsca na liście
startowej. kontakt@mtbpomerania.pl
4. Wszyscy zawodnicy rejestrowani jako „grupa” lub „klub” są zobowiązani do
posiadania konta w systemie zapisów elektronicznych zapisy.pomerania-sports.pl.
Inaczej nie będzie możliwości dodania zawodnika do listy startowej.
5. Rezygnacja z uczestnictwa z zawodów sportowych wiąże się z możliwością dokonania
zwrotu (80%) uiszczonej opłaty. Zgłoszenie rezygnacji powinno nastąpić jednak nie
później niż do 5 dni poprzedzających dzień zawodów, których dotyczy uiszczona opłata.
6. Dane do przelewów grupowych:
Stowarzyszenie Pomerania Sports, ul. Sikorskiego 24, 83-330
nr konta: (nestBank) 78 1870 1045 2078 1047 9275 0001
7. Tabela opłat zapisów grupowych
Wpisowe na jedną edycję MH Automatyka MTB Pomerania Maraton
Minimum 5 osób
Najpóźniej do 5 dni przed 50 zł od osoby
zawodami – przelew + informacja
mailowa z danymi
8. Tabela opłat uczestników indywidualnych
Wpisowe na jedną edycję MH Automatyka MTB Pomerania Maraton
Do 31 grudnia 2020r.
50
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Najpóźniej do 60 dni przed 60
zawodami
Najpóźniej do 10 dni przed 70
zawodami
Najpóźniej do 2 dni przed 80
zawodami
Płatne w dniu startu – tylko 100
gotówka
Opłata za pojedynczy start 50
osoby w wieku do 18 lat na
dystansie Speed (online lub
w biurze zawodów)
Opłata za pojedynczy start 50
osoby w wieku powyżej 65
lat (online lub w biurze
zawodów)
Opiekun uczestnika w 50
wieku poniżej 15 lat (2006
rocznik)
Wpisowe na 5 edycji MH Automatyka MTB Pomerania Maraton
(+ t-shirt do odbioru w biurze zawodów, należy podać rozmiar mailowo)
Do 15 czerwca 2020r.
250 zł
Jednorazowa opłata za
numer startowy z chipem /
w razie zgubienia-zepsucia
numeru
T-Shirt
MH Automatyka MTB
Pomerania Maraton
2020

Płatne w biurze zawodów

20 zł

Płatne online lub w biurze 50 zł
zawodów

8. RODZAJE DYSTANSÓW
1. Organizator przewiduje organizację maratonu na następujących dystansach:
Nazwa dystansu
SPEED
MEGA
FAMILY*

Długość trasy
25 km – 40 km
50 km – 80 km
Wycieczka rowerowa
do 15 km

Rodzaj uczestnika:
Młodzież od lat 11, Dorośli 18+
Dorośli 18+
Dzieci, młodzież, dorośli

2. Wyboru dystansu dokonują uczestnicy rejestrujący swój udział w zawodach.
3. Każdy uczestnik może dokonać zmiany wybranej trasy do 5 dni przed startem zawodów.
Wymagane jest poinformowanie organizatora w formie mailowej na adres
kontakt@mtbpomerania
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4. Organizator zastrzega, że w przypadku uczestnictwa zawodnika w maratonie na trasie
innej niż zadeklarowana na etapie rejestracji (bądź zmiany) może spowodować brak
dokładnego zmierzenia czasu indywidualnego uczestnika i niezakwalifikowanie go
pośród uczestników dystansu, który faktycznie pokonał.
5. Uczestnik biorący udział w zawodach na dystansie Speed oraz na dystansie Mega jest
objęty limitem czasu podawanym na mapach edycji, udostępnionych przez organizatora.
6. Po upływie limitu czasu, wjazd na dystans Mega maratonu zostanie zamknięty, a
zawodnicy, którzy nie zdążyli zmieścić się w czasie zostaną skierowani na metę.
7. Wjazd na dystans Mega po upłynięciu limitu czasu i zamknięciu rozjazdów będzie
skutkował automatyczną dyskwalifikacją uczestnika na danej edycji maratonu. W chwili
zaistnienia w/w sytuacji uczestnik porusza się po trasie maratonu wyłącznie na swoją
odpowiedzialność.
8. Dystans Family jest prowadzony przez GR3Miasto (Grupa Rekreacyjna Trójmiasto). Jest
to przejazd w formie wycieczki rowerowej bez pomiaru czasu, po okolicznych terenach z
przewodnikami z GR3Miasto. Zapisy odbywają się osobno na ich stronie internetowej!

9. HARMONOGRAM ZAWODÓW :
1. Każda edycja zawodów będzie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronie danej edycji www.mtbpomerania.pl
2. Organizator zastrzega, że dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki
organizacji każdej edycji maratonu, o których będzie jednak informował na bieżąco.
3. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół
miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje MH Automatyka MTB
Pomerania Maraton.
4. Start do Speed, Mega Maratonu odbędzie się ze startu wspólnego w grupach
maksymalnie 250 osobowych z zachowanie 2 metrowych odstępów w sektorze
startowym. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia
startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania
maratonu.
5. Sposób ustawienia na starcie zawodników określi Organizator w informatorze wyścigu.
6. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników
medycznych i karetki ratunkowe. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty
kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
7. Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana najpóźniej na 10 dni przed
planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany
trasy po tym terminie w koniecznych przypadkach.
8. Harmonogram zawodów po wprowadzonych obostrzeniach (może ulec zmiany zależnie
od danej edycji) :
7:30 – 9:00 – wydawanie pakietów startowych Grupa I (SPEED & MEGA)
9:00 – Start MEGA grupa I (sektor A/B)
9:00 – Start SPEED grupa I (Sektor C)
7

11:30– 13:00 – wydawanie pakietów startowych GRUPA II (SPEED)
12:00 – Dekoracja SPEED/MEGA grupa I
12:10 – Dezynfekcja Miasteczka
12:30 – Otwarte wejście do miasteczka zawodów dla drugich zawodów (SPEED grupa II)
13:00 – Start SPEED grupa II (Sektor A/ B / C)
13:15 – Start SPEED grupa III (Sektor A/ B / C)
15:15– Dekoracja SPEED Grupa II (+dekoracja Open M)
15:15 – Zamknięcie Mety

10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
1. Uczestnicy cyklu MH Automatyka MTB Pomerania Maraton (dystans Speed i Mega) w
ramach uiszczonej opłaty startowej otrzymują:

















indywidualny numer startowy ważny na każdej edycji
podwójny elektroniczny chip do identyfikacji i pomiaru czasu (pod numerem
startowym)
pożywienie na trasie zawodów - bufet (w skład którego wchodzić będą woda, naturalne
napoje izotoniczne ) Pełny skład żywności na bufecie będzie dostępny na 2 dni przed
zawodami.
posiłek regeneracyjny dla uczestników na mecie,
możliwość skorzystania z serwisu rowerowego „UiGora” przed zawodami,
myjka rowerowa w miasteczku zawodów „UiGora”
nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców w kategorii OPEN
trofea i statuetki dla zwycięzców w kategoriach wiekowych,
nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej cyklu,
ew. nagrody finansowe (zależne od danej edycji i sponsora, podane do 7 dni przed
zawodami)
medal finishera na mecie zawodów,
obsługę medyczną podczas zawodów,
foto i videorelację,
tracking live – dzięki aplikacji ŚledźGPS (darmowa - Android/IOS)
przygotowaną, oznaczoną trasę i doskonałą sportową atmosferę!
11. KATEGORIE WIEKOWE I PRZEWIDYWANE NAGRODY:

1. Podczas MH Automatyka MTB Pomerania Maraton obowiązują kategorie wiekowe w
których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.
2. W przypadku mniejszej ilości niż 3 osoby w danej kategorii, kategorie mogą być łączone.
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3. W przypadku ilości większej niż 10 u kobiet na dystansie Mega w ciągu dwóch wydarzeń,
będziemy mogli rozszerzyć kategorie wiekowe.
4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet.
Dystans Speed
Dystans Mega
Open
Open (19 lat i więcej)
K15 (11-15 lat)
K18 (16-18 lat)
K/Elita (19-29 lat)
K30 (30-39 lat)
K40+ (40 lat i więcej)
5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia).
Dystans Speed
Dystans Mega
Open
Open
M 13 (11-13 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M 15 (14-15 lat)
M30 (30-39 lat)
M 18 (16-18 lat)
M40 (40-49 lat)
M/Elita (19-29 lat)
M50+ (50 lat i więcej)
M30 (30-39 lat)
M40 (40-49 lat)
M50 (50–59 lat)
M60+ (60 lat i więcej)
6. Nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu maratonu.
Niestawienie się zawodnika (lub jego upoważnionego przedstawiciela) na ceremonii
dekoracji oznacza przepadek nagrody. Nagrody nie będą wysyłane pocztą!
7. Informacje o przewidywanych nagrodach zostaną podane na stronie internetowej
www.mtbpomerania.pl oraz w mediach społecznościowych.
12. UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI
1. Uczestnicy niepełnoletni w wieku 11-17 lat chcący startować w zawodach MH
Automatyka MTB Pomerania Maraton na dystansie Speed muszą mieć podpisaną zgodę
opiekuna prawnego, która będzie dostarczona skanem mailowo
kontakt@mtbpomerania.pl lub w dniu zawodów w biurze startowym.
2. Osoby niepełnoletnie w wieku 11-14 lat, aby zarejestrować się online muszą dokonać
rejestracji swojego konta w serwisie zapisów elektronicznych https://zapisy.pomeraniasports.pl , następnie opiekun prawny może opłacić wpisowe (50 zł) manualnie na konto
stowarzyszenia 78 1870 1045 2078 1047 9275 0001 (NestBank) oraz wysłać nam
mailowo potwierdzenie przelewu oraz podpisaną zgodę w załączniku ( do 3 dni przed
zawodami). Następnie przeniesiemy zdalnie uczestnika na listę startową. Po
zamkniętych zapisach on-line można zapisać się jedynie w biurze zawodów.
3. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat mogą zapisywać się w systemie elektronicznych
zapisów (https://zapisy.pomerania-sports.pl) tak jak osoby dorosłe 18+.
4. Przy uczestnictwie zawodnika poniżej 15 roku życia (2006 rocznik) jest dozwolony, ale
nie wymagany udział opiekuna na trasie. Koszt opiekuna wynosi również 50 zł (pełny
pakiet - wpisowego).
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13. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja Indywidualna podczas jednej edycji MH Automatyka MTB Pomerania
Maraton będzie prowadzona na dwóch dystansach (MEGA i SPEED) w wymienionych w
regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć zawodnika.
2. Zwycięzcami w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach oraz OPEN
(na dystansach, MEGA i SPEED) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie
pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
3. Zwycięzcy OPEN na dystansie MEGA i SPEED wśród kobiet i mężczyzn nie dublują się w
wynikach kategorii wiekowych.
4. Podczas każdej edycji będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa w której liczone
będą punkty wszystkich zawodników danego zespołu. Zarówno kobiet jak i mężczyzn na
obydwu dystansach. Drużyna musi posiadać minimum 3 zawodników, bez względu na
płeć i dystans (Speed lub Mega).
5. Zasady punktacji drużynowej podane są w pkt. 14.6.
14. KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Organizator przewiduje wprowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej dla całego
cyklu imprez MH Automatyka MTB Pomerania Maraton 2020.
2. Klasyfikacja będzie prowadzona wg. następujących zasad:
 Klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od 1 edycji.
 Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach (MEGA i SPEED).
 Zawodnicy wygrywający OPEN nie dublują się w kategoriach.
3. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na każdym z dystansów w kategorii Open
Mężczyzn oraz Open Kobiet, a także w kategoriach wiekowych.
4. Nagrodzonych zostanie 3 najlepszych Mężczyzn oraz 3 najlepszych Kobiet na dystansie
SPEED oraz 3 najlepszych mężczyzn i 3 najlepszych kobiet na dystansie MEGA w
kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych.
5. klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych we
wszystkich startach danego zawodnika.
6. W klasyfikacji generalnej OPEN punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w
poszczególnych maratonach według systemu: 1 miejsce OPEN – 100 punktów, 2 miejsce
OPEN – 97 punktów, 3 miejsce OPEN – 95 punktów, 4 miejsce – 93 punkty, 5 miejsce –
92 punkty…, 96 miejsce – 1 punkt, każde kolejne miejsce 1 punkt;
7. W klasyfikacji generalnej w kategoriach będzie prowadzona identyczna klasyfikacja j.w.
według systemu: 1 miejsce OPEN – 100 punktów, 2 miejsce OPEN – 97 punktów, 3
miejsce OPEN – 95 punktów, 4 miejsce – 93 punkty, 5 miejsce – 92 punkty…, 96 miejsce –
1 punkt, każde kolejne miejsce 1 punkt;
8. w przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu
decyduje w kolejności (ilość zwycięstw, ilość lepszych miejsc od przeciwnika, ilość
startów);
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15. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA &
POMORSKA BIZNES LIGA MTB
1. Klasyfikacja Drużynowa oraz Klasyfikacja Pomorskiej Biznes Ligi MTB jest rozgrywana
na każdej edycji maratonu MTB.
2. Każdy zespół musi posiadać minimum 3 zawodników bez względu na płeć, nie ma
maksymalnego limitu zawodników.
3. Nazwa Zespołu musi być wpisana w elektronicznym systemie zapisów na
indywidualnym koncie i musi być taka sama dla Wszystkich. Nazwę zespołu można
podać również przy rejestracji w biurze zawodów (formularz zgłoszeniowy).
4. Firma która chce zgłosić swój zespół do udziału w Pomorskiej Biznes Lidze MTB musi
wysłać informację mailową z informacjami rejestracji firmy w KRS, najpóźniej do 3 dni
przed imprezą – nazwa firmy musi być w nazwie zespołu.
5. Każda drużyna lub firma może wystawić więcej niż jeden zespół.
6. Punkty (w klasyfikacji OPEN) wszystkich zawodników będą sumowane.
7. Drużyna zostanie sklasyfikowana, gdy zawody ukończy minimum 3 zawodników na
każdym z dystansów.
16. SEKTORY STARTOWE i GRUPY STARTOWE

1. Na wszystkich zawodach przez wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19
będą obowiązywać Grupy Startowe podzielone na 150 osób, a także sektory startowe.
2. W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o
zgodę na start w innej grupie startowej (I lub II) lub wyższym sektorze. W tym celu
należy przedstawić wiarygodne wyniki z poprzednich lub innych zawodów kolarskich
przesłane na maila kontakt@mtbpomerania.pl do 3 dni przed daną imprezą.
3. O rozstawieniu zawodnika w sektorach/grupach podczas każdej kolejnej edycji MH
Automatyka MTB Pomerania Maraton decyduje liczba punktów zdobytych w
klasyfikacji generalnej OPEN podczas wcześniejszych zawodów.
4. Zawodnicy będą podzieleni w 50 osobowe sektory,
5. Starty dla dystansu Mega i Speed są oddzielone czasowe od siebie, tak aby na terenie
zawodów nie przebywało więcej niż 150 osób.
6. Grupy Startowe:
– GRUPA I – MEGA (wszyscy zawodnicy)
– GRUPA I – SPEED Mężczyźni ( Kobiety wszystkie kategorie, M13, M15, M60+,
dolosowani zawodnicy/chętni na tą godzinę jak są wakaty)
– GRUPA II – SPEED Mężczyźni ( TOP 20 klasyfikacji generalnej 2019, M18, MElita, M30, M40, M50,)
7. Grupy startowe ruszają na znak startera o wyznaczonych godzinach podzielone na
sektory.
8. Sektory podczas zawodów :
GODZ 9:00
- Sektor A (wszyscy zawodnicy MEGA, TOP 10 klasyfikacji generalnej mężczyzn
Mega ustawia się z przodu, reszta zawodników ustawia się za nimi)
- Sektor B (dystans SPEED Grupa 1 mężczyźni)
- Sektor C (Wszystkie Kobiety dystans SPEED grupa 1
GODZ 13:00
- Sektor A (TOP 1-40 klasyfikacji generalnej mężczyzn Speed oraz osoby
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wyselekcjonowane)
- Sektor B/C (KG 41-100 + reszta zawodników)
9. Uwaga – ten zapis dotyczy wyłącznie pierwszej edycji.
Podczas każdej edycji miejsca z przodu GRUPY II (SPEED) oraz GRUPY I (MEGA)
mają osoby z TOP 10 klasyfikacji generalnej mężczyzn ( w pierwszej edycji KG z
roku 2019). Będą wyczytywane przez spikera i sędziów). Reszta zawodników ustawia
się kolejno za nimi w wyznaczonych torach startowych. Ustawianie sektora
startowego obędzie się na 10 minut przed startem.
10. W dniu zawodów nie ma możliwości zmiany grupy startowej oraz sektora.

17. RUCH DROGOWY:
Trasa maratonu może pokrywać się z odcinkami ruchu drogowego.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby odpowiadające za
bezpieczeństwo będą organizować bezpieczne włączanie się do ruchu.
3. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, mając na uwadze
możliwość wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy
pojedynczych zabudowań.
4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
1.
2.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
DROGOWEGO:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Uczestnicy ruszają do zawodów rowerowych z linii startu po sygnale podanym przez
Organizatora.
Zawodnicy jadą wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i
poleceń Policji, służb porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa fair play.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, którzy nie przestrzegają
regulaminu imprezy. Organizator jest uprawniony do wykluczenia uczestnictwa takich
osób.
W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do
poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego obowiązujących w Polsce, zwłaszcza na odcinku przebiegającym z użyciem
dróg publicznych.
Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zgodnie z powyższym zostaną
zabezpieczone przez funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym
i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego.
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności,
a także stosowania się do wydawanych poleceń i dbania o bezpieczeństwo innych
uczestników, w tym kibiców.
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18. TRACKING LIVE – ŚLEDŹ GPS
1. Uczestnicy Każdej Edycji MH Automatyka MH Automatyka MTB Pomerania Maraton
będą mogli używać aplikacji ŚledźGPS, dzięki której kibice i organizatorzy maja
możliwość śledzenia poczynań zawodników na trasie/mapie w czasie rzeczywistym.
2. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej (TOP 3 M/K) oraz kilkoro wybranych
zawodników zostanie przez nas wyposażonych w dniu zawodów w obowiązkowe
trackery. Reszta uczestników ma możliwość korzystania z darmowej aplikacji
(Android/IOS) „ŚledźGPS” i używania jej w tle podczas zawodów. Dzięki temu będzie
można śledzić uczestników na trasie i dopingować na żywo, a po zawodach ściągnąć
swój ślad „GPX” z naszej strony w zakładce „tracking live”
3. Uczestnicy mogą zainstalować aplikację na swoich telefonach zupełnie za darmo.
Wystarczy zalogować się do sklepu Google Play lub App Store oraz ściągnąć apkę
„ŚledźGPS”. Po zainstalowaniu należy się zalogować, a następnie z listy wybrać trasę,
na której startujecie i schować telefon do plecaka/kieszeni. Kropka z Waszym
imieniem i nazwiskiem pojawi się na mapie zawodów podczas wyścigu.
4. Po zawodach można „odtworzyć „zmagania na trasie oraz ściągnąć plik GPX ze śladem
trasy. Można go później wgrać do aplikacji STRAVA gdzie będą podsumowywane
Premie Górskie tzw. segmenty. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej opcji.
19. KARY:
1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić względem
zawodnika nieprzestrzegającego regulaminu lub narażającego innych uczestników na
niebezpieczeństwo, następujące kary
 Upomnienie.
 Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku np. 5min, 15min, 30min).
 Dyskwalifikacja.
2. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej
sytuacji, rozpatrywanej przez Komisję Sędziowską np. skrócenie trasy, śmiecenie na
trasie, nieprzestrzeganie zasad fair play.
20. UWAGI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU MARATONU
1. Uwagi uczestników dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz ogłoszonych
wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w
Biurze Zawodów.
2. Uwagi dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane
przez okres do 60 min. od momentu upublicznienia wyników (online lub na tablicy
informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
3. Uwagi będą rozpatrywane przez organizatora i Komisję Sędziowską.
4. Decyzje ostateczne będą podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatora.
5. Uczestnicy składający swoje uwagi będą informowani o decyzjach podjętych w związku
ze zgłoszonymi uwagami.
6. Wszystkie uwagi, niedotyczące bezpośrednio kwalifikacji uczestników ani osiąganych
wyników, można zgłaszać organizatorowi na adres: kontakt@mtbpomerania.pl
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21. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie względem zarówno
innych uczestników, jak również organizatora i podmiotów niepowiązanych, w tym za
szkody wywołane na terenach, na których odbywać się będą zawody.
2. Każdy uczestnik, który przystępuje do zawodów MH Automatyka MTB Pomerania
Maraton, powinien uprzednio zweryfikować, czy stan jego zdrowia pozwala mu na
bezpieczne uczestnictwo w zawodach.
3. Uczestnik zobowiązuje się do :
 Zapoznania z regulaminem zawodów
 Przestrzegania regulaminu zawodów
 Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 Zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa względem siebie
i innych uczestników, w tym nie wnoszenia i nie posługiwania się na terenie
zawodów przedmiotami lub narzędziami, które są powszechnie uznawane za
niebezpieczne
 Nienaruszalności terenu i roślinności
 Uczestnictwa w zawodach w stanie trzeźwym (zabronione jest startowanie
w zawodach w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających)
 Kulturalnego zachowywania się, w tym poszanowania dla innych uczestników i
kibiców MH Automatyka MTB Pomerania Maraton, w szczególności nie utrudniania
im uczestnictwa w przebiegu zawodów
 Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy, bez wykorzystywania środków
wspomagających (m.in. elektrycznego napędu)
4. Uczestnik zgłasza chęć udziału w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia
udostępnionego na stronie www.mtbpomerania.pl
5. W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej, zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszym regulaminie. Dostępna na naszej stronie. Opiekun prawny bierze pełną
odpowiedzialność za uczestnika niepełnoletniego podczas trwania zawodów.
6. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia i zgłaszając swoje uczestnictwo oświadcza,
że jest zdolny do udziału w MH Automatyka MTB Pomerania Maraton, nie są mu znane
żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na
własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza także, że zapoznał się z regulaminem
cyklu MH Automatyka MTB Pomerania Maraton i akceptuje jego treść.
7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania
powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi.
8. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach z uwagi na stan zdrowia powinien
niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze medycznej będącej na trasie maratonu lub w
Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. Fakt ten
powinien zostać zgłoszony także organizatorowi.
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9. Osoby przystępujące do udziału w zawodach bez zgłoszenia chęci swojej rejestracji a
także nieposiadające numerów startowych lub chipów, poruszające się na rowerach po
trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
10. Organizator przestrzega, że na trasie maratonu mogą występować odcinki
niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe i bezpieczne pokonanie
odpowiada uczestnik.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów. Zasady odpowiedzialności Organizatora zostały opisane w rozdziale 6
Regulaminu.
12. Zawodnicy są zobowiązani do poszanowania środowiska naturalnego. Zabronione jest
zanieczyszczanie trasy wyścigu i terenu, na którym odbywać się będą zawody.
Organizator wyznaczy specjalne strefy, w tym strefę bufetową, na której będzie można
spożywać posiłki i pozbywać się odpadków. Zaśmiecanie trasy wyścigu będzie karane
dyskwalifikacją.
13. Uczestnik zgłaszając chęć udziału w zawodach oświadcza, że jest zdolny do udziału w
MH Automatyka MTB Pomerania Maraton i nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału.
22. WARUNKI ATMOSFERYCZNE
1. Organizator zastrzega, że MH Automatyka MTB Pomerania Maraton odbędzie się bez
względu na panujące warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji, w których warunki
atmosferyczne będą na tyle niesprzyjające, że będą powodować ryzyko dla zdrowia i
życia uczestników i osób odpowiedzialnych za organizację imprezy. Tym samym
możliwe jest odwołanie imprezy z uwagi na działanie sił wyższych, czyli zdarzeń
zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia przez Organizatora.
2. W razie wystąpienia siły wyższej, o której mowa powyżej, edycja maratonu odbędzie się
w innym terminie wyznaczonym przez organizatora, z zachowaniem takich samych
warunków, bez konieczności uiszczania ponownie opłaty startowej. W takiej sytuacji
poprzednio uiszczona przez uczestnika opłata startowa zostanie zaliczona przez
Organizatora na poczet uczestnictwa w nowej edycji MH Automatyka MTB Pomerania
Maraton, chyba, że uczestnik zgłosi chęć rezygnacji z uczestnictwa w nowej edycji MH
Automatyka MTB Pomerania Maraton.
23. ZOBOWIĄZANIA KIBiCÓW I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH

1. Ze względu na panujące obostrzenia rządowe związane z epidemią COVID-19
uczestnictwo osób towarzyszących w przebiegu zawodów jest zabronione. Na teren
zawodów mogą wejść jedynie uczestnicy maratonu.
24. KONTAKT Z ORGANIZATOREM
1. Kontakt z organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:
kontakt@mtbpomerania, strony internetowej www.mtbpomerania.pl wszystkich innych
kanałów komunikacji wymienionych na podanych stronach (kontakt telefoniczny,
mailowy, pocztowy).
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25. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych wypełnia
oświadczenie dostępne na stronie internetowej www.mtbpomerania.pl podając swoje
dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jest opiekunem prawnym.
2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
3. W odniesieniu do podanych danych organizator Stowarzyszenie Pomerania Sports z
siedzibą w Pępowie pełni rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
4. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość
zmiany podanych przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź
zgłoszenia żądania ich usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać
przekazane na adres organizatora tj. kontakt@mtbpomerania.pl
5. Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed
momentem żądania ich usunięcia.
26. PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ
1. Korzystanie z utworów objętych prawami własności intelektualnej związanymi
z organizacją maratonu, a w szczególności logo maratonu, wymaga uzyskania zezwolenia
Organizatora. Uczestnicy zawodów i osoby im towarzyszące są uprawnieni do
utrwalania przebiegu zawodów wyłącznie w celach własnego użytku osobistego, z
pominięciem celów zarobkowych.
27. MEDIA
1. Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video.
Informacje na temat przebiegu i organizacji zawodu będą pojawiać się w prasie i
mediach społecznościowych.
28. ZMIANA REGULAMINU
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmiany postanowień regulaminu, na stronie
www.mtbpomerania.pl organizator zamieści informację o zmianie regulaminu, podając
moment wejścia tej zmiany w życie.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, również
w przypadku ogłoszenia zmiany treści regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku.
5. Regulamin jest możliwy do pobrania i odtworzenia za pośrednictwem strony
www.mtbpomerania.pl
29. OGRANICZENIA, NAKAZY, ZAKAZY ZWIĄZANE Z COVID-19
1. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną zostaną wygrodzone stanowiska
dezynfekcyjne przed wejściem na teren zawodów oraz będzie sprawdzana wiarygodność
uczestników z listą startową.
2. Osoby czekające w kolejce do biura zawodów muszą trzymać odległość 2 metrów między
sobą.
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3. Biuro Zawodów będzie przygotowane w sposób umożliwiający sterylny odbiór pakietów
startowych przez uczestników.
4. Każdy uczestnik zawodów musi odebrać pakiet startowy osobiście.
5. Organizatorzy będą wyposażeni w rękawiczki oraz zakrycia twarzy.
6. Miasteczko zawodów będzie ogrodzone barierkami i taśmami ochronnymi.
7. Miejsce startu i mety (barierki ochronne), a także toalety i biuro zawodów będą
dezynfekowane przed startem każdego dystansu.
8. Uczestnicy będą zobowiązani do zakrycia ust i nosa na terenie zawodów.
9. Zawodnicy mogą ściągnąć zakrycie twarzy w sektorze startowym na 2 minuty przed
startem zawodów (po sygnale spikera). Natychmiast po przekroczeniu linii mety muszą
ją ponownie założyć.
10. W sektorze startowym zawodnicy muszą ustawić się w dwumetrowych odstępach od
siebie, na wyznaczonych polach startowych.
11. Na teren zawodów będą mogli wejść jedynie uczestnicy bez osób towarzyszących.
12. Po wejściu na teren zawodów, nie ma możliwości wyjścia z niego.
13. Zawodnik musi odebrać opłacony numer w wyznaczonych godzinach przed startem
swojej grupy.
14. Ze względów higienicznych nie będzie można skorzystać z pryszniców,
15. Dalsze działania będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Rządu.
16. Przed wejściem do biura zawodów, miasteczka zawodów oraz toalet obowiązkowe jest
zdezynfekowanie rąk na specjalnych stoiskach przed.
17. Przy zapisach elektronicznych 1. Uczestnik jest świadoma/y , że podczas trwania
wyścigu obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami.
18. Uczestnik oświadcza, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi
przez Organizatora podczas wyścigu, które zostały opublikowane w aktualnościach na
stronie www wyścigu.
19. Uczestnik, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
20. Uczestnik jest świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na
kwarantannę wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
21. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w
wydarzeniu jest po stronie uczestnika.
22. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u uszestnika: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.
23. Uczestnik Wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych
osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
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