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CEL  ZAWODÓW:

– Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku poprzez amatorski sport kolarski                 
i turystykę rowerową uprawianą w każdym wieku, szczególnie po 50+.                                                         

– Popularyzowanie i podniesienie rangi kolarstwa amatorskiego w Polsce.                                            
– Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji na wysokim poziomie            

z rekreacją, zabawą i szerzeniem szczytnych idei, a spośród kolarzy amatorów wyłonienie mistrzów         
we wszystkich kategoriach wiekowych. 

– Uczczenie rocznic 130 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i Kolarstwa Polskiego                      
oraz 88 lat Tour de Pologne w 26 edycji Maratonu ZIEMIA TARNOWSKA.                                          

– Promowanie malowniczych okolic Tarnowa i gminy Pleśna jako gminy sprzyjającej inicjatywom 
proekologicznym, prozdrowotnym i sportowym (You Tube 22.MARATON MASTERS).                                 

– Propagowanie regionów i okolic przyjaznych kolarstwu.

ORGANIZATOR:                                                                                                                                                 
Karpacki Klub Cyklosportu i Cykloturystyki ORBIKOL               

WSPIERAJĄCY:                                                                                                                                                        
Urząd Gminy Pleśna,  Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Klub Sportowy WKS Legia Masters,                
Firma Kałużny + Rowiński + Sobol 

ZASADY UCZESTNICTWA 

A. WYŚCIG PRO 
W wyścigu PRO mogą brać udział kolarze amatorzy (cykloamatorzy), za okazaniem dokumentu tożsamości 
i podpisanym oświadczeniem (oświadczenie należy podpisać w biurze zawodów).                                                             
Wyścig ten przeznaczony jest dla zawodników trenujących kolarstwo w miarę systematycznie, 
w kategorii wiekowej:                                                                                                                                                
CykloAmator PRO CA1  –  18-43 lat  (roczniki 1998-1973)

B. WYŚCIG HOBBY
W wyścigu HOBBY mogą brać udział kolarze amatorzy nie trenujący systematycznie (cykloamatorzy nie 
zaawansowani), ale chcący spróbować swoich sił w rywalizacji w wyścigu kolarskim, za okazaniem dokumentu 
tożsamości i podpisanym oświadczeniem (oświadczenie należy podpisać w biurze zawodów), 
w następujących kategoriach wiekowych:
CykloAmator HOBBY CA2  –  44-57 lat  (roczniki 1972-1959)                                                                                       
CykloAmator HOBBY CA3  –  58-65 lat  (roczniki 1958-1951)                                                                                       
CykloAmator HOBBY CA4  –  66-69 lat  (roczniki 1950-1947) 
CykloAmator HOBBY CA5  –  70-72 lat  (roczniki 1946-1944)                                                                                       
CykloAmator HOOBY CA6  –  73 lat i więcej  (rocznik 1943 i wcześniejsze)

Prawo startu ma zawodnik posiadający sprawny dowolny rower (szosowy, gravel, trekkingowy, górski)                    
bez wspomagania elektrycznego, z kierownicą o dowolnym kształcie, koła 26-29’, sprawne dwa hamulce (zalecamy 
rower szosowy), obowiązkowo kask twardy atestowany.

Zawody zostaną rozegrane w w/w kategoriach wiekowych bez podziału na mężczyźni/kobiety.                                       
Jeżeli zgłosi się zawodniczka – startuje z mężczyznami starszymi o jedną kategorię. 

RANGA  i  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Ogólnopolskie Górskie Mistrzostwa CykloAmatorów odbędą się w dniach:                                                          
27 sierpnia (sobota) – Puchar Słona Góra – jazda indywidualna na czas pod górę, dystans 2,2 km/150 m, max. 16%
Zgłoszenia: stadion LKS Pogórze w godz. 13.00-14.30 – dojazd 1 km od stacji PKP Łowczówek-Pleśna.                  
Start pierwszego zawodnika o godz. 15.00  wg zgłoszeń na listę startową.                                                                        
Jazda na czas odbędzie się przy ruchu ograniczonym.

28 sierpnia (niedziela) – wyścig 26.Maraton – Ziemia Tarnowska  na trasie okrężnej Pleśna-Wał-Pleśna,               
1 okrążenie wynosi 19,5 km/250 m,  przy otwartym ruchu drogowym.                                                                              
Zgłoszenia: Urząd Gminy Pleśna w godz. 8.00-9.30                                                                                                      
Start:                                                                                                                                                                                   
kat. CA1 – godz. 10.00 – pokonują 6 okrążeń / 115 km/1500 m    (Premia Górska  – na 3. okrążeniu – Wał, ok. 44 km) 
kat. CA2 – godz. 10.02 – pokonują 2,5 okrążenia / 44 km/750 m  (Premia Górska  – na 2. okrążeniu – Wał, ok. 25 km) 
kat. CA3 – godz. 10.04 – pokonują 1,5 okrążenia / 25 km/500 m       (Premia Górska  – na 1. okrążeniu – Wał, 5,3 km) 
kat. CA4 – godz. 10.06 – pokonują 1,5 okrążenia / 25 km/500 m       (Premia Górska  – na 1. okrążeniu – Wał, 5,3 km) 
kat. CA5/6 – godz. 10.08 – pokonują 1,5 okrążenia / 25 km/500 m    (Premia Górska  – na 1. okrążeniu – Wał, 5,3 km) 



Na odprawie technicznej o godz. 9.45 również do wglądu mapka trasy z uwzględnieniem niebezpiecznych miejsc.        
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.                                   
Wyścig przebiega po obszarze chronionego krajobrazu.                                                                                                       
Wyniki będą ogłaszane sukcesywnie przed Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna – www.ckplesna.pl..

OPŁATA  STARTOWA: 

40 zł za każdy dzień/start dla uczestników kat. CA1, CA2, CA3, CA4,                                                                                
20 zł za każdy dzień/start dla uczestników: 70+ lat (kat. CA5, CA6), kobiet oraz zawodników Klubów-organizatorów 
ORBIKOL, WTC i Legia Masters.

NAGRODY:                                                                                                                                     

Puchar Słona Góra  –  w każdej kategorii wiekowej:                                                                                                       
•     I miejsce  –  koszulka mistrza, medal złoty, puchar,                                                                                                        
•    II miejsce  –  medal srebrny, puchar,                                                                                                                               
•   III miejsce  –  medal brązowy, puchar.                                                                                                                               

26. Maraton – Ziemia Tarnowska  –  w każdej kategorii wiekowej:                                                                              
•     I miejsce  –  koszulka mistrza, medal złoty, puchar,                                                                                                        
•    II miejsce  –  medal srebrny, puchar,                                                                                                                                 
•   III miejsce  –  medal brązowy, puchar,                                                                                                                               
ponadto nagrody dla zwycięzców Premii Górskiej (omówienie na odprawie technicznej).

Dalsze miejsca będą nagradzane statuetkami. 

Na życzenie startujący otrzymują pamiątkowe dyplomy udziału w imprezie.                                                                      
Do dekoracji obowiązuje strój sportowy; odbiór nagród tylko osobisty.

KARY I SPORY

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

INFORMACJE DODATKOWE

•  Wyścigi nie będą punktowane do challenge’u Masters PZKol.                                                                                         
•  Ponieważ stopień trudności wyścigów jest wysoki, od uczestników wymagana jest znajomość tras zawodów przed 
startem/zapisem.                                                                                                                                                                     
•  Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.                                                         
•  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz wypadki spowodowane z winy uczestników  
i osób towarzyszących w czasie trwania zawodów.                                                                                                               
•  Koszty przejazdów i pobytu na zawodach pokrywa każdy uczestnik lub jego klub.                                                         
•  Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego.  Z uwagi na przebieg tras przez teren zabudowany, startujący muszą brać pod uwagę możliwość 
znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi.                                                                                                       
•  Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego przestrzegania poleceń służb: policji, porządkowych, organizatora   
i komisji sędziowskiej.                                                                                                                                                           
•  Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie wyścigu, w zapiętym kasku sztywnym. 
Jazda bez kasku lub z rozpiętym zapięciem kasku równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.                                  
•  Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych 
zawodników.                                                                                                                                                                           
•  Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i jej okolic.
•  Wpisanie na listę startową jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu, jednocześnie uczestnik wyścigu akceptuje 
warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.                                        
•  W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpłaconego wpisowego.
•  Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego 
ewentualnych zmian. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują decyzje podjęte przez Sędziego 
Głównego w porozumieniu z Organizatorami wyścigu.                                                                                                        
•  Szpitale:  Tuchów, ul. Szpitalna 1, tel. 14 653 51 01;  Tarnów, ul. Lwowska 178, tel. 14 631 56 38, 14 631 56 39    

                                                                                                                          Komandor Zawodów:                

                                                                                                               Adam Kałużny   tel. 609 14 99 75



H a r m o n o g r a m   Z a w o d ó w

          Puchar Słona Góra     sobota, 27 sierpnia 2016  –  jazda indywidualna na czas pod górę

           Stadion LKS Pogórze          1445     odprawa techniczna startujących
          Łowczówek    0,0 km          1500   start 1. zawodnika
          Słona Góra 2,2 km          1630   meta
          Pleśna Urząd Gminy          1700   zakończenie

          26. Maraton - Ziemia Tarnowska    niedziela, 28 sierpnia 2016   –  wyścig szosowy
Punkt trasy           Dystans start(meta)   Godz.  Droga     Uwagi - niebezpieczeństwa

 Pleśna Urząd Gminy       9.45 odprawa techniczna
 Pleśna Urząd Gminy       0 (115) km 10.00  K 1398 START kat. CA1

   Pleśna Urząd Gminy  0 (58) km  10.02  K 1398 START kat. CA2
   Pleśna Urząd Gminy 0 (25) km  10.04  K 1398 START kat. CA3
   Pleśna Urząd Gminy 0 (25) km 10.06  K 1398 START kat. CA4
   Pleśna Urząd Gminy 0 (25) km 10.08  K 1398 START kat. CA5 i  CA6
   Rychwałd 3,8 (111,2) km ║ przełomy

    Rychwałd na Lubinkę 5,1 (109,9) km  K 1399 X zakręt w prawo
   Wał – ▲  PK, PG 5,3 (109,7) km      ║ X zakręt w prawo      Premia górska 

kat. CA3, CA4, CA5, CA6,
początek zjazdu !!

    Lichwin 7,1 (107,9) km       ║ !!stromy zjazd w zakrętach - 12%
     Lubinka 8 (107) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną 
    Szczepanowice – skrzyżowanie 11,2 (103,8) km ║ X, wzmożony ruch
   Szczepanowice 12 (103) km ║ X, stromy zjazd w zakrętach !!!

    Szczepanowice 13 (102) km ║ X, przełomy, wzmożony ruch
    Rzuchowa na Pleśną 16,5 (98,5) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
    Łowczówek skrzyż. na Woźniczną 17,5 (97,5) km       ║ X, wzmożony ruch
    Pleśna na Łowczów 19 (95) km       ║ X, wzmożony ruch
   Pleśna Urząd Gminy – PK 19,5 ((94,5) km X, )(, wzmożony ruch,

    Rychwałd na Lubinkę 24 (91) km  K 1399 X, zakręt w prawo
     Wał –▲  PG, META 25 (90) km      ║ Premia górska kat. CA2

META kat. CA3, CA4, CA5, CA6
    Lubinka 27 (87) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną
    Szczepanowice 32 (84) km        ║ X, przełomy, wzmożony ruch!!!
    Rzuchowa na Pleśną 35 (81) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
     Pleśna Urząd Gminy – PK 39 (76) km ║ X, )(, wzmożony ruch,
     Wał –▲  PG, META 44 (71) km ║ Premia górska kat. CA1

META kat. CA2
     Lubinka 48 (68) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną
     Szczepanowice 52 (64) km ║ X, przełomy, wzmożony ruch!!!
    Rzuchowa skrzyż. na Pleśną 54 (61) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
    Pleśna Urząd Gminy – PK 58 (57) km       ║ X, )(, wzmożony ruch,
     Wał –▲ 62 (52) km  K 1399 !!stromy zjazd w zakrętach -12%
     Lubinka 65 (50) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną
     Szczepanowice 70 (45) km ║ X, przełomy, wzmożony ruch!!!
     Rzuchowa skrzyż. na Pleśną 73 (42) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
     Pleśna Urząd Gminy – PK 77 (38) km        ║ X, )(,wzmożony ruch
     Wał –▲ 81 (34) km  K 1399 !!stromy zjazd w zakrętach -12%
     Lubinka 83 (31) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną
     Rzuchowa skrzyż. na Pleśną 89 (23) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
     Pleśna Urząd Gminy – PK 95 (19) km ║ X, )(, wzmożony ruch,
    Wał –▲ 99 (16) km  K 1399 !!stromy zjazd w zakrętach -12%
    Lubinka 102 (13) km  K 1397 stop, wjazd na drogę główną
   Rzuchowa skrzyż. na Pleśną 111 (4) km  K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
   Pleśna Urząd Gminy –  META
                 Uroczystość dekoracji 

115 (0) km 14.00
14.30

║ META kat. CA1
Dekoracje od kat. CA6 do CA1

   K  orzystaj z usług:
   Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Świerkami” Pleśna 43; www.kuczerakonie.pl  tel. 728 499 708
   Chata pod Wałem, Lichwin 115 www.chatapodwalem.prv.pl  tel. 603 602 348                                                        
   Basen + jacuzi przy Campingu PFCC nr 202, Tarnów, ul. Piłsudskiego 28a, tel. 14-621 51 24
   Mauzoleum Generała Bema obok Domu Nauczyciela, Tarnów, ul. Słowackiego 7, tel. 14-622 07 38                                            Polecamy . . .       

http://www.kuczerakonie.pl/
http://www.chatapodwalem.prv.pl/




                                                                                                      



 Pleśna, dn. 27-28 sierpnia 2016 r.

....................................................................................
                                  (imię i nazwisko)

..............................................................
                                  (nr PESEL)

                                                                                                    ORGANIZATOR:
…..........................................................             Karpacki Klub Cyklosportu i Cykloturystyki 
                             (klub)                                                                     ORBIKOL
                                                                                                       
 
                                                                 OŚWIADCZENIE

Uprawiam sport amatorsko i chcę spróbować swoich sił w rywalizacji w wyścigu 
kolarskim – zapoznałem się z Regulaminem „Ogólnopolskich Górskich Mistrzostw 
CykloAmatorów” i zgadzam się z jego postanowieniami  i warunkami uczestnictwa. 
Zapoznałem się również z trasami zawodów i jej trudnościami i oświadczam, że stan 
zdrowia pozwala mi na pokonanie tych tras i uczestnictwo w tych zawodach.
Znam przepisy ruchu drogowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
Wobec powyższego niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w tych zawodach. 
Przyjmuję do wiadomości, że organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, 
a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. 
Startuję na własną odpowiedzialność. 
Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe przeze mnie 
szkody. 
Przez akceptację niniejszej deklaracji zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 
związanej z zawodami. 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń 
w stosunku do organizatora. 
Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń organizatorów, komisji sędziowskiej, 
policji i służb porządkowych, warunków Regulaminu i zasad fair play. 
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi 
danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów oraz prasę, radio 
i telewizję. 
Swoim podpisem zapewniam, że wypełniłem formularz zgłoszeniowy rzetelnie 
i zgodnie z prawdą. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych             
(Dz. U. Nr 133, poz.883). 
Niniejsza deklaracja dotyczy 2. dni zawodów.

                                                                        ............................................................. 
                                                                                                              (podpis uczestnika składany przy zapisie)                
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