
Regulamin 

Verus K-SSSE Maraton MTB 2012 

III Mistrzostwa Polski TSL 

I Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Służb Mundurowych 

III Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów 

 

 

1. CEL IMPREZY 

- popularyzuje kolarstwo i turystykę rowerową na Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii 

- promuje szlaki spacerowe i rowerowe w Cybince i okolicy 

- umożliwia sportowe współzawodnictwo zawodników 

- propaguje zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację 

- promuje turystyczny region lubuski, miasto i gminę Cybinka 

- prezentuje atrakcyjności terenów inwestycyjnych K-SSSE 

- integruje mieszkańców polsko – niemieckich terenów przygranicznych i nie tylko 

 

2. NAZWA IMPREZY 

Verus K-SSSE Maraton MTB 2012 

 

3. ORGANIZATORZY 

- Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju Pro-Eko 

- Stowarzyszenie FSL – Aktywni dla Powiatu 

- Urząd Miasta i Gminy w Cybince 

 

4. KOMITET ORGANIZACYJNY MARATONU MTB: 

 Burmistrz Cybinki: Roman Siemiński 

 Prezes Stowarzyszenia Pro-Eko: Eugenia Niedźwiedzka 

 Prezes Stowarzyszenia FSL – Aktywni dla Powiatu: Robert Tomczak 

 Prezes Verus Logistics Sp. z O.O.: Jarosław Misiołek 

 Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Artur Malec 

 Komendatnt Powiatowy PSP w Słubicach: Jacek Konsewicz 

 Koordynator wyścigu: Krzysztof Murdza 

 

 

5. Organizacja imprez towarzyszących: 

Osoby odpowiedzialne za imprezy podczas Dni Cybinki 2012 

 

 



 

6. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU 

Sobota, 30 czerwca 2012 roku 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnikiem maratonu może być osoba, która spełni następujące warunki: 

- prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie 

internetowej www.verusmaraton.pl (zgłoszenie może być przesłane drogą 

elektroniczną, listowną (zgłoszenie elektroniczne jest możliwe do dnia 28.06.2012 r.), 

dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w miejscu rozgrywania maratonu w 

godzinach od 8.00 do 10.30 

-  dokona opłaty startowej w wysokości podanej w regulaminie zawodów - pkt. 8. 

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów 

-  Potwierdzi udział w  Verus K-SSSE Maraton MTB poprzez okazanie w Biurze Zawodów 

dowodu dokonania opłaty startowej 

- Otrzyma przed startem od Organizatora bezpłatny numer startowy i gadżety 

organizatora i sponsorów 

- Ukończył 18 lat a uczestnicy w przedziale wieku 13-18 lat mogą startować po 

przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 15 

roku życia dopuszcza się do startu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych będących na imprezie 

- Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym 

- Uczestnicy III Mistrzostw Polski TSL muszą dostarczyć zaświadczenie o pracy w branży 

TSL 

- Uczestnicy I Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Służb Mundurowcy 

muszą dostarczyć zaświadczenie o pracy w Straży Pożarnej, Policji, Wojsku, Służbie 

Celnej, Straży Granicznej, Lasach Państowych, Straży Miejskiej. 

- Uczestnicy chcący wziąć udział w zawodach 90kg+ rozgrywanych przy dystansie Mini, 

muszą od razu po przejechaniu linii mety, zważyć się (bez butów i kasku). 

 

 

8. OPŁATY STARTOWE 

- w roku 2012 opłata startowa w maratonie 

wynosi 40 zł / 10 euro (opłata jest taka sama dla wszystkich kategorii ) dokonana na 

konto organizatora lub 45 zł / 12 euro w dniu zawodów w godz. 8.00 – 10.30 

dokonana w biurze zawodów 

- opłata startowa może być dokonana w formie 

przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto 

Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub 

pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: Verus K-SSSE Maraton MTB 

2012 oraz imię i nazwisko zawodnika 

- Konto organizatora: 

FSL – Aktywni dla Powiatu 

ul. Narutowicza 32/4 

69-100 Słubice 

BGŻ oddział w Słubicach 

nr 40203000451110000001990310 



- organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych 

- każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze 

zawodów otrzymuje dowód wpłaty 

- organizator nie zwraca opłaty wpisowej 

osobom, które nie ukończyły zawodów 

 

 

9. PROGRAM ZAWODÓW 

- 8:00 – 10:30 zapisy w Biurze Zawodów  

- 10:40 uroczyste otwarcie zawodów 

- 10:45 ustawienie na starcie uczestników 

maratonu głównego, mini, III MP branży TSL I Otwartych Mistrzostw Województwa 

Lubuskiego Służb Mundurowych 

III Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów, 90kg+ 

- 11:00 start maratonu głównego,  

- 11.10 start maratonu mini, TSL i SM, GPWL, 

90kg+ 

- 15:15 zamknięcie trasy maratonu 

- 15:30 uroczyste wręczenie trofeów oraz losowanie 

nagród specjalnych 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów 

 

 

10.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje bogaty pakiet startowy zawierający: 

 

- numer startowy 

- akcesoria sportowe w zależności od 

sponsorów w tym T-Shirt z maratonu 

- napój energetyczny 

- baton energetyczny 

- prawo do korzystania z bufetu na trasie 

(woda, ciasto, owoce) 

- pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa 

Ratownictwa Medycznego, lekarz, karetka) 

- ubezpieczenie NW na czas trwania maratonu 

- możliwość umycia roweru po zakończeniu 

maratonu 

- atrakcyjne nagrody i puchary dla 

zwycięzców 



- smaczny, syty i zdrowy posiłek po 

zakończonym wyścigu 

- w pełni oznakowana i przygotowana trasę 

- super kolarską atmosferę 

- udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

wśród wszystkich uczestników (4 rowery górskie, wycieczkę na Costa Brava 

do Hiszpanii, tv LCD i inne) 

 

 

 

11. DYSTANSE 

- pełny maraton (2 pętle): 52km 

- mini maraton (1 pętla): 26km 

 
12. ZASADY ROZGRYWANIA 

- maraton zostanie przeprowadzony na trasie 

okrężnej wokół terenów należących do gminy Cybinka, trasa jest udostępniona na 

stronie internetowej 

- start do Maratonu odbędzie się ze startu 

wspólnego, kolejność ustawienia na starcie wynikać będzie z kolejności zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu. 

- trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez 

porządkowych, ratowników medycznych, policję, strażników leśnych oraz członków 

OSP 

- na trasie będą zlokalizowane 3 punkty kontrolne. 

Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją 

- na trasie maratonu będzie się znajdował 1 punkt 

żywnościowy 

 

13. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE 

- w czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik 

powinien ustąpić szybszemu na trasie 

- uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, 

w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania 

- uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy 

podczas stromych zjazdów 

- zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego 

- każda naprawa roweru powinna być 

przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku 

- podczas sprintu finiszowego zawodnik musi 

utrzymywać się na swoim torze jazdy 

 

 

 



14. RUCH DROGOWY 

- MTB Maraton będzie się odbywać przy 

ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby 

Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu 

- 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 maratonu 

 

15. KATEGORIE WIEKOWE 

Na dystansie głównym nie mogą startować uczestnicy poniżej 15 roku życia oraz na 

dystansie mini uczestnicy poniżej 13 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do 

powyższej reguły zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji końcowej 

maratonu.  

 

Maraton Główny (52km): 

K1: 15 – 18 lat; K2: 19 – 39 lat; K3: 40 – 

 

M1: 15 – 18 lat; M2: 19 – 29 lat; M3: 30 – 39 lat; M4: 40 – 49 lat; M5: 50 – 59 lat; 

M6: 60 - 

 

Maraton Mini (26km): 

K1: 13 – 18 lat; K2: 19 – 39 lat; K3: 40 –  

 

M1: 13 – 18 lat; M2: 19 – 29 lat; M3: 30 – 39 lat; M4: 40 – 49 lat; M5: 50 – 59 lat; 

M6: 60 - 

 

TSL K: od 16 roku życia 

 
TSL M: od 16 roku życia 

 
SM: od 16 roku życia 

 
90kg+: od 16 roku życia 

 

16. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA I DRUŻYNOWA 

- klasyfikacja indywidualna Verus K-SSSE 

Maratonu MTB 2012 będzie prowadzona na dwóch dystansach: Maraton Główny i 

Maraton Mini, w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych; dodatkowo 

organizator przeprowadzi oddzielną klasyfikację dla III Grand Prix Województwa 

Lubuskiego MTB Amatorów oraz w Maratonie Mini dla uczestników III Mistrzostw Polski 

branży TSL, I Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych oraz kategorię Open i 

Drużynową w maratonie Głównym i Mini. Organizator przeprowadzi również 



klasyfikację „90+”, w której w formule open, rywalizowac będą Panowie i Panie na 

dystansie Mini. 

- Klasyfikacja drużynowa zostanie 

przeprowadzona w Maratonie Głównym i Maratonie Mini. Do klasyfikacji drużynowej 

liczyć się będą, 3 pierwsze osoby reprezentujące daną drużynę, które przekroczą linię 

mety (liczy się suma miejsc na mecie tych 3 osób, bez względu na kategorię i płeć). 

Dla Maratonu Głównego i Mini, organizator przewiduje dwie oddzielne klasyfikacje. 

- zwycięzcami indywidualnymi maratonu w 

poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają 

trasę maratonu na obydwu dystansach i nie pominą żadnego punktu kontrolnego 

 

 

 

17. NAGRODY 

W Verus K-SSSE Maratonie MTB 2012, w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn, na 

dystansach zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe i finansowe  

przekazane przez sponsorów. Suma nagród to min. 40.000 zł. Organizator przewiduje: 

Maraton Główny: 

 

K1: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

K2: 1 – 3 puchary, 1 – 5 nagrody finansowe (400,300,200,100,50) 

K3: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

 

M1: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M2: 1 – 3 puchary, 1 – 5 nagrody finansowe (700,500,300,200,100) 

M3: 1 – 3 puchary, 1 – 5 nagrody finansowe (700,500,300,200,100) 

M4: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M5: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M6: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

 

Drużynowo:  1 – 3 nagrody finansowe ( 700,500,200) 

Open: 1 nagroda finansowa (500) 

Maraton Mini: 

 

K1: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

K2: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

K3: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

 

M1: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M2: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M3: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 



M4: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M5: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

M6: 1 – 3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

 

TSL K: 1 – 3 puchary, 1 – 3 medale, 1 - 3 nagrody rzeczowe 

TSL M: 1 – 3 puchary, 1 – 3 medale, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

SM: 1 – 3 puchary, 1 – 3 medale, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

90kg+: 1 -3 puchary, 1 – 3 nagrody rzeczowe 

 

Drużynowo: 1 – 3 nagrody finansowe (400,200,100) 

 

Open: 1 nagroda finansowa (300) 

 

Wszyscy uczestnicy (losowanie 4 rowerów górskich, wycieczki do Hiszpanii, TV 

LCD i wielu innych nagród) 

 

 

 

 

18. KARY 

 

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące 

kary: 

- upomnienie uczestnika 

- kara finansowa w wysokości minimalnie 100 zł 

maksymalnie 200 zł 

- dyskwalifikacja uczestnika 

- zawieszenie uczestnika 

 

19. PROTESTY 

Protesty odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać 

w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów. 

Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu 

ogłoszenia wyników. Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie 

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

racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego.  

 

 

 

20. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej 

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

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

naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. 



 

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w 

czasie powrotu z nich 

- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na 

własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów) 

- organizator oraz wszystkie osoby działające w 

jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją 

zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 

uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 

- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną 

za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym 

uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika 

- w razie wypadku lub powstałej szkody 

związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami 

odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego 

upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów 

- uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane 

personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są 

kompletne i zgodne z prawdą 

- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania 

zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania 

zawodów 

- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania 

warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie 

zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na 

zawodach 

- osoby bez numerów startowych poruszające się 

na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną 

- na trasie maratonu występować mogą strome 

podjazdy i niebezpieczne zjazdy 

- maraton odbędzie się bez względu na warunki 

atmosferyczne 

- zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z 

uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane 

za zgodą organizatora przez środki masowego przekazu 

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

- uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do 

Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w 

sposób niesportowy 

- nieznajomość niniejszego regulaminu i jego 

nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie 



- organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie 

prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.  

 

ORGANIZATORZY 


