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III ETAPY

II DYSTANSE:

PROGRAM IMPREZY
(dot. Wejherowa, Stężycy i Rumi)

22.09.2019 – Wejherowo
29.09.2019 – Stężyca 
06.10.2019 – Rumia

MINI (ok. 25 km)
MAXI (ok. 50 km)

08:00 – 10:00 –  wydawanie pakietów startowych   
(biuro zawodów)

08:00 – 14:30 – EXPO oraz inne atrakcje
10:30 – oficjalne otwarcie zawodów
11:00 – start poszczególnych dystansów
14:30 – ceremonia wręczania nagród
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BIURO ZAWODÓW

WAŻNE INFORMACJE

NUMER STARTOWY Z CHIPEM 
-    Każdy uczestnik zgłoszony do Garmin MTB Series w edycji jesien-

nej zobowiązany jest do jednorazowego zakupu numeru startowe-
go wraz z chipem. Numer należy zakupić podczas pierwszego zgło-
szenia na zawody. Jeden numer startowy ważny jest dla jednego 
zawodnika i obowiązuje na dany dystans podczas całej, jesiennej 
edycji cyklu. W przypadku zmiany dystansu zawodnik zobowiązany 
jest do opłacenia nowego numeru startowego wraz z chipem. Wy-
sokość opłaty za numer wynosi 10,00 PLN.

-    Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglą-
dzie numerów startowych.

-    W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem, Or-
ganizator wyda uczestnikowi duplikat lub nowy numer startowy, którego koszt  
w wysokości 20 PLN pokrywa zawodnik.

PUNKTY BUFETOWE
-    Na każdej pętli znajdować się będą dwa punkty bufetowe, gdzie dostępne będą: 

w punkcie pierwszym: woda i izotonik; w punkcie drugim: woda, izotonik i banany.
-    Dodatkowy punkt bufetowy znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: 

woda, izotonik, banany i drożdżówka.
-    Na macie każdego etapu na zawodników czekać będzie również ciepły posiłek re-

generacyjny i napój BeLife.

Wejherowo -  tuż obok startu przy ul. Cypriana Norwida w Wejherowie i będzie czyn-
ne w dniu zawodów tj. w niedzielę 22.09.2019 od godziny 8:00 do go-
dziny 10:00.

Stężyca -  tuż obok startu przy ul. 9 Marca 6 w Stężycy (Ochotnicza Straż Pożarna  
w Stężycy) i będzie czynne w dniu zawodów tj. w niedzielę 29.09.2019 od 
godziny 8:00 do godziny 10:00

Rumia –  tuż obok startu przy ul. Polnej i będzie czynne w dniu zawodów tj. w sobotę 
06.10.2019 od godziny 8:00 do godziny 10:00.
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W RAMACH JESIENNEJ EDYCJI CYKLU GARMIN MTB SERIES 2019 PO RAZ 
PIERWSZY ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DRUŻYNOWA/KLUBOWA 
KLASYFIKACJA GENERALNA EDYCJI NA OBU DYSTANSACH: MINI I MAXI,  
W KTÓREJ LICZYĆ SIĘ BĘDZIE NIE TYLKO POZIOM SPORTOWY,  
ALE TAKŻE ILOŚĆ ZAWODNIKÓW W DRUŻYNIE!

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Klasyfikacja drużynowa będzie oparta na sumie indywidualnych czasów czterech najlepszych 
zawodników i/lub zawodniczek z danej drużyny w trzech etapach jesiennej edycji cyklu (dla 
dystansów MINI i MAXI).  

Końcowa klasyfikacja drużynowa jest wspólna dla dru-
żyn żeńskich, męskich lub mieszanych. Ponadto, jeśli  
w danej drużynie ukończą zawody więcej niż 4 osoby, to 
każdy kolejny zawodnik pomniejsza czas łączny na da-
nym etapie o jedną minutę. W przypadku kobiety czas 
pomniejszany będzie o 2 minuty. Dla każdego dystansu 
prowadzona jest osobna klasyfikacja.

WAŻNE! Aby drużyna została sklasyfikowana, każdy  
z jej członków musi wpisać IDENTYCZNĄ nazwę w polu 
„Klub” w panelu zawodnika (uwzględniającą znaki inter-
punkcyjne i specjalne). Ważne jest to, aby nazwa drużyny 
była identyczna u wszystkich członków tej drużyny. Dru-
żyna zgłoszona do tej klasyfikacji może być formalna lub 
nieformalna np. klub sportowy, stowarzyszenie, firma 
itp.

Minimalna ilość zawodników w drużynie to 3 osoby.  
W takim przypadku do sumy czasów 3 zawodników zo-
stanie doliczony czas ostatniego zawodnika z tych zawo-
dów.

Jeśli zawodnik, który jest w drużynie X będzie chciał 
zmienić barwy na drużynę Y, to wyniki z odbytych już im-
prez zostają w drużynie X. Na kolejnych etapach zawod-
nik będzie już wliczany do drużyny Y.

Dekoracja klasyfikacji drużynowej odbędzie się podczas 
finałowego etapu jesiennej edycji cyklu Garmin MTB  
Series w Rumi. 





Regulamin najszybszego przejazdu segmentu na zawodach  
Garmin MTB Series 2019 (edycja jesienna)

1.  Rywalizacja polega na jak najszybszym przejechaniu segmentu wyznaczonego na trasie każ-
dego etapu jesiennej edycji Garmin MTB Series 2019 na obu dystansach.

2.  Segment wyznacza organizator.
3.  Segmenty będą miały nie mniej niż 400 m i nie więcej niż 1500 m długości,
4.  Segmenty będą zlokalizowane na podjazdach (z ewentualnymi krótkimi wypłaszczeniami), 

nigdy na zjazdach. Segment jest integralną częścią pokonanego dystansu, nie może być to 
element rozjazdu czy treningu w dzień startowy.

5.  Początek i koniec segmentu na poszczególnych trasach oznaczone będą tabliczkami (50cm 
x 50cm), które będą wyznaczały początek i koniec danego segmentu.

6.  Udział w tej rywalizacji mogą wziąć udział jedynie osoby, które dokonały rejestracji, opłaciły 
start i ukończą w dany etap Garmin MTB Series 2019 (edycja jesienna) w limicie czasu.

7.  Początek i koniec segmentu należy przekroczyć wraz z rowerem samodzielnie. Zabronione 
jest przebiegnięcie / przejście segmentu bez roweru lub przy pomocy urządzeń elektrycz-
nych czy wspomagania z zewnątrz (np. podciąganie czy pomoc osób postronnych).

8. Udział w rywalizacji o najszybszy segment nie jest obowiązkowy.
9.  Aby wziąć udział w rywalizacji wymagane jest posiadanie urządzenia z funkcją GPS i z dostę-

pem do aplikacji Garmin Connect i/lub Strava (wystarczy wersja podstawowa).
10.  Zwycięzcami rywalizacji będą: mężczyzna i kobieta, którzy w najkrótszym czasie pokona-

ją wyznaczony przez Organizatora zawodów segment. Osoby biorące udział w rywalizacji  
o najszybsze pokonanie wyznaczonego segment, są zobowiązane do wgrania swojej ak-
tywności na aplikacje Garmin Connect i/lub Strava do godziny 12:00 w południe dnia 
następnego po zawodach (w przypadku Wejherowa do godziny 12:00 - 23.09.2019,  
w przypadku Stężycy do godziny 12:00 - 30.09.2019, w przypadku Rumi do godziny 12:00 - 
07.10.2019). Aktywności, które zostaną udostępnione w aplikacjach po podanym terminie 
nie będą brane pod uwagę.

11.  Organizator nie odpowiada za ewentualne problemy z GPS. Jeśli segment został pokonany 
prawidłowo, a urządzenie zgubi sygnał i nie pokaże poprawnie pokonanego segmentu, ak-
tywność nie zostanie uwzględniona. Kluczowe jest zaliczenie segmentu w aplikacji Garmin 
Connect i/lub Strava.

12.  Podczas każdego etapu prowadzona jest osobna klasyfikacja, bez podziału na kategorie 
wiekowe.

13.  W przypadku, gdy kilka osób uzyska ten sam czas wygrywa osoba, która zajmie wyższe 
miejsce w klasyfikacji OPEN. W przypadku, gdy taki sam czas uzyskają zawodnicy startują-
cy na różnych dystansach wygrywa osoba startująca na dystansie MAXI.

14.  Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone na kolejnych zawodach 
jesiennej edycji lub przesłane pocztą.

15.  Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone na oficjalnym profilu Garmin MTB Series na portalu 
Facebook.
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Wyścigi zostaną przeprowadzone po wytyczonych i oznakowanych 
trasach. Trasy wszystkich etapów jesiennej edycji cyklu Garmin 
MTB Series, oznakowane będą strzałkami kierunkowymi na niebie-
skim tle oraz pomarańczową taśmą ostrzegawczą!

Szczególnie niebezpieczne miejsca na trasach będą oznaczone czerwonymi planszami!

TRASY

1.  Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki 
ratunkowe.

2.  Każdy uczestnik Garmin MTB Series 2019 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy bez kasku lub w uszko-
dzonym kasku. 

3.  Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy na rowerze w słuchawkach podczas wyścigu kolarskiego. Jazda  
w słuchawkach karana będzie dyskwalifikacją.

4.  Limit czasu ukończenia zawodów dla dystansu 50 km i 25 km wynosi 4 godziny.
5.  Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu 

robi to na własną odpowiedzialność i nie zostanie sklasyfikowany. 
6.  Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem 
poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

Bezwzględnie nie wolno zanieczyszczać trasy wyścigu. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania 
mogą być pozostawione wyłącznie w „strefie bufetowej” lub do 100 metrów za poszczegól-
nym bufetem regeneracyjnym w miejscu oznaczonym banerem „tutaj wyrzucamy śmieci”.  
W punkcie za metą należy pozostawić śmieci w koszach i kontenerach ustawionych w jego po-
bliżu. Śmiecenie w innych miejscach karane będzie dyskwalifikacją. Obowiązuje zakaz używa-
nia szklanych pojemników na trasie zawodów.

TELEFON ALARMOWY: 793-794-552

 UWAGA!
ATTENTION!



Z naszym bankiem
zapłacisz zegarkiem

od 1 października

Usługa Garmin Pay dostępna dla posiadaczy kart płatniczych z aktywną 
funkcją zbliżeniową wydanych przez banki należące do Spółdzielczej 
Grupy Bankowej. Szczegóły oferty, w tym informacje o Garmin Pay, 
wymaganiach technicznych oraz zasadach korzystania z usługi Garmin 
Pay dostępne są na stronie www.sgb.pl/mobilne

Bezpłatna infolinia:

800 888 888
www.sgb.pl/mobilne



GARMIN MTB SERIES WEJHEROWO 2019

Profil trasy



GARMIN MTB SERIES STĘŻYCA 2019

Profil trasy



GARMIN MTB SERIES RUMIA 2019

Profil trasy
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