
 

REGULAMIN CYKLU MARATONÓW MTB 
Częstochowskie MTB 

 
Cel maratonu: 

•  Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze MTB po najciekawszych szlakach 

Jury . 

• Promocja Częstochowy i okolic jako miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego. 

•  Wyłonienie najlepszych kolarzy w maratonie MTB. 

 

Nazwa maratonu: 

Częstochowskie MTB 

Organizator: 

Fundacja Rowerowa Jura, ul. Śląska 22/2, 42-217 Częstochowa,  

e-mail: rowerowajura@gmail.com Tel. +48 660 673 492 

Terminy i miejsce wyścigów: 

1)  8 kwietnia 2018 roku – ETAP TREK 

2)  20 maja 2018 roku – ETAP EROWERYPL 

3)  29 lipca 2018 roku – ETAP Bike Atelier  

3)  21 października 2018 roku – ETAP Finał , MPA 

 

Miejsce startu i mety: 

8 kwietnia 2018r., CSR Scout Częstochowa ul. Drogowców 12 

20 maja 2018r., CSR Scout Częstochowa ul. Drogowców 12 

29 lipca 2018r., zostanie podane później  

21 października 2018r., CSR Scout Częstochowa ul. Drogowców 12 

Opis trasy: 

Każdorazowo każdy etap (maraton MTB) będzie składał się z: 

Dystanse młodzieżowe  (dla uczestników poniżej 16): 

Dystans dla uczestników w wieku 6-8 lat  - dystans Mini  1 - jedna pętla około 1,5 km 

Dystans dla uczestników w wieku 9-12 lat – dystans Mini  2 - dwie pętle około 1,5 km każda 

(łącznie około 3 km) 

Dystans i klasyfikacja dla uczestników w wieku 13-16 lat - Dystans Easy o długości około 20km 

(start łącznie z uczestnikami powyżej 16 lat na dystansie Easy) 

 



 

Dystanse dla uczestników powyżej 16 lat: 

Dystans Easy o długości około 20km, przygotowany dla mniej technicznie zaawansowanych 

uczestników, 

Dystans Hard o długości około 40km, przygotowany dla zaawansowanych technicznie 

uczestników w wieku minimum 16 lat. 

Przebieg trasy zostanie zamieszczony na mapie dostępnej na profilu Facebook Rowerowa Jura 

oraz na stronach internetowych: www.mtb.czest.pl oraz oznaczony w terenie za pomocą 

znaków i taśm. Na trasie maratonu ruchem kierować będą przedstawiciele Organizatora. 

 

Warunki  uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem maratonu „Maraton MTB Jasne, że Częstochowskie” mogą być wyłącznie 

amatorzy kolarstwa MTB (z zastrzeżeniem punktu 5.), będące osobami pełnoletnimi. 

Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich powyżej 16 lat pod warunkiem pisemnej 

zgody  rodziców lub opiekuna prawnego, oraz osób poniżej 16 roku życia – wyłącznie 

na dystansach młodzieżowych pod warunkiem pisemnej zgody  rodzica lub opiekuna 

prawnego, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach oraz będzie 

sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie 

rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu poprzez zaakceptowanie 

niniejszego regulaminu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do Organizatora 

żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach, w tym na 

skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na 

zdrowiu dziecka.  

Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowią integralną część niniejszego 

regulaminu i znajdują się w załącznikach.  

2. Uczestnikiem maratonu może być osoba, która ponadto spełni następujące warunki: 

• Wypełni formularz zgłoszeń online. Linki do formularzy zgłoszeń znajdowały się będą 

na profilu Facebook Rowerowa Jura oraz na stronach internetowych: www.mtb.czest.pl i 

www.fabrykarowerów.com (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną), 

lub dokona zgłoszenia w dniu maratonu, przed jego startem oraz uiści opłatę za start. 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników 

niepełnoletnich pełną odpowiedzialność za udział w zawodach tych zawodników 

ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  

• Każdy uczestnik maratonu „Częstochowskie MTB” jest zobowiązany do jazdy w kasku 

sztywnym. 

 
2. Rejestracja uczestników w dniu zawodów oraz odbiór numerów startowych będą się 

odbywały w dniu zawodów od godziny 8.30 do godziny 10.30. 

3. Rozpoczęcie maratonu – godzina 11.00. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia 

godziny rozpoczęcia zawodów. 



4. W przypadku większej ilości startujących Organizator może przygotować sektory startowe.  

O podziale zawodników na sektory decydował będzie Organizator przy uwzględnieniu 

dotychczasowych osiągnięć zawodnika, w szczególności udziału we wcześniejszych edycjach 

maratonu. 

5. Na dystansie Hard do amatorów zalicza się również posiadaczy licencji UCI kategorii 

Masters oraz zawodników wieku 18-29 lat (Cyklosport) CK 20, CM 20. 

6. Zawodnicy posiadający inne niż wskazane wyżej licencje, nie będący amatorami, mogą 

wziąć udział w Maratonie, jednak nie będą oni klasyfikowani. 

6. Podczas jednego maratonu zawodnik ma prawo startować tylko na jednym wybranym 

dystansie. 

7. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej we wszystkich czterech  edycjach maratonów odbywanych 

w 2018r. na dystansie Hard otrzymają Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy oraz koszulki 

Królowej Częstochowskiego MTB oraz Króla Częstochowskiego MTB.  

Zwycięzca powyższych kategorii będzie wyłoniony na podstawie punktów przyznanych za 

zajęcia miejsca od 1 do 30 w każdym wyścigu, według punktacji obowiązującej w cyklu World 

Cup Elite (1 miejsce- 250 punktów, 2 miejsce- 200 punktów itd.). 

8. Klasyfikacja dla danej kategorii odbywa się pod warunkiem przystąpienia do zawodów 

minimum trzech zawodników z tej kategorii. Odmienną decyzję Organizator może podjąć w 

dniu zawodów.  

9. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie 

posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Fakt ten zostanie 

potwierdzony przez każdego uczestnika, lub jego opiekuna prawnego (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora, przy 

odbiorze numeru startowego. Treść oświadczeń stanowi integralną część regulaminu oraz 

znajduje się w załącznikach. Organizator zaleca posiadanie ubezpieczenia OC i NW.  

10. Uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie prawni małoletnich uczestników poprzez 
akceptację niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i nieodpłatne 
wykorzystanie ich lub małoletnich uczestników wizerunku oraz danych w postaci imienia i 
nazwiska oraz daty urodzenia i przetwarzanie danych osobowych w formie zdjęć i filmów 
przez Organizatora zarejestrowanych podczas lub w związku z maratonem „Częstochowskie 
MTB”. 

W związku z powyższym upoważniają Organizatora do rozpowszechniania wizerunku ich lub 
ich podopiecznych w celach informacyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń 
czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach 
zewnętrznych (Internet, prasa, radio, telewizja). 

Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku w celach, w sposób i na zasadach 
określonych w niniejszym punkcie uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie prawni 
małoletnich uczestników wyrażają także zgodę na dokonanie przez Organizatora samodzielnie 
lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego 
rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i 
inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym 
artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku.  



W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Organizatora wizerunku, 
Organizator  może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać 
osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku. 

Organizator informuje o przysługującym prawie dostępu do przetwarzanych danych 
osobowych oraz ich poprawiania. 

Opłaty: 

1. Za udział w każdych zawodach maratonu „Częstochowskie MTB” we wszystkich kategoriach 

obowiązywały będą następujące opłaty: 

1) 39 zł w przypadku wpłaty do 01.04.2018r. za pierwszą edycję, do 13.05.2018r. za drugą 

edycję i 16.09.2018r. za trzecią edycję, 

2) 49 zł w przypadku wpłaty w okresie 7 dni przed startem, 

3) 59 zł w dniu startu. 

2. Organizator przygotował specjalne bilety rodzinne, obowiązujące w przypadku startu  

w zawodach przynajmniej dwóch osób z rodziny – w tym przypadku opłaty są następujące: 

1) 59 zł za dwie osoby z rodziny i 25 zł za każdą kolejną, w przypadku wpłaty do 01.04.2018r. 

za pierwszą edycję, do 13.05.2018r. za drugą edycję i 16.09.2018r. za trzecią edycję, 

3. W przypadku jednorazowego uiszczenia opłaty za wszystkie trzy edycje maratonu (na 

zasadach określonych w pkt poprzednim) Organizator udziela dodatkowego rabatu w 

wysokości 20%. 

4. Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek wskazany na stronach internetowych 
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 oraz w dniu zawodów, w biurze zawodów. 

5. Organizator nie zwraca opłat osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminu realizacji przelewów bankowych  

i pocztowych. Do udziału w zawodach dopuszczeni będą Ci zawodnicy, których wpłaty zostały 

zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora.  

7. Uczestnicy do 16 roku życia, startujący w kategoriach młodzieżowych są zwolnieni z opłat za 

udział w zawodach (uczestnictwo bezpłatne). 

Pomiar czasu: 

Podczas maratonu „Częstochowskie MTB”, będzie funkcjonował elektroniczny system 

identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników, w tym pomiar międzyczasów, na którym 

muszą zostać odnotowani wszyscy uczestniczy podlegający klasyfikacji. 

Podział na kategorie: 

Przy klasyfikowaniu uczestników na dystansie Hard obowiązywał podział na następujące 
kategorie: 
M – mężczyźni: 

− kategoria M - OPEN 

− kategoria M1 - 16-29 

− kategoria M2 - 30-39 

− kategoria M3 - 40-49 



− kategoria M4 - 50 + 

−  
K- kobiety: 

− kategoria K - OPEN 

− kategoria K1 - 16-29 

− kategoria K2 - 30-39 

− kategoria K3 - 40-49 

− kategoria K4 - 50 + 
 

Na krótszym dystansie Easy nie obowiązuje podział na kategorie wiekowe, za wyjątkiem 
kategorii młodzieżowej 13-16 lat. 
 

Dystanse młodzieżowe (dla uczestników poniżej 16): 

Dziewczęta: 

− kategoria D1 – 6-8 lat 

− kategoria D2 – 9-12 lat 

− kategoria D3 – 13-16 lat 
 
 
Chłopcy: 

− kategoria C1 – 6-8 lat 

− kategoria C2 – 9-12 lat 

− kategoria C3 – 13-16 lat 
 
Zasady przejazdu podczas maratonu: 

1) Maraton „Częstochowskie MTB” będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu 
drogowym. 

2) W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią 
włączanie się do ruchu. 

3) Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze 
możliwość wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy 
pojedynczych zabudowań. 

4) Wszyscy uczestnicy maratonu  na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać 
się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

5) Uczestnicy muszą posiadać pojazdy sprawne mechanicznie i odpowiednie do 
poruszania się po terenie niezabudowanym,   

6) Organizator zapewnia obecność służby porządkowej i zabezpieczenia medycznego. 
Służby te wyróżniają się kamizelką lub koszulką z napisem ORGANIZATOR, 

7) Osoby biorące udział w maratonie robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane 
są do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom maratonu, 

8) Osoby małoletnie biorą udział w maratonie na wyłączną odpowiedzialność rodziców 
lub opiekunów prawych, którzy zobowiązani są zapewnić opiekę nad podopiecznymi, 

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez 
uczestników maratonu, 

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania zawodów, 



11) Uczestnikom maratonu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym 
podobnych,  

12) Zabrania się udziału w maratonie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub psychotropowych,  

13) Zabrania się posiadania, spożywania  i sprzedaży podczas maratonu napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych,  

14) Uczestnicy maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego  
i ścisłego wykonywania poleceń Organizatora, Policji, służb porządkowych  
i ratowniczych,  

15) osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 
niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych 
regulaminie mogą zostać usunięte z maratonu, 

16) Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z maratonu 
danej osoby, 

17) w przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora. 

Kary: 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

• Upomnienie 

• Kara czasowa 

• Dyskwalifikacja  

 

Nagrody: 

• Każdy uczestnik maratonu poniżej 16 roku życia otrzyma nagrodę okolicznościową od 

Organizatora.   

• Pierwsze trzy osoby w każdej kategorii Hard otrzymają medale i nagrody. Pierwsze trzy 

osoby (K i M) na dystansie Easy otrzymają medale. Organizator przewiduje symboliczne 

nagrody i medale dla pierwszych trzech uczestników na dystansach młodzieżowych. 
 

• Na zakończenie ostatniego maratonu z całego cyklu w kategorii Hard zostaną wręczone 

Puchary Prezydenta Miasta Częstochowy za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego 

cyklu maratonów. 

• Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe do wylosowania spośród 

wszystkich uczestników maratonu. 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

sportowego zachowania podczas zawodów. Nieznajomość regulaminu i jego 

nieprzestrzegania nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawa do jakichkolwiek 

roszczeń i protestów. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie zawodnika startującego w Maratonie MTB: 

„Częstochowskie MTB 2018” 

Zapoznałem się z regulaminem cyklu : „Częstochowskie  MTB” w 2018r., przyjąłem go do wiadomości  

i będę się stosować do zasad w nim opisanych. Oświadczam, że Organizator, wszystkie osoby z nim 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą 

odpowiedzialności  za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

maratonie. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność  - ponoszę odpowiedzialność za 

wszystkie szkody, które mogą powstać w związku z moim udziałem w maratonie. Podczas maratonu 

będę się zachowywać kulturalnie nie będę używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób 

niesportowy. Przyjmuję do wiadomości, iż zobowiązany jestem przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego. Przez akceptację niniejszej deklaracji zrzekam się prawa dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 

zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje 

uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do 

uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez 

prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora nieodpłatnie, w sposób nieograniczony 

czasowo i terytorialnie na wszystkich polach eksploatacji. Swoim podpisem zapewniam, że 

zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy 

zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 



Fundację Rowerowa Jura z siedzibą w Częstochowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883), która będzie administratorem tych danych.   

Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego  o odpowiedzialności 

karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Numer ID zawodnika Data i podpis 

 

…………………………….. ………………………………………………….. 

(wypełnia pracownik biura) (czytelny podpis zawodnika) 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie pod opieką rodzica lub 

opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie maratonu. Opiekun 

towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i 

podpisać stosowne Oświadczenie.  

 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego w wieku od 16 do 18 roku życia: 

OŚWIADCZENIE  maratonu „Częstochowskie MTB ” 2018 

przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego 

dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..…………………………………………………. 

/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ 

legitymujący/a się dowodem tożsamości…………………………… nr ……………………..wydanym przez 

……………………………………. Zamieszkały/a w...........................................niniejszym oświadczam, że 

jestem opiekunem ustawowym ………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko osoby nieletniej/ 

urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu 

„Częstochowskie  MTB” 2018 . Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym 

zdrowiem, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach 

MTB. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją 

odpowiedzialność. 

 

………………………………………………… 

/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego w wieku do 16  roku życia: 

OŚWIADCZENIE  „Częstochowskie MTB” 2018 

przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego 

dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..…………………………………………………. 

/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ 

legitymujący/a się dowodem tożsamości…………………………… nr ……………………..wydanym przez 

……………………………………. Zamieszkały/a w...........................................niniejszym oświadczam, że 

jestem opiekunem ustawowym ………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko osoby nieletniej/ 

urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu 

„Częstochowskie  MTB” 2018 . Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym 

zdrowiem, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach 

MTB. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją 

odpowiedzialność. 

Oświadczam, że w czasie trwania maratonu mtb zapewnię osobistą opiekę mojemu  

niepełnoletniemu podopiecznemu 



 

………………………………………………… 

/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

 

 


