
REGULAMIN
„CZWÓRBOJU WAWERSKIEGO - CZTERY PORY ROKU’’

I EDYCJA – MARATON MTB

1. CEL ZAWODÓW:
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Warszawy.
Propagowanie zdrowej sportowej rywalizacji.
Sprawdzenie umiejętności kolarskich uczestników.
Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji ruchowej.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Organizatorem zawodów jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wawer.
Współorganizatorem zawodów jest WMOZOS.

3. TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW:
Zawody będą rozegrane 28 kwietnia 2012r. (sobota) od godz. 9:00 do 15:00 na terenach 
sąsiadujących  ze  Szkołą  Podstawową  nr  138,  ul.  Pożaryskiego  2,  Warszawa, 
(Międzylesie).

09:00-10:30 – Przyjmowanie i rejestracja uczestników, wydawanie numerów startowych
10:45 – Start na trasie 2,5 km dziewczęta i chłopcy do lat 9 nas dystansie 2,5 km
11:15 – Start na trasie 6 km dziewczęta i chłopcy do lat 12, na dystansie 5 km
11:45 – Start wszystkich pozostałych grup wiekowych na dystansie 10 i 16 km
13:30 –  Uroczyste zakończenie maratonu

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach może wziąć udział każdy chętny bez względu na wiek i płeć.
Zgłoszenia  do  zawodów  należy  przesyłać  do  dnia  25.04.2012r.  mailem  na  adres 
jan_cegielka@sggw.pl (z  podaniem  kategorii  wiekowej  i  roku  urodzenia,  zgłoszenie 
drogą mailową jest ważne po uzyskaniu potwierdzenia jego przyjęcia).
Wymagane  jest  zaświadczenie  lekarskie  o  zdolności  danej  osoby do  uczestnictwa  w 
imprezie sportowej o charakterze wytrzymałościowym, względnie oświadczenie o udziale 
na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież do lat 18 oświadczenie podpisane przez 
rodzica lub osoby prawnej). Oświadczenia można będzie wypełnić na miejscu w centrum 
zawodów.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne.

5. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:
 Rywalizacja będzie prowadzona na następujących dystansach i kategoriach wiekowych:

Długość trasy podczas maratonu MTB Dystans
do lat 9  dziewcząt i chłopców 2,5 km 1 okrążenie

do lat 12 dziewcząt i chłopców 5,0 km 1 okrążenie

do lat 16 dziewcząt i chłopców 10,0 km 2 okrążenia
do lat 19 dziewcząt i chłopców 10,0 km 2 okrążenia

do lat 40 kobiet i mężczyzn 15,0 km 3 okrążenia

do lat 60 kobiet i mężczyzn 15,0 km 3 okrążenia
powyżej lat 60 kobiet i mężczyzn 10,0 km 2 okrążenia

 
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  inny  podział  kategorii  w  sytuacji  małej  ilości 
uczestników.

mailto:jan_cegielka@sggw.pl


O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje liczba lat ukończonych przez zawodnika w 
danym roku kalendarzowym.

6. NAGRODY:
Trzej  najlepsi  zawodnicy  danej  edycji  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych 
otrzymają medale. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawody  będą  rozgrywane  w  kategorii  dziewcząt  i  chłopców  oraz  kobiet  i  mężczyzn 
w 7 grupach wiekowych.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuję wyłącznie  
Organizatorowi.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny.
Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu 
zawodników na wyścig i z wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania wyścigu.
Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną 
opiekę medyczną na czas trwania zawodów.


