
Regulamin zawodów MTB 

Lutnia Bike-Marathon 

 

Nazwa imprezy:  

Lutnia Bike-Marathon 

Cele: 

popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia, 
aktywnego wypoczynku i rekreacji 

promocja wsi Zamarski oraz Gminy Hażlach 

Organizator:  

Ludowy Klub Sportowy „Lutnia” w Zamarskach 

Współorganizatorzy: 

Parafia św. Rocha w Zamarskach 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach 

Szkoła Podstawowa w Zamarskach 

Termin, miejsce i czas 

Niedziela, 11 października 2009r.  

Centrum Zamarsk koło karczmy regionalnej „U Źrodełka” 

Start o godzinie 13.00 

Wyścigi młodzieżowe o godz. 12.00 

Kontakt: 

tel. 697810155, 668380076 

e-mail: lutnia@zamarski.pl  

www.aktywne.zamarski.pl, www.lutnia.zamarski.pl 

 

 



Uczestnictwo: 

W wyścigu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat 
(niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy uczestnicy 
muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 11.10.2009r. W czasie 
weryfikacji zawodnicy pobierają numer startowy, co oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu, a także podpisują oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na 
uczestnictwo w zawodach. 
 

Zgłoszenia: 

Za pomocą formularza na stronie internetowej www.aktywne.zamarski.pl, 

telefonicznie pod nr tel. 697810155, za pomocą poczty elektronicznej 

lutnia@zamarski.pl lub w dniu startu w biurze zawodów do godziny 12.30 

Biuro zawodów: 

Czynne w dniu zawodów od godziny 9.00 w karczmie regionalnej „U Żrodełka” 

Trasa: 

 Dystans: 

26 km dla panów (dwie pętle),  

13 km dla pań (jedna pętla) 

 Nawierzchnia: asfaltowa, szutrowa, trawiasta 

 Drogi: boczne, polne, leśne 

 Obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach 

Warunki uczestnictwa: 

 Rejestracja w biurze zawodów w godzinach 9.00 - 12.30 

 Opłata startowa w wysokości 10zł 

Kategorie wiekowe mężczyzn 

 16 – 25 lat 

 26 – 35 lat 

 36 – 45 lat 

 46 – 55 lat 

 56 i więcej lat 



Kategorie wiekowe kobiet 

 16 – 30 lat 

 31 – 50 lat 

 51 i więcej lat 

Opłaty startowe: 

 10 zł od uczestnika płatne w biurze zawodów podczas rejestracji (weryfikacji) 

Świadczenia dla uczestników: 

ubezpieczenie, obsługa medyczna 

Nagrody: 

 Miejsca 1-3 w kategorii „open” – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 

 Miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej – medale, dyplomy 

Postanowienia końcowe: 

� każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
� organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich 
� organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 

uczestników 
� 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 
� 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 
� podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami 

regulaminu i uczestnictwa na zawodach 
� uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. 


