
VIII Mistrzostwa Polski MTB Medycyny i Farmacji 

Łomianki, 24.06.2012 

      

Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów i nie tylko, którzy współpracują z hurtownią Intra do 

sportowej rywalizacji i propagowania zdrowego stylu życia, do wzięcia udziału w VIII Mistrzostwach 

Polski MTB Medycyny i Farmacji, które odbędą się 24 czerwca 2012 roku w Wilczyocu ul. Kościelna, 

droga nr 10 . 

Mamy nadzieję, że jak co roku wielbiciele dwóch kółek nie zawiodą i licznie wezmą udział w zawodach. 

Najlepsi otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Oprócz sportowej rywalizacji będzie to niezwykła 

okazja do spotkania się i wymiany opinii ze znajomymi z branży farmaceutyczno-medycznej, a wszystko 

zgodnie ze sportową zasadą fair play. 

Dystans: 28 km 

Start: Wilczyniec, 24.06.2012 (niedziela), godz. 12 

Program zawodów: 

 10:00 – 11:30 zapisy w Biurze Zawodów 

 11:30 ustawianie zawodników na starcie 

 12:00 start maratonu 

 15:00 dekoracja zwycięzców 

 16:00 planowane zakooczenie imprezy 

Warunki uczestnictwa: 

 Zarejestrowanie się za pomocą specjalnego formularza rejestracyjnego przeznaczonego dla osób 

startujących w VIII Mistrzostwach Polski MTB Medycyny i Farmacji 

http://www.mazoviamtb.pl/rejestracja-farmaceuci.php  

 Dodatkowe obowiązkowe zarejestrowanie się za pomocą zwykłego formularza rejestracyjnego 

cyklu Mazovia MTB 2012 – nie dotyczy osób, które są już zarejestrowane 

 Uiszczenie opłaty wpisowej zgodnie z cennikiem (pkt 5) 

 Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, programem zawodów. 

Klasyfikacja będzie przeprowadzona stosując odpowiednio przepisy regulaminu Mazovia MTB Marathon 

2012. 



 

 

REGULAMIN: 

1. Kategorie 

Mężczyźni:     Kobiety:   

 M2 – do 30 lat     Klasyfikacja OPEN 

 M3 – od 31 do 40 lat 

 M4 – od 41 do 50 lat 

 M5 – od 51 lat 

RÓWNIEŻ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:  drużyny trzyosobowe 

2. Dystans:  28 km 

3. Miejsce i data:  

 Łomianki, Wilczyniec ul. Kościelna droga nr 10, 24.06.2012 (niedziela), godz. 12:00  

        4.   Opłaty wpisowe: 

 50 zł – koszt uczestnictwa w zawodach 

 20 zł – opłata za wydanie chipa ( nie dotyczy osób mających chip Mazovii ) 

        5.  Organizator 

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak: 

- adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki 

- tel.: 0 609 666 911 

- nr konta: KBSA X O./Warszawa 45 15002022 1220200124930000 

Strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl. 

e-mail: ewa@mazoviamtb.pl 

 

Firmy patronujące imprezie: 

 

http://www.mazoviamtb.pl/
mailto:ewa@mazoviamtb.pl

