
 
 

REGULAMIN 
VIII Maraton Rowerowy MTB 

o Puchar Związku Banków Polskich 
 

1. VIII Maraton Rowerowy MTB o Puchar ZBP odbywa się w ramach współpracy z 
Mazovia MTB - Organizatorem Maratonu MTB i wpisuje się w cykl Cisowianka 
Mazovia MTB Marathon 2018.  

 
2. Termin i miejsce imprezy: 23 września 2018 r , Józefów, hotel Holiday Inn 

Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1. 
 
3. Prawo udziału we współzawodnictwie mają pracownicy banków i instytucji 

międzybankowych. Związek Banków Polskich może wyrazić zgodę na udział w 
zawodach osób z firm i instytucji współpracujących ze środowiskiem bankowym.  

 
4. Warunkiem dopuszczenia do maratonu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres biuro@klubbankowca.com.pl oraz 
dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 70 zł brutto (osoba dorosła) oraz 30 zł 
brutto (dzieci do lat 13), w terminie do dnia 15 września 2018 r. na konto: 

 
Stowarzyszenia Rowerowego Zielony Szlak, 
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki, na poniższy 

nr rachunku bankowego 
Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541 

z dopiskiem „KATEGORIA BANKOWCY”. 
 

Wpisowe jest bezzwrotne.  
 
5. W przypadku uiszczenia wpisowego po wyznaczonym terminie, tj. 15.09.2018 r., 

warunkiem dopuszczenia do udziału w maratonie jest okazanie potwierdzenia 
dokonania przelewu. W przypadku braku potwierdzenia istnieje możliwość 
uiszczenia wpisowego w dniu zawodów, a po zweryfikowaniu płatności uzyskania 
zwrotu nadpłaty.  

 
6. W dniu maratonu wartość wpisowego wynosi 70 zł brutto dla osoby dorosłej oraz 

30 zł brutto dla dziecka do lat 13. Wpisowe nie dotyczy osób towarzyszących, 
które nie biorą aktywnego udziału w maratonie.  

 



7. Współzawodnictwo prowadzone jest na dystansach Fit i ½ Pro z poniższym 
podziałem:  
- Kobiety – Open, 
- Mężczyźni – Open 
- Drużyny - do klasyfikacji drużynowej o Puchar ZBP liczą się wyniki 3 
najlepszych zawodników z drużyny. Punty wyliczane będą na podstawie wzoru 
klasyfikacji drużynowej cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018 biorąc za 
zwycięzcę najszybszego zawodnika z dystansów Fit i ½ Pro z rywalizacji o 
Pucharze ZBP. 

 
8. Podczas zawodów obowiązuje regulamin Cisowianka Mazovia MTB Marathon 

2018.  
 
9. Opłata startowa płatna w dniu maratonu  

70 zł - start na dystansach Fit, ½ Pro  
30 zł dzieci do lat 13 start na dystansie Hobby  
20 zł - zestaw startowy  
obowiązują numery startowe z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 
2018.  

 
10. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu Organizatora.  
 
11. Dekoracja zwycięzców na wymienionych dystansach z podziałem na kategorie 

wiekowe zostanie przeprowadzona po zawodach. Dekorowane będą pierwsze 
trzy osoby z każdej kategorii wiekowej oraz pierwsze 3 drużyny.  

 
12. Punktacja będzie liczona zgodnie z zasadami cyklu głównego Cisowianka 

Mazovia MTB Marathon 2018. 
 
13. W przypadkach spornych i nie ujętych w regulaminie, stosuje się regulamin  

Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018, a decyzje podejmie Sędzia Główny w 
porozumieniu z Organizatorem.  

 
 
Klub Bankowca  
Związek Banków Polskich 


