
REGULAMIN  

VIII  Sowiogórskiego  Maratonu  MTB    Bielawa 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cel zawodów 

 Popularyzacja  i rozwój  kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej w regionie, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

szczególnie wśród mieszkańców Bielawy, Pieszyc, Dzierżoniowa, 

 Promocja i popularyzacja kolarstwa MTB i lokalnych tras, jako łatwo dostępnej, 

rodzinnej, prozdrowotnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego, 

 Promocja walorów turystycznych Gór Sowich w rejonie  Bielawy, poprzez aktywną 

turystykę rowerową i kolarstwo górskie, 

 Wyłonienie najlepszych zawodników MTB w klasyfikacji generalnej oraz w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

2.  Nazwa imprezy: 

 

VIII  Sowiogórski  Maraton  MTB    Bielawa  

 

3.  Organizator i Partnerzy 

 Gmina Bielawa 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie  

Partnerzy: 

 Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa. 

 

4. Termin  i miejsce  

 4 września 2022r , Camping Sudety ul. Wysoka 1 w Bielawie.  

 Start wspólny o godz. 11.00. 

 

5. Warunki uczestnictwa i zapisy 

5.1 Zawody przeznaczone są dla każdego, posiadają charakter otwarty, udział mają prawo 

zarówno zawodnicy z licencją i bez licencji. 



- Zawodnicy z licencją Elita będą klasyfikowani tylko w kategorii OPEN na  dystansie 

MEGA , nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.  

- Zawodnik z licencją Elite, który nie ujawni przed wyścigiem posiadanej licencji zostanie 

zdyskwalifikowany.  

5.2 Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki: 

1. Wypełni i wyśle elektroniczny formularz zgłoszeniowy (portal zapisów ultimasport.pl), 

2. Uiści opłatę startową (wysokość opłat startowych określono w pkt. 7 niniejszego 

regulaminu). 

3.Wypełni oświadczenie o zdolności do udziału w maratonie i  formularz o odpowiedzialności 

cywilnej  (biuro zawodów, przy pobraniu numeru startowego); 

4.  Ma ukończone 14 lat, – osoby od 14 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

5. Posiada rower górski sprawny technicznie i kask sztywny. 

6. Zostanie zweryfikowana lub zapisana najpóźniej w dniu zawodów w biurze zawodów  

do  godz. 10.30.   Po godz.10.30 zapisy i weryfikacja  nie będzie możliwa. 

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych).  

 

5.3. Rejestracja uczestnika 

Rejestracja uczestnika w zawodach  VIII Sowiogórski Maraton MTB Bielawa może być 

dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego 

zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną 

wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. 

5.3.1. Zgłoszenie przez internet 

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę www.ultimasport.pl 

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest poprawne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do zawodów, możliwe są do czwartku (włącznie) 

tj.1.09.2022r do godz. 23.59. Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze 

Zawodów. 

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty 

startowej do czwartku 1.09.2022r, podając imię i nazwisko. Możliwe jest również wniesienie 

http://www.ultimasport.pl/


opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami 

obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa). 

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i 

pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie 

Organizatora. 

5.3.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów 

a)  Biuro Zawodów dostępne będzie w sobotę przed zawodami oraz w dniu rozgrywania 

zawodów. 

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu. 

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, nie później niż do  

godz. 10.30. 

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do 

dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie 

działającej przy   Biurze Zawodów (płatność gotówką). 

5.3.3. Przeniesienie opłaty wpisowej 

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. 

b) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę. 

7. Opłaty startowe 

W VIII Sowiogórskim Maratonie  MTB  Bielawa  obowiązują  opłaty startowe: 

- 70 zł   (w przypadku zgłoszenia i opłacenia online przez stronę www.ultimasport.pl , przez 

internetowy formularz zgłoszeń do czwartku przed zawodami tj.1.09.2022r), 

- 100 zł  zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów, oraz osoby, które zarejestrowały  się do 

dnia 1.09.2022r a nie dokonały wpłaty, 

- 40 zł    młodzież do 18 roku życia –rok urodzenia 2004 i młodsi,  w przypadku zgłoszenia i 

opłacenia wpisowego online przez stronę www.ultimasport.pl, przez internetowy formularz 

zgłoszeń do czwartku (1.09.2022) przed zawodami do godz.23.59  - 60 zł – zgłoszenie w dniu 

startu w biurze zawodów, 

- 40 zł oplata dla osób powyżej 65 roku życia – rok urodzenia 1957 i starsi w przypadku 

zgłoszenia i opłacenia wpisowego online przez stronę www.ultimasport.pl, przez internetowy 

formularz zgłoszeń do czwartku (1.09.2022) przed zawodami do godz.23.59  - 60 zł – 

zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów, 

 - 10 zł-  opłata startowa na dystansie  rodzinnym i w wyścigu młodzieżowym 

 



6. Program zawodów: 

3 września – Sobota 

18.00- 20.00 – zapisy w biurze zawodów 

 

4 września - Niedziela. 

08:00- 10.30– zapisy w Biurze zawodów do dystansu MINI i MEGA oraz na dystans 

rodzinny i wyścig  młodzieżowy 

11:00– start  dystansu MEGA  

11;10- start  dystansu MINI  

11;20- start dystansu Rodzinnego i  wyścigu młodzieżowego 

11:30-  wyścigi dla najmłodszych  

14:00 – dekoracja dystansu MINI i Lincoln  

16:00 – zamknięcie trasy zawodów 

16:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (MEGA, Lincoln) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo godzinowej zmiany programu zawodów, o czym 

uczestnicy zostaną poinformowani. 

 

8. Świadczenie dla uczestników dystansów MINI i MEGA 

Uczestnicy VIII Sowiogórskiego Maratonu MTB  Bielawa w ramach wpisowego otrzymują: 

- oznakowaną trasę, 

- elektroniczny pomiar czasu, 

- numer startowy z chipem, 

- bufet na trasie: MINI – 1 bufet, MEGA – 2 bufety 

- posiłek regeneracyjny po maratonie, 

- zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

- nagrody rzeczowe/ pieniężne dla zwycięzców, 

- doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę. 

 

9. Pomiar czasu 

Elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przeprowadzony będzie przez  firmę 

Ultimasport. 

 

10. Zasady przeprowadzenia Sowiogórskiego Maratonu MTB Bielawa 

 

10.1. VIII Sowiogórski Maraton MTB  Bielawa 

 rozpocznie się ze startu wspólnego na terenie Camping Sudety ul. Wysoka 1 w Bielawie. 

Organizator wyznacza sektory startowe dla dystansu MEGA : sektor 0 dla zawodników  z 

licencją Elita, sektor 1 – dla pozostałych zawodników. Wszystkie sektory startują 

jednocześnie.  Dystans MINI – wszyscy zawodnicy startują z jednego sektora.Trasa 

wytyczona jest w obrębie miasta Bielawa oraz w obszarze Gór Sowich i przebiega drogami 

leśnymi, szutrowymi i polnymi. 

Trasa maratonu zostanie oznakowana oraz zabezpieczona przez Organizatora, Partnerów oraz 

służby ratownicze. 

Na trasie rozmieszczone zostaną punkty kontrolne, których ominięcie będzie oznaczać 

dyskwalifikację zawodnika.  

10.2. Dystanse:   

 



 RODZINNY i WYŚCIG MŁODZIEŻOWY: do 15km  przewyższenie     do   300  m 

 MINI:                20-30 km  przewyższenie    do  1000  m  

 MEGA:                  40-60 km  przewyższenie    do 2000 m 

   

Wyboru dystansu (MINI/MEGA) uczestnicy dokonują przed zapisami ,podając 

wybrany dystans w biurze zawodów. 

 

10.3 Sektory 
- sektor 0 – zawodnicy z licencją Elita 

- sektor 1 – pozostali zawodnicy. 

Wszystkie sektory startują jednocześnie. 

Pomiar czasu - brutto 

 

10.4. W trakcie maratonu przeprowadzone zostaną wyścigi dla najmłodszych (od 2 do 10 lat). 

Trasy na terenie Campingu Sudety. 

10.5.Zwycięzcami Maratonu w klasyfikacji OPEN (kobiet i mężczyzn) zostają zawodnicy, 

którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczone dystanse (MINI, MEGA)  

10.6. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostają osoby, które z danej 

grupy wiekowej pokonają najszybciej wyznaczone dystanse (MINI, MEGA). 

10.7. Na dystansie MEGA mogą startować amatorzy i zawodnicy z licencjami (Elita 22+). 

Obowiązuje kategoria OPEN Kobiet i Mężczyzn. Kategorie wiekowe przeznaczone są tylko 

dla amatorów. 

10.8 Pozostali posiadacze licencji kolarskiej (Junior, Orlik, Masters, Cyclosport, itd.) mają 

prawo do wyboru dystansu i będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. 

10.9 Dystans RODZINNY jest typową,  rekreacyjną  rodzinną jazdą na rowerach. Wszyscy 

uczestnicy startują obowiązkowo w kaskach. 

10.10. Na dystansie Rodzinnym rozegrany zostanie wyścig młodzieżowy. W wyścigu mogą  

brać udział  dzieci i młodzież  do lat 15. Obowiązuje klasyfikacja open wśród dziewcząt i 

chłopców.  Za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy. Zawodnicy startują z pierwszego 

sektora. Z drugiego startują uczestnicy wyścigu Rodzinnego.  

10.11. Na dystansie MINI i MEGA będzie prowadzona kategoria DRUŻYNY. Do kategorii 

wlicza  się czasy  czterech najlepszych zawodników amatorów z drużyny  ( w tym co 

najmniej jednej kobiety). 

10.12. W ramach imprezy zostaną rozegrane VIII Mistrzostwa Lincoln Electric w Maratonie 

MTB Bielawa. Zwycięzcami zostają osoby, które w kategorii Mężczyzn i Kobiet pokonają 

dystanse Mega lub Mini w najkrótszym czasie (bez podziału na kategorie wiekowe). Do 

udziału w VIII Mistrzostwach Lincoln Electric uprawnieni są pracownicy firm Lincoln 

Electric oraz Harris Callorific, a także członkowie ich rodzin oraz zawodniczki i zawodnicy, 

którzy reprezentowali firmę LE na zawodach sportowych.  
 

11 Kategorie wiekowe i nagrody 

11.1. W VIII Sowiogórskim  Maratonie MTB  Bielawa 

 (poza  dystansem RODZINNYM) obowiązują następujące kategorie wiekowe (pod uwagę 

brany jest rok kalendarzowy): 

 

Kobiety Mężczyźni Nagradzane 

miejsca 

Nagrody 

Wiek Kategoria Wiek Kategoria   

do 19 K1 do 19 M1 1-5 Medal (1-3) + dyplom 



 (1-5) 

20-29 K2 20-29 M2 1-5 Medal (1-3) + dyplom 

 (1-5) 

30-39 K3 30-39 M3 1-5 Medal (1-3) + dyplom 

 (1-5) 

40-49 K4 40-49 M4 1-5 Medal ( 1-3) + dyplom 

(1-5) 

50 i 

więciej 

K5 50-59 M5 1-5 Medal (1-3) + dyplom 

(1-5) 

  60 - 69 M6 1-5 Medal (1-3) + dyplom 

(1-5) 

  70 – i 

więciej 

M 7 1-5 Medal (1-3) + dyplom 

(1-5) 

 Open 

MINI 

 Open 

MINI 

1-3 1 – 3 nagrody 

rzeczowe 

 Open 

MEGA 

 Open 

MEGA 

1-3 1-   700 zł 

2-   500 zł 

3-   300 zł 

 

 

11.2. Brak/niestawienie się zawodnika lub jego przedstawiciela do dekoracji oznacza 

rezygnację z nagrody.  

11.3.  W klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsc 1-3 (MEGA i MINI) – puchary i dyplomy. 

 

12. Zasady poruszania się po trasie VIII Sowiogórskiego Maratonu MTB Bielawa  

Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność w przypadku włączania się do ruchu innych pojazdów (z 

pól, posesji, dróg publicznych i leśnych). Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i 

publicznych muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

13. Protesty 

13.1. Wszelkie protesty winny zostać złożone w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania 

zawodów przed oficjalnym wręczeniem nagród.  

13.2. Kwestie sporne rozpatrywać będzie Kolegium złożone z przedstawicieli Organizatora 

oraz Partnerów. Kolegium może nałożyć kary w postaci: kary czasowej dodawanej do wyniku 

końcowego lub dyskwalifikacji. 

 

14. Ochrona środowiska naturalnego 

14.1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.  

14.2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.  

14.3. Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych bidonów, opakowań po batonach i żelach 

energetycznych  na trasie maratonu. 

14.4. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. 

14.5. W przypadku naruszania w/w zasad, uczestnicy będą ukarani dyskwalifikacją. 

 

15 Postanowienia końcowe 

15.1.Wszyscy zawodnicy zobowiązują się do sportowego zachowania i przestrzegania zasad 

kultury osobistej oraz dobrych reguł koleżeństwa powszechnie uznawanych i szanowanych 



przez środowisko kolarskie. Jakiekolwiek formy niesportowego i wulgarnego zachowania 

karane będzie dyskwalifikacją. 

15.2. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim 

uczestnictwem potwierdza, że zna, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów 

niniejszego Regulaminu. 

15.3. Każdy uczestnik: 

- bierze udział w  VIII Sowiogróskim Maratonie MTB Bielawa  na własną odpowiedzialność i 

ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie, 

- zobowiązuje się do  wykonywania w trakcie imprezy poleceń policji (i innych służb) oraz 

organizatorów imprezy,  

- zobowiązuje się do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy, 

- zgłaszając się do Maratonu potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora zawodów; ponadto wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania 

filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być 

wykorzystywane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych Organizatora  

i sponsorów wydarzenia, 

- który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania ma obowiązek bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej/sędziom będących na trasie maratonu i w Biurze 

Zawodów. 

15.4. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności w maratonie Organizator nie zwraca 

opłaty startowej.  

15.5. Trasa maratonu będzie opublikowana na stronie Organizatora minimum dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem Maratonu. 

15.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub odwołania w przypadku 

wystąpienia zdarzeń pogodowych lub przyrodniczych niemożliwych do przewidzenia. W 

przypadku odwołania Maraton nie zostanie rozegrany w innym terminie, a opłata startowa nie 

ulega zwrotowi.  

15.7. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów z 

zawodów (zdjęcia, filmy, nagrania, itp.) dla celów zarobkowych bez uzyskania pisemnej 

zgody Organizatora.  

15.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, o 

czym będzie informował uczestników.  

15.9. Wszelkie wątpliwości, niejasności i sprawy sporne  rozstrzyga Organizator. 

 

  

  Dyrektor OSiR w Bielawie 

          Marcin Samul 


