REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO
ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM O PUCHAR BURMISTRZA GMINY
JEDLICZE 2017
1. Cele zawodów:







popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
szerzenie aktywnego stylu życia i form rekreacji,
propagowanie zawodów przeznaczonych dla każdego rowerzysty bez względu na
wiek i płeć,
promowanie i prezentacja Gminy Jedlicze,
wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych wyścigach i kategoriach
wiekowych,
włączenie całych rodzin w rekreacyjne uprawianie sportu rowerowego,

2. Organizator:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, ul. Kościuszki 1
3. Termin i miejsce zawodów:
19.08.2017 r. (sobota) godzina 830
Jedlicze, ul. Kościuszki 1, Parking, Park przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
4. Zgłoszenia:


w dniu zawodów, biuro zawodów,

5. Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodniczki/cy, posiadający ważne licencje kolarskie, ważne badania lekarskie
(lub podpiszą oświadczenie), oraz zawodniczki/cy niestowarzyszeni ( bez licencji ), posiadający
dowód tożsamości, ważne badanie lekarskie zezwalające na start w danym wyścigu oraz wypełnią
i podpiszą pisemne oświadczenie na start w wyścigu. Zawodników niepełnoletnich, zgłaszają
rodzice lub ich prawni opiekunowie, podpisując pisemną zgodę na ich start. Startujący w wyścigu
i oficjalnym treningu, muszą posiadać sprawny technicznie rower, z dwoma sprawnymi
hamulcami, pełny kask i przypięty numer startowy. Zawodnikom w trakcie wyścigu będzie
towarzyszyć opieka medyczna. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w
wysokości – 20 zł ( dorośli) 5 zł (dzieci).

6. Zasady rozgrywania zawodów:
Uczestnikom zawodów zabrania się:




skracania wyznaczonej trasy,
utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie drogi, gwałtowną zmianę kierunku
jazdy,
naprawy roweru przez inne osoby (zawodnik może samodzielnie dokonywać napraw
roweru ),

7. Harmonogram zawodów:
godz. 830 – 1100 biuro zawodów,
godz. 1115 – powitanie wszystkich gości i zapoznanie z regulaminem,
godz. 1130 – dzieci do 6 – ciu lat

godz. 1135 – dzieci od 7 do 8 lat
godz. 1145 – dziewczęta od 9 do 10 lat, od 11 do 12 lat
chłopcy od 9 do 10 lat, od 11 do 12 lat
dziewczęta 13-16 lat
godz. 1215 – młodzik od 13 do 14 lat
junior młodszy od 15 do 16 lat
godz. 1300 – junior od 17 do 19 lat
masters1 – 30 do 39 lat
masters 2 – 40 do 49 lat
weteran – 50 i starsi
kobiety powyżej 16 lat
godz. 1400 – senior od 20 do 29 lat
godz. 1530 – dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów.
8. Kategorie/Dystanse:


















dzieci I do 6 – ciu lat dziewczynki– ok. 150 m.
dzieci I do 6 – ciu lat chłopcy – ok. 150 m.
dzieci II od 7 do 8 lat dziewczynki – 2 x 250 m.
dzieci II od 7 do 8 lat chłopcy – 2 x 250 m.
dziewczęta od 9 do 10 lat – 1500 m.
chłopcy od 9 do 10 lat – 2 x 1500 m.
dziewczęta od 11 do 12 lat – 1500 m.
chłopcy od 11 do 12 lat – 2 x 1500 m.
młodzik od 13 do 14 lat – 2 x 4000 m.
junior młodszy od 15 do 16 lat – 3 x 4000 m.
junior od 17 do 19 lat – 4 x 4000 m.
dziewczęta od 13 do 16 lat - 2 x 1500 m.
kobiety powyżej 16 lat - 4000 m.
senior od 20 do 29 lat – 6 x 4000 m.
masters I od 30 do 39 lat – 3 x 4000 m.
masters II od 40 do 49 lat – 2 x 4000m.
weteran od 50 i starsi – 2 x 4000m.

9. Nagrody:
Zawodnicy za zajęcie 1,2,3 miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy za
zajęcie miejsc 4 – 5 pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich najmłodszych uczestników
zawodów przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Informacje dodatkowe.
Zawodnik po wyścigu jest zobowiązany do zdania numeru startowego. Każdy uczestnik
zdający numer otrzyma ciepły posiłek oraz napój (woda, herbata, kawa).
W przypadku mniejszej niż 6 osób w danej grupie wiekowej grupy będą łączone.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy
(zalaminowany). Numer musi być tak zamontowany, aby był bardzo dobrze widoczny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów
będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Zawody odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian.
W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Nie
dopuszcza się nieznajomości regulaminu jako usprawiedliwienia.
Organizator Wyścigu

