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>>Numer kontaktowy
Natalia Jałoszyńska 690-608-368 

Dla zawodników, dostępna jest myjnia do umycia rowerów, przy
wypożyczalni (zaznaczona "X")
W budynku wypożyczalni jest otwarta toaleta
Istnieje możliwość przechowania rowerów w zamkniętych, monitorowanych
garażach Kompleksu Beskid
Dla zawodników dostępna jest woda w biurze zawodów/pod zielonym
namiotem

>>Udogodnienia

>>Biuro zawodów 
Kompleks Beskid Spytkowice, na parterze



7:00  Śniadanie dla zawodniczek, miejsce zakwaterowania
8:00 Śniadanie dla zawodników, miejsce zakwaterowania
8:30 Oficjalny trening na trasie, kompleks Beskid (stok)
9:30 - 15:00 Biuro zawodów
10:30 Jazda indywidualna na czas kobiet
12:30 Dekoracja wyścigu kobiet
12:45 Jazda indywidualna na czas mężczyzn
15:20 Dekoracja wyścigu mężczyzn
15:00 - 18:00 Obiadokolacja, miejsca zakwaterowania

Program zawodów

od 15:00 Zakwaterowanie
16:30 - 20:00 Biuro zawodów, kompleks Beskid w
Spytkowicach (hotel)
16:30 - 19:00 Weryfikacja,  kompleks Beskid (hotel)
18:00 - 20:00 Kolacja (miejsca zakwaterowania)
19:00  Odprawa techniczna, kompleks Beskid (hotel)

Wtorek 17 maja

Środa 18 maja

Czwartek 19 maja
7:00 - 10:00 Śniadanie, miejsca zakwaterowania
8:30 - 15:00 Biuro zawodów, kompleks Beskid
9:00 Finał B - wyścig główny mężczyzn
10:45 Wyścig główny kobiet
12:45 Finał A - wyścig główny mężczyzn
15:00 dekoracja główna, zamknięcie Mistrzostw  



MAPA TRASY



Regulamin Techniczny
NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA
I. PROGRAM ZAWODÓW
1b.[...]  Dodatkowo, wyścig mężczyzn podzielony będzie na Finał A i Finał B na podstawie wyników z
jazdy indywidualnej na czas. Schemat podziału na wyścig A i wyścig B: liczbą wyznaczająca podział
między wyścigami będzie połowa liczby zawodników, którzy pojawią się na starcie wyścigu jazdy
indywidualnej na czas (włącznie z DNF i DSQ). W przypadku otrzymania liczby niecałkowitej po
podzieleniu - zaokrąglamy w górę. 
2. Nieukończenie wyścigu na czas z powodu defektu roweru lub wypadku losowego, decyzją komisji
sędziowskiej spowoduje przesunięcie zawodnika na ostatnie miejsce 
i zaliczenie startu lub ponowne jego umożliwienie. W przypadku defektu, musi on być uznany przez
sędziego głównego – w przeciwnym wypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

III. PUNKTACJA
2. W wyścigu głównym każdy zawodnik/czka otrzymuje punkty wg zasady: I miejsce 
1 pkt., II miejsce 2 pkt., III miejsce 3 pkt., itd.
3. Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3
najlepszych zawodników danej uczelni. 
4. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je
minimum 2 zawodniczki / 2 zawodników z danej uczelni. 
5. W przypadku braku wymaganej liczby zawodniczek (zgodnie z pkt. III.3 i III.4), 
za brakującą zawodniczkę uczelnia otrzymuje liczbę punktów przypadającą za ostatnie miejsce + 1
pkt.
6. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów.
7. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących, którzy ukończyli wyścig (zawodniczki/-cy
DNS, DNF i DSQ nie otrzymują punktów). 

IV. UWAGI KOŃCOWE
2. Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na linii startu 15 minut przed rozpoczęciem wyścigu
głównego
3. Każdy zawodnik na starcie musi obowiązkowo posiadać (pod groźbą dyskwalifikacji) sprawny rower
górski, kask sztywny oraz zgodny z regulaminem strój sportowy.
6. Na trasie znajdować się będzie 1 lub 2 bufety/boksy pomocy technicznej. Pomoc techniczna może
być udzielana wyłącznie w strefach bufetu/boksach pomocy technicznej. Żaden zawodnik nie może
zawrócić na trasie aby dostać się do strefy bufetu/boksu pomocy technicznej. Każdy zawodnik, który
to uczyni będzie zdyskwalifikowany. Pomoc techniczna podczas wyścigu składa się z naprawy lub
wymiany dowolnej części roweru innej niż rama. Wymiana roweru jest zabroniona, a zawodnik musi
przekroczyć linię mety 
z tą samą tabliczką z numerem, którą miał na starcie. Oprócz pomocy technicznej w strefie bufetu,
pomoc techniczna dozwolona jest na zewnątrz tych stref wyłącznie pomiędzy zawodnikami będącymi
członkami tej samej drużyny.
7. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu ma prawo wycofać z wyścigu zawodników
zdublowanych przez lidera wyścigu. Zawodnicy ci kończą okrążenie, na którym zostali zdublowani i po
przekroczeniu mety zjeżdżają z trasy. Do czasu jaki
uzyskają na mecie doliczona będzie liczba okrążeń których nie przejechali. Zawodnicy ci będą mieli
przydzielone punkty zgodnie z niniejszym regulaminem zatem ich wynik będzie brany pod uwagę do
klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. 



"U Basi"
"U Sławka"
"U Kasi"
"U Klintona"
"U Wiesi" (same obiadokolacje)
"U Jasia i Małgosi" 

>>W Hotelu Beskid wyżywienie mają zawodniczki i
zawodnicy śpiący:

Wtorek 17.05
18:00-20:00 Obiadokolacja

Środa 18.05
Śniadanie z podziałem godzinowym:
7:00-8:00 śniadanie dla kobiet 
8:00-9:00 śniadanie dla mężczyzn

Obiadokolacje będą w godzinach 15:00-18:00, jednak
prosimy żeby każda ekipa osobiście ustaliła godzinę posiłku
na recepcji.

Czwartek 19.05
Śniadanie z podziałem godzinowym:
7:00-8:00 śniadanie dla kobiet i mężczyzn startujących 
w finale B
8:00-9:00 śniadanie dla kobiet i mężczyzn startujących 
w finale A
9:00-10:00 śniadanie dla mężczyzn startujących w finale A

Wyżwienie



>>Hotel Beskid 
Zakwaterowanie od 14:00
Wykwaterowanie do 10:00  

>> Sarenka
Zakwaterowanie od 14:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> U Basi
Zakwaterowanie od 14:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> U Sławka
Zakwaterowanie od 14:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> Amel Orawa
Zakwaterowanie od 15:00
Wykwaterowanie do 10:00 

Zakwaterowanie
>> U Klintona
Zakwaterowanie od 15:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> Kasia
Zakwaterowanie od 15:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> U Jasia i Małgosi
Zakwaterowanie od 14:00
Wykwaterowanie do 10:00 

>> Willa Wiesia
Zakwaterowanie od 12:00
Wykwaterowanie do 10:00 


