
 

 

KPR - STOOR BIKE EXTREME 2013 -CYKL 4 IMPREZ 

MTB 

REGULAMIN KPR – STOOR BIKE EXTREME  2013  

I. CEL ZAWODÓW 

1. Cykl czterech imprez   MTB  promujących aktywny tryb życia i   kolarstwo górskie 

w kotlinie jeleniogórskiej . 

2. Wsparcie statutowej działalności KPR Jelenia Góra . 

3. Dochód uzyskany z opłat startowych w całości zostanie przeznaczony na 

finansowanie bieżącej działalności KPR Jelenia Góra.  

II TERMIN i MIEJSCE 

1. 28 kwietnia  2013 godzina 10.00  MINI  11.00 MEGA ,UPHILL 13.00  

2. Gmina Jeżów Sudecki  - Góra Szybowcowa  

III. WARUNKI UCZESTNICTWA – ZAPISY  

Przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres  marketing@kprjeleniagora.pl  lub 

biuro@stoor.pl  lub od godziny 7.30 do 10.00 w dniu zawodów.  

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko ,  rok urodzenia nr telefonu.  

Organizator na wniosek uczestnika wyśle na jego adres poczty elektronicznej wzór 

oświadczenia., które zawodnik składa przed startem w biurze zawodów. 

Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.  :  KPR  Jelenia Góra ul. Złotnicza 14 . 

58-500 Jelenia Góra Bank BGŻ S.A.30 2030 0045 1110 0000 0166 8450 z dopiskiem BIKE 

EXTREME 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Prawo do  startu w maratonie  mają 

osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat bierze udział w zawodach  po 

złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych.  

  

Zawodnik  przed startem jest zobowiązany do podpisania i złożenia w biurze zawodów 

oświadczenia o swoim stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

imprezie . 

Całą  trasę maratonu, pokonujemy w zapiętym  kasku sztywnym.  Uczestnik bez kasku nie 

zostanie dopuszczony do startu w zawodach. 
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IV. OPŁATA STARTOWA  

MINI 29 zł   MEGA  49 zł. UPHILL 19 zł. 

 MINI, MEGA i UPHIL  79 zł-  plus okolicznościowa koszulka rowerowa  STOOR 

Uczestnicy  I zimowych  zawodów   KPR -STOOR  Winter Maraton   oraz każdych 

następnych otrzymują  10 % zniżki  na wszystkie następne  imprezy z cyklu KPR- STOOR 

Bike Extreme. 

Zawodnicy , którzy w zawodach  zimowych  byli na podium lub w każdej  następnej 

 imprezie  zajmą 3 pierwsze miejsca nie wnoszą opłaty startowej za start w kolejnych 

edycjach cyklu. 

Organizator do daty rozpoczęcia 2 edycji zawodów w dniu 28 kwietnia opracuje i udostępni 

uczestnikom kryteria przyznawania punktów za miejsca w poszczególnych wyścigach liczone 

do klasyfikacji generalnej. 

V . ORGANIZACJA i TRASA ZAWODÓW 

Zawody odbędą się  na niepublicznych drogach gminnych i leśnych w gminie Jeżów Sudecki 

 na dystansie MINI  19  km, MEGA od 49 do  59   km  UPHIL 2,5 km .Długość trasy może 

ulec zmianie. 

Zawody zostaną zabezpieczone przez zespół  ratowników  medycznych . 

Charakter trasy - drogi leśne i  gminne o nawierzchni szutrowej i gruntowej. Trasa MEGA 

wymagająca – interwałowa.  Mapa i profil trasy zostanie opublikowany  niezwłocznie po dniu 

, w którym  stopnieje śnieg i warunki terenowe umożliwią objazd trasy. 

Kategorie  wiekowe :a. DYSTANS MEGA  M1 do 20 lat , M2 20 – 30,  M3  30 - 40 ,M4 

powyżej 40 , OPEN b. DYSTANS MINI   M2 do 30 lat  i M3 powyżej 30c. UPHIL OPEN  

Pomiar czasu – odczyt stopera. 

TELEFONY  do organizatorów:  KPR  608 644 944 - STOOR 731 990 950 

VI NAGRODY  

Drobne nagrody  dla wszystkich uczestników zawodów. Każdy uczestnik otrzyma w  pakiecie 

startowym lekką czapeczkę  STOOR pod kask.  

Pierwsze 3 lub 5  miejsc –  nagrody  rzeczowe 

Klasyfikacja generalna – wartościowe nagrody rzeczowe. 

Ilość nagród może ulec zmianie „tylko na plus”. 

Okolicznościowe puchary za zajęcie  pierwszych 3 miejsc w danym cyklu zwodów oraz za 

pierwszych 5 miejsc w klasyfikacji generalnej. 

Nagroda specjalna  dla Pani , która 1 dojedzie do mety  oraz najmłodszego i najstarszego 

uczestnika zawodów.   Bonus dla zawodnika , który zajmie 13 miejsce w zwodach.  

MEGA PROMOCJA ! 

dla  wszystkich uczestników  KPR-STOOR BikeExstreme od SALON-ROWEROWY.Pl 

15% rabatu na zakup  rowerów  Kellys i Kross z aktualnej kolekcji 2013 

 

 

 



 

Z A S A D Y 
  1. Zawodnik musi opłacić uczestnictwo i otrzymać dyplom za udział w imprezie 

  2. Rabat udzielany jest jednorazowo na podstawie okazania dyplomu KPR-STOOR 

BikeExstreme.pl 

  3. Rabat udzielany jest do jednego paragonu (nie ważna jest liczba zakupionych  rowerów) 

  4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami 

  5. Rabat można wykorzystać do 8 maja 2013 roku . 

VII PAKIET SOCJALNY  

1. Smaczny gorący posiłek   na zakończenie zawodów . 

2. Ubezpieczenie NNW PZU SPORT na kwotę  10..000 zł. w cenie opłaty startowej   

3. Woda do picia  

4. Pomieszczenie  do przebrania i zmiany odzieży 

5. Możliwość umycia rowerów. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej. 

2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może 

zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego. 

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do 

szczególnej troski o środowisko naturalne. 

5. Reklamacje, co do typu roweru , na którym zawodnik ukończył zawody , rodzaju i 

grubości opon, typu kierownicy, pompki i  bidonu nie będą uwzględniane. 

6. Wszyscy zawodnicy , którzy w jakikolwiek  sposób przy pomocy  siły własnych 

mięśni dotrą na metę zostaną sklasyfikowani. 

7. Na trasie jest dozwolona pomoc rodziny, znajomych kibiców w razie  konieczności 

udzielenia zawodnikowi pomocy technicznej w naprawie sprzętu  lub pomocy w 

uwolnieniu  zawodnika z leśnej głuszy i strumienia . 

8. KPR -STOOR oprócz zawodów w kwietniu planuje zorganizować w tym roku jeszcze 

dwa wyścigi , których wyniki  łącznie z I edycją zimową   będą zaliczane do 

klasyfikacji generalnej KPR - STOOR BIKE EXTREME 2013. 

 


