
  

25. MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÉ ZÁVODY v HORSKÉ CYKLISTICE  

LUBAWKA 8.-9. června 2019 

  

PRAVIDLA  

I. ORGANIZÁTOR 

  

Obec Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, Polsko 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce 

  

II. ÚČAST A PŘIHLÁŠKY 

  

Soutěž bude probíhat ve dnech 8.-9. června 2018 (sobota, neděle) na okružní trase dlouhé 5 

km se startem a cílem u skokanského můstku v Lubawce (ul. Podlesie – směrem na Chełmsko 

Śląskie).  

Soutěž je jednoetapovým závodem bez poplatků za startovné. 

Účast prvního dne ve Školních Mistrovstvích v Horské Cyklistice nevylučuje závodníka ze 

startu v Hlavním Závodě.  

 

8. června – Školní Mistrovství v Horské Cyklistice 

 

   Základní škola a gymnázium: 

Kategorie dívek i chlapců 

- děti do 5 let 

- děti 2013-2012, 6-7 let 

- děti 2011-2010, 8-9 let 

- třídy , 2008-2009, 10-11 let 

- třídy , 2006-2007, 12-13 let 

- třídy , 2005-2004-2003, 14-16 let 

- gymnázia 1999-2002 

 

 

Soutěžící nahlášení do Školních Mistrovství budou ověřeni na základě školní průkazky nebo 

přímého nahlášení učitelem školy – soutěžící bez licence. 

 

9.června –  Hlavní závod: 

Společný start + závody dětí + závody rodin. 

  

Povolení ke startu mají soutěžící vlastnící aktuální závodní licenci a prohlídku sportovního 

lékaře nezařazení na základě prohlášení závodníka nebo rodičů do kategorie mužů a žen: žák 

(2007-2008), mládež (2005-2006), mladší junior (2003-2004), junior (2001-2002). 

V kategoriích mužů: senior (elita) (2000 a starší), masters I (1989-1980), masters II (1979-

1970), masters III (1969 i starsi) a v kategorii žen (2000 a starší). V kategoriích masters I, 

masters II a masters III budou závodníci s licencí a nezařazení závodníci zahrnuti do společné 

klasifikace v rámci každé z těchto věkových kategorií.  



  

 

 

Kategorie děti 

Dne 9. Června 2019 budou zahájeny individuální závody v kategorii dětí: do 4 let, 5-6 let, 7-8 

let, 9-10 let i 11-12 let, v kategorii dívek a chlapců. 

  

Kategorie rodin 

Rodinu tvoří: otec, matka, alespoň jedno společné dítě ve věku do 14 let, tzn. nesmí být 

dřívější rok narození než závodník v kategorii mladší. Definice rodiny zahrnuje:  

- legalizované manželství + minimálně jedno dítě, 

- nelegalizovaný svazek s alespoň jedním společným dítětem; je třeba vlastnit a předložit 

doklad potvrzující příbuzenství dítěte k oběma rodičům.  

 

Nahlášení soutěžících: 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo udělit jakékoliv upomínky prouze osobám nahlášeným 

elektronickou cestou. 

 

8. Června – ŠKOLNÍ MISTROSTVÍ V HORSKÉ CYKLISTICE 

a) Nahlášení soutěžících je nutno provádět elektronickou cestou na níže uvedeném 

odkaze:  

b) https://dostartu.pl/szkolne-mistrzowstwa-w-kolarstwie-gorskim-v3442.pl.html 

c) Ve dni závodu, v Kanceláři Závodu 8:00-10:30 

 

9. Června- HLAVNÍ ZÁVOD   

Nahlášení soutěžících v kategorii od žáka nahoru, je zapotřebí provádět 

elektronickou cestou na odkaze:  

https://dostartu.pl/xxv-miedzynarodowe-otwarte-zawody-w-kolarstwie-gorskim-v3443.pl.html 

a) Ve dni závodů, v kanceláři závodů od hodiny 8:00-9:30 

: 

Nahlášení soutěžících v kategorii děti a rodiny lze provést: 

https://dostartu.pl/xxv-miedzynarodowe-otwarte-zawody-w-kolarstwie-gorskim-v3443.pl.html 

 V krajním případě na adrese: kontakt@kultura.lubawka.eu 

 Dne 9. června 2019 v Kanceláři Závodů v hod. 8:00-13:00 

 

Pro zapsání se na závody v kategorii dětí a rodin, je zapotřebí vyplnit formulář, obsahující 

informační klauzuli o Ochraně Osobních Údajů. 

Přihlášení se do závodů je jednoznačné se souhlasem závodníka na využití jeho portrétu v 

tiskových a propagačních materiálech, spojených se závodem. 

  

 

III. VZDÁLENOSTI  

Vzdálenosti jsou stanoveny v souladu s předpisy PZKol (část IV, kapitola II § 1) se 

zohledněním doby trvání závodů jak pro ženy, tak i pro muže. 

https://dostartu.pl/szkolne-mistrzowstwa-w-kolarstwie-gorskim-v3442.pl.html
https://dostartu.pl/xxv-miedzynarodowe-otwarte-zawody-w-kolarstwie-gorskim-v3443.pl.html
https://dostartu.pl/xxv-miedzynarodowe-otwarte-zawody-w-kolarstwie-gorskim-v3443.pl.html
mailto:kontakt@kultura.lubawka.eu


  

Podrobné pořadí startů a počet okruhů trasy pro každou kategorii budou sděleny po technické 

instruktáži a umístěny na informačním panelu u kanceláře závodů. 

 

 

  

  minimálně maximálně 

Žák 0:15 0:30 

Mládež 0:30  0:45  

Mladší junior 0:45  1:00  

Junior  1:00  1:15  

Senior  1:30  1:45  

Masters  1:15  1:30  

  

Děti závodí na okruhu dlouhém 1 km, který budou absolvovat 1 až 3 krát podle svého věku. 

Ti nejmladší budou závodit jen na části tohoto okruhu.  

  

RODINY závodí na vzdálenosti 5 kilometrů. Družiny startují společně v 

odstupu 1 minuty. Jako výsledek je počítán společný čas matky, otce a 

nejlepšího dítěte v rodině. V případě, že budou mít některé rodiny stejný čas, 

rozhodne věkový průměr závodníků - vyhrává tým s vyšším věkovým 

průměrem. 

  

IV. KANCELÁŘ ZÁVODŮ  

Kancelář závodů bude umístěna u skokanského můstku (ul. Podlesie – směrem na Chełmsko 

Śląskie) tel. +48 75 74 11 369, +48 726 736 938, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu. 

Kancelář je otevřena v den závodů od 8:00 hod. 

  

V. OFICIÁLNÍ TRÉNINKY 

V den závodů (9. září 2018) v 8.30-9.30 hod. 

Účast v tréninku je povolena výhradně po ověření licence, splnění registračních formalit a 

vydání startovacích čísel závodníkovi. Během tréninku musí mít závodník cedulku s číslem 

umístěnou na kole. 

  

VI. ODMĚNY 

  

8. června – Školní Mistrovství v Horské Cyklistice 

Za dosažené stupně vítězů obdrží závodníci obdrží medaile (bronz, stříbro, zlato) a 

věcné ceny.  

Všichni účastníci obdrží diplomy. 

. 

 

9. června – Hlavní Závod 

Za dosažené stupně vítězů obdrží závodníci finanční odměnu v souladu s níže 

uvedenou Tabulkou výše finančních odměn. Z částky odměny bude odečtena záloha 

na daň z příjmu v souladu se závaznými právními předpisy.  



  

 

Děti obdrží medaili a upomínky. 

 

Rodiny v závislosti od obsazeného místa: 

  I-III poháry a věcné ceny 

 

  

TABULKA VÝŠE FINANČNÍCH ODMĚN BRUTTO - LICENCE  

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo Celkem 

žák   80 zł   60 zł   40 zł - - 180 zł 

mládež 100 zł    80 zł    60 zł    50 zł   50 zł  340 zł 

mladší junior 150 zł  100 zł    80 zł    50 zł   50 zł  430 zł 

junior  200 zł  150 zł  100 zł    80 zł   50 zł  580 zł 

senior   500 zł  350 zł  200 zł  150 zł  100 zł  1300 zł 

masters I  200 zł  150 zł  100 zł  -  -  450 zł 

masters II  200 zł  150 zł  100 zł  -  -  450 zł 

masters III  200 zł  150 zł  100 zł  -  -  450 zł 

žákyně   80 zł   60 zł   40 zł - - 180 zł 

mladší dívka 100 zł    80 zł    60 zł   50 zł   50 zł  340 zł 

mladší juniorka 150 zł  100 zł    80 zł   50 zł   50 zł  430 zł 

juniorka  200 zł  150 zł  100 zł   80 zł   50 zł  580 zł 

seniorka  200 zł  150 zł  130 zł   100 zł   70 zł  650 zł 

  

  

TABULKA VÝŠE FINANČNÍCH ODMĚN BRUTTO - BEZ LICENCE 

Kategorie 1. místo 2. místo 3. místo Celkem 

žák  80 zł  60 zł  40zł  180 zł 

mládež 100 zł   80 zł   60 zł   240 zł  

mladší junior 150 zł  100 zł   80 zł   330 zł  

junior  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

senior   300 zł  200 zł  100 zł   600 zł  

masters I  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

masters II  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

masters III  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

žákyně   80 zł   60 zł   40 zł  180 zł 

mladší dívka 100 zł    80 zł    60 zł   240 zł  

mladší 

juniorka 

150 zł  100 zł    80 zł   330 zł  

juniorka  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

seniorka  200 zł  150 zł  100 zł   450 zł  

  

 



  

Podmínky pro přiznání finančních odměn:  

Finanční odměnu je možno převzít jen osobně; při převzetí odměny je nutné předložit doklad 

totožnosti závodníka a uvést rodné číslo. 

  

VIII. TECHNICKÁ PODPORA 

Technická podpora je povolena v souladu s předpisy Polského cyklistického svazu. 

  

IX. PŘEHLÍDKA DEKORACÍ 

Přehlídka dekorací proběhne v den závodů v 16.00 hod. Čas přehlídky může být posunut 

z důvodů, za které neodpovídá organizátor. 

K dekoraci se mají povinnost přihlásit závodníci ve sportovních úborech. Účast v dekoraci je 

powinna pro závodníky, kteří odebírají finanční odměny. 

  

X. TRESTY  

Co se týká trestů, platí předpisy Polského cyklistického svazu. 

  

XI. INNE POSTANOWIENIA   

Složení komise rozhodčích určí DZKol Vratislav na žádost organizátora. 

V záležitostech, které tato ustanovení neobsahují, rozhoduje Hlavní rozhodčí po dohodě 

s Organizátorem (vedoucí soutěže: Sławomir Sławiński, tel. 609 759 414). Přihlášení do 

závodů je shodné s poskytnutím souhlasu závodníka s použitím fotografie dotyčného v 

tiskových a reklamních materiálech souvisejících se závodem. 

Organizátor si vyhrazuje právo na finální interpretaci tohoto Řádu. 

  

XII. RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ  

8. června 2019 (sobota) – Školní Mistroství v Horské Cyklistice 

9:00-11:30  přihlášení 

11:45  slavnostní otevření závodů 

12:00  start  

15:00  dekorace 

9. června 2019 (neděle) 

9:30  technické odbavení (žák nahoru) 

9:50  otevření druhého dne závodů 

10:00  start (závod ze společného startu) 

13:00  konec přihlášek a technické odbavení (kat. dětí a rodin) 

13:30  start dětí 

14:00  start rodin 

16:00  slavnostní zakončení závodů a dekorace vítězů 

Plakát: nové trasy, atrakce pro děti, umělecký program, atraktivní ceny, rodinná kategorie, 

můstek Krkavčí kamen, elektronické záznamy. Akce je pořádána v rámci projektu s 

názvem „Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a 

sportem” (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078), spolufinancované z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polská republika na období 

2014-2020. 


