
PAKIET  STARTOWY     ŻTC BIKE  RACE  

Pakiet startowy jest wielokrotnego użytku i składa się z dwóch numerów na koszulkę i numeru z 

chipami  mocowanego na sztycy pod siodełkiem.  

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet kosztuje 20zł,  za pakiet można zapłacić przelewem (na to samo konto do wpłat startowego) - 

lub gotówką w BIURZE ZAWODÓW na dowolnej imprezie. 

Dla każdego z obu cykli wyścigów - SUPER PRESTIGE i FIT RACE – są oddzielne pakiety startowe. 

Ponieważ pakiet, który już do nas nie wraca (zostaje u Państwa), musi być zaczytany do bazy 

zawodów nie ma możliwości wysłania go wcześniej.   

Pakiet odebrać można tylko w BIURZE ZAWODÓW na imprezie.  

 

Jeśli posiadamy już aktywny pakiet startowy, to aby wystartować na kolejnych etapach cyklu, 

wystarczy dokonać wpłaty startowego, przelewem na minimum 4 dni przed i wówczas możemy na 

kolejnych zawodach startować bez konieczności odwiedzenia BIURA ZAWODÓW. 

 

Można być zarejestrowanym do obu cykli jednocześnie = czyli możemy posiadać aktywne dwa 

pakiety startowe – do SUPER PRESTIGE i do FIT RACE. Wówczas po wcześniejszym wniesieniu opłaty 

startowej przelewem, można w ostatniej chwili podjąć decyzję, w którym z cykli tym razem 

startujemy. Jedyna zasada jaka nas obowiązuje to start we właściwej grupie startowej z właściwym 

dla niej pakietem startowym.  

UWAGA ! Start z niewłaściwym pakietem oznacza automatycznie dyskwalifikację.  

 

 W wypadku zgubienia lub zniszczenia pakietu , można na tę samą osobę (bez konieczności nowej 

rejestracji) wykupić nowy pakiet - wówczas pierwotny pakiet nie będzie już działał dożywotnio. 

Operacja "wymiany" pakietu jest także możliwa tylko na zawodach. 

 

Na każdych zawodach jest możliwość sprawdzenia czy posiadany pakiet działa prawidłowo - jest 

aktywny. W BIURZE ZAWODÓW jest automatyczny-samoobsługowy  punkt sprawdzający.  

W cyklu SUPER PRESTIGE, osoby w wieku powyżej 40 lat, mogą startować w kategorii specjalnej RED. 

Ta kategoria umożliwia start na najdłuższym dystansie razem z kategoriami M20 i M30. Wymaga to 

zgłoszenia mailem akcesu do kategorii specjalnej RED i wykupienia dodatkowego-specjalnego pakietu 

startowego do tej kategorii – szczegóły w REGULAMINIE pkt 6 Kategorie Wiekowe -  WARUNKI 

STARTU W KATEGORII SPECJALNEJ RED 

                                                                  poniżej oznaczenia kolorów 



OZNAKOWANIA – KOLORY NUMERÓW STARTOWYCH 

W kategoriach kobiecych obowiązują trzy kolory numerów, dla każdej kategorii wiekowej inny kolor: 

 

 

 

W kategoriach SUPER PRESTIGE M20, M50, M60, M70, M80+ obowiązują numery białe 

 

 

 

 

kategoriach SUPER PRESTIGE M30 i M40 obowiązują numery żółte 

 

 

 

 

W cyklu FIT RACE kategorie są oznaczone jedną cyfrą – M2, M3, M4 i M5.  

Wszystkie kategorie FIT RACE mają czarno-żółte numery startowe 

 

 

 

 

dla odróżnienia kategorii FIT RACE na numerach pod siodełkiem są kolorowe wklejki 

 

 

 

Kategoria specjalna RED startuje z czerwonymi numerami 

 

 

 

 

W razie wątpliwości prosimy o maila – ztc@onet.eu 

mailto:ztc@onet.eu

