
Regulamin Serii Przełajowych Wyścigów Kolarskich Cyclo-Cross/MTB  
„PTC MALTA TOUR” – 2018 – 2019 rok  
Honorowy Patronat: - Malta Ski ; - Malta Pro Tour  
1. Cel wyścigu:  

 Promocja Miasta Poznań i Województwa Wielkopolskiego  

 Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i rekreacji.  

 Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.  

 Umożliwienie współzawodnictwa w zawodach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z 
rekreacją i zabawą  
 

2. Organizatorzy wyścigu, Komitet Organizacyjny:  
 Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, 61-413 Poznań ul. Leopolda Okulickiego 49, email: 

http://ptcpoznan.pl/ , osoba do kontaktu – Robert Kiszka tel. 515 742 785  

 Współorganizator Malta Ski, 61-131 Poznań ul. Wiankowa 2  
 

3. Patronat medialny i sponsorzy  
 Malta Pro Tour  

 

4. Terminy i miejsce organizacji zawodów:  
 10.11.2018 /25.11.2018 /16.12.2018 /12.01.2019 /24.02.2019 /10.03.2019 rok – Poznań tereny 

Malta Ski  

 Start: parking przy restauracji Malta Yacht Club  

 Meta: parking przy restauracji Malta Yacht Club  
 

5. Biuro i organizacja zawodów  
 Biuro zawodów Restauracja Sygnatura (tereny Malta Ski)  

czynne w dniu zawodów od godziny godz. 9:00  
 Zgłoszenia internetowo do godz. 17:00 dnia poprzedzającego zawody pod adresem 

http://ptcpoznan.pl/kontakt/ W treści wiadomości proszę o zaznaczenie „WYŚCIG PTC MALTA 
TOUR„ oraz podanie daty urodzenia i wypełnienie formularzy zgłoszeniowych  

 Start i Trasa wyścigu: pętla na terenie Malta Ski oraz Polany Harcerza około 2 km.  

 Start pierwszej kategorii zawodników godz. 11.00  
 

6. Warunki uczestnictwa:  
 Wypełnienie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 

internetowej organizatora .Potwierdzić start i pobrać numer startowy w biurze wyścigu w dniu 
zawodów .  

 Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora: mBank 47114020040000310277105964  

 Prawo startu w wyścigach mają osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat i 
okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość  

 Organizator przewiduje start osób niepełnoletnich, muszą oni posiadać pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych.  

 Każdy uczestnik zgłaszający się internetowo uważany jest przez organizatora za zawodnika, 

który zapoznał się z regulaminem i przedstawił w oświadczeniu stan zdrowia, który zezwala na 



start w zawodach kolarskich Jednolity, wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie 
internetowej: http://ptcpoznan.pl/ lub w biurze zawodów  
 

 Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym 
kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją.  
 

7. Obowiązkowe wyposażenie  
 kask sztywny  

 sprawny rower (brak ograniczeń sprzętowych)  
 

8. Kategorie oraz dystanse  
 Cyklosport , M30, M40 – 40 minut  

 M50, M60, M70 - 30 minut  

 Kobiety (wszystkie kategorie) – 30 minut (jedna klasyfikacja)  

 Dzieci do 12 lat – 1 okrążenie  

 Dzieci od 13 do 15 lat – 2 okrążenia  

 Amatorzy - 30 minut  

 Klasyfikacja „Open” to wszystkie wyżej wymienione kategorie, wliczają się do jednej punktacji  
 

9. Opłaty startowe:  
a. wysokość opłaty wynosi:  

 Cyklosport, M30, M40, M50, M60, M70 i starsi, amatorzy – 40zł  

 Kobiety - 30zł  

 Dzieci do 16 roku życia - 0 zł  
 

b. opłaty dokonać można:  

 na konto bankowe; PTC Poznań, 61-413 Poznań ul. Leopolda Okulickiego 49, z podaniem w 
tytule imienia, nazwiska oraz wpisaniem PTC MALTA TOUR i z datą zawodów Nr konta 
bankowego mBank 47114020040000310277105964  

 W dniu zawodów w biurze wyścigu w wysokości powiększonej o 20zł  

 

10. Nagrody dla zwycięzców:  
 Cyklosport ,M30,M40- w kategoriach od 1-3 miejsca medale,  

 Kat. M50,M60, M70 i starsi – w kategoriach od 1-3 miejsca medle  

 Kobiety (wspólna klasyfikacja) – 1-3 miejsca medale,  

 Amatorzy – miejsca 1 – 3 medale,  

 Dzieci – miejsca 1-3 dyplomy, upominki  

 Za cały cykl zawodów przewidziane są nagrody pieniężne dla zawodników, którzy uzyskali 
największą ilość punktów w kategorii „Open” od 1 do 3 miejsca- (nagroda pieniężna), od 4 
do 6 miejsca nagrody rzeczowe  
 

11. Postanowienia końcowe:  
 Sędziego Głównego i dwóch sędziów wyznaczy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku 

Kolarskiego  

 Organizator zapewni posiłek regeneracyjny, ciepłe napoje i obsługę medyczną  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w trakcie wyścigu wypadki  



 Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie  
 O wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny 

wyścigu wraz z Organizatorem  

 Najbliższy szpital ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań tel. (61)8 739 346  

 DYREKTOR WYŚCIGU: Robert Kiszka tel. 515 742 785  

 Kategorie wiekowe określone w stosunku do 2019 r0oku: Mężczyźni: Cyklosport 16-29 lat(1990-

2003); M30 30-39 lat(1989-1980); M40 40-49 lat(1979-1970); M50 50-59 lat(1969-60); M60 60-69 lat(1959-50); 
M70 - 79 lat i starsi (1949-)  
 

12 Punktacja w wyścigów na PTC Malta Tour  
Dla wszystkich kategoriach wiekowych  
Miejsce Punkty  
1                15  
2                12  
3                10  
4                   8  
5                   6  
6                   5  
7                   4  
8                   3  
9                   2  
10                 1  
 
13 Regulamin zatwierdzony przez Wielkopolski Związek Kolarski.  

 
 
 
 
 
 


