
 
 

 

 

 

 

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

 

1. Rywalizacja polega na jak najszybszym przejechaniu segmentu 
wyznaczonego na trasie każdego 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 elektrycznych 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 dostępem do aplikacji Garmin Connect i/lub Strava (wystarczy wersja 
podstawowa). 

10. Zwycięzcami rywalizacji będą: mężczyzna i kobieta, którzy w najkrótszym 
czasie pokonają wyznaczony przez Organizatora zawodów segment. Osoby 
biorące udział w rywalizacji o najszybsze pokonanie wyznaczonego segment, 
są zobowiązane do wgrania swojej aktywności 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, aktywność 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 startujący 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. 

 
 

 


