
Regulamin
WYŚCIGU MTB

"Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej"
2 października 2022 r.

CEL

- popularyzacja MTB w Debrznie
- promocja miasta i gminy Debrzno
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

ORGANIZATORZY IMPREZY

- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno

WSPÓŁORGANIZATORZY

- Gmina Debrzno
- CKST Debrzno
- koło LOK w Debrznie

TERMIN I MIEJSCE

- wyścig odbędzie się 2 października 2022 r. (niedziela) o godz.11.00
w Debrznie na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego nad Jeziorem 
Żuczek, na trasie wyznaczonej przez organizatora (pięć okrążeń po ok. 7,5 km 
każde dla mężczyzn oraz trzy okrążenia na tej samej trasie dla kobiet).
Biuro wyścigu znajduje się tamże.
 
UCZESTNICTWO

- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy bez licencji (amatorzy) oraz 
posiadający aktualną licencje PZKol
- zawodnicy są zobowiązani do wyrażenia zgody na udział
w zawodach (karty w biurze zawodów)
- zawodnicy mają obowiązek startować w wyścigu w kasku ochronnym 
twardym
- zawodnicy muszą startować na rowerze MTB ze sprawnymi hamulcami
- wyścig odbędzie się bez względu na pogodę
- numery startowe wydane podczas zawodów należy bezzwłocznie zwrócić po
imprezie.
Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane poprzez formularz na stronie 
www.biegnijmy.pl/zapisy  ,  
link do zapisów: http://biegnijmy.pl/wyscig-mtb-przelaj-dzikie-szalenstwo-ziemi-debrzen-

http://www.biegnijmy.pl/zapisy
http://biegnijmy.pl/wyscig-mtb-przelaj-dzikie-szalenstwo-ziemi-debrzenskiej-debrzno-2019
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KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria - mężczyźni 18-29 lat
II kategoria - mężczyźni 30-39 lat
III kategoria - mężczyźni 40-49 lat
IV kategoria - mężczyźni 50-59 lat
V kategoria - mężczyźni 60 lat +
VI kategoria - kobiety 18-35 lat
VII kategoria - kobiety 35 lat +

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie.

LICZBA OKRĄŻEŃ MOŻE ULEC ZMIANIE W DNIU IMPREZY

KOSZTY UCZESTNICTWA

- wpisowe od zawodników biorących udział w wyścigu pobierane będzie
w kwocie 80 zł, zapisy potrwają w okresie od 11 lipca 2022 r. do 25 września 
2022 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. UWAGA! Istnieje 
możliwość zapisania się do udziału w imprezie po 25 września 2022 r. i w dniu 
wyścigu, w takim przypadku wpisowe wynosi nadal 80 zł., ale zawodnik ze 
względów organizacyjnych nie otrzyma pakietu startowego.

W ramach wpisowego przewidziany jest pakiet startowy. WAŻNE! Przy 
zapisach prosimy o podanie rozmiaru stopy.
              

 - nr konta bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty na wyścig .
   Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno
   BS CZŁUCHÓW O/DEBRZNO
   93 9326 0006 0084 4851 2000 0040
   WYŚCIG MTB
   "Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej"
   oraz nazwisko i adres zawodnika .

NAGRODY

http://biegnijmy.pl/wyscig-mtb-przelaj-dzikie-szalenstwo-ziemi-debrzenskiej-debrzno-2019
http://biegnijmy.pl/wyscig-mtb-przelaj-dzikie-szalenstwo-ziemi-debrzenskiej-debrzno-2019


• organizator wyścigu zapewnia statuetki dla trzech pierwszych 
zawodników w kategoriach wiekowych.

• puchary dla trzech pierwszych miejsc:
* OPEN MĘŻCZYŹNI
* OPEN KOBIETY

• Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal pamiątkowy.
• Nagrody dla najstarszych uczestników, którzy ukończą wyścig 

(zawodniczka i zawodnik)
• Nagroda dla zawodnika z miejscowości najdalej odległej od Debrzna
• Nagrody dla trzech najlepszych zawodników-mieszkańców gminy 

Debrzno  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- organizator zapewnia zawodnikom uczestniczącym w imprezie ubezpieczenie 
NNW
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione 
podczas trwania zawodów
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie 
zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje 
organizator w porozumieniu z sędzią głównym
- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej 
frekwencji

PROGRAM MINUTOWY WYŚCIGU

09:00-10:30 – odbiór pakietów startowych zawodników w biurze wyścigu

11:00 – start

około 13:00 – dekoracja

Odpowiedzialnym za organizację imprezy z ramienia Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Gminy Debrzno jest Ryszard Chrut (tel. 501 253 350), a sędzią 
głównym Sebastian Michno.

Uwaga! Organizator przewiduje gorący posiłek dla uczestników zawodów.

ZAPRASZAMY!!!



SKRÓCONY OPIS TRASY

Start/meta – ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem „Żuczek”
w Debrznie

Od startu jedziemy drogą szutrową (ok.450 m), następnie skręt w lewo na drogę 
asfaltową (400 m), potem zjeżdżamy z drogi asfaltowej w lewo na single-tracki
i dukty leśne, co stanowi dalszą cześć trasy aż do mety.  

Szczegółowy wygląd trasy zamieścimy wkrótce jako mapkę.

Całość trasy jest przygotowana na tyle, że można na niej odbywać rekonesans, 
trenować, objeżdżać itp. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań, 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego (Ryszard Chrut, 501 253 350).

 


