„Wyścig MTB” – szkolne zawody kolarstwa górskiego
Organizator:
Fundacja 9sił
Klub Radnych Gminy Jeleśnia „Dla ludzi”
Kontakt:
Piotr Pawlica - Radny
tel. 609 057 784
e-mail: pawlicapiotrek@gmail.com
Termin i miejsce organizacji wyścigu:
22.06.2019 r. (tj. sobota) - Sopotnia Mała (ścieżki rowerowe).
Miejsce startu, biuro zawodów:
Przy Ośrodku Zdrowia - Sopotnia Mała 303.
Program:
godz. 8:30 – 9:45 – biuro zawodów
godz. 10:30 – START w kategorii klasa 1, 2
godz. 11:00 – START w kategorii klasa 3, 4
godz. 11:30 – START w kategorii klasa 5, 6, 7, 8
godz. 14:00 – dekoracja, rozdanie nagród, zakończenie
Warunki uczestnictwa:
1. Wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego. Formularze
znajdować się będą w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej
www.radnijelesniaklub.pl. Formularze należy wypełnić w sposób prawidłowy i kompletny
najpóźniej do 18.06.2019 r.
– Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość
ich
wykorzystania
w
Internecie
lub
transmisjach
radiowotelewizyjnych. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że
Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji
na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji
Zawodów.
2. Zawody są bezpłatne. Obowiązuje formularz zgłoszeniowy złożony w szkole lub po
zapisaniu się w biurze zawodów w dniu 22.06 2019 r.
3. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 roku życia mają prawo do startu po
złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu
udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.

4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
7. 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 zawodnika.
8. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy w widocznym miejscu (DO
WYBORU GDZIE). Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez
sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z
dyskwalifikacją uczestnika.
9. W wyścigu obowiązkiem jest posiadanie roweru typu MTB i dwóch sprawnych hamulców.
10. Dzieci z klas 1, 2, 3 i 4 mogą startować wraz z dorosłym opiekunem (będzie liczony
wyłącznie czas dziecka).
Zgłoszenia i wpisowe:
1. Zapisy ruszają 7.06.2019 r.
2. Opłata startowa – Bezpłatne.
Organizacja wyścigu:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na zabezpieczonej i oznaczonej trasie.
2. Start wyścigu nastąpi z okolic biura zawodów o godz. 10:30.
3. Na starcie i na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny, którego ominięcie będzie
karane dyskwalifikacją.
4. Na trasie wyścigu NIE będzie bufetu.
5. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie
przejadą wyznaczony dystans.
6. Podczas zawodów lekarz wyścigu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest
fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
7. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Świadczenia dla zawodników:
Pakiet startowy obejmuje:
– numer startowy,
– oznakowanie na trasie wyścigu,
– częściowe zamknięcie dla ruchu dróg publicznych,
– zabezpieczenie medyczne,
– elektroniczny pomiar czasu,
– posiłek na mecie.
Klasyfikacje:
Klasy 1-2 dziecko + opiekun
Klasy 3-4 dziecko + opiekun
Klasy 5-6
Klasy 7-8

Kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet miejsca I-III:
Klasa 1-2 : nagrody rzeczowe - dyplom + medal + puchar
Klasa 3-4: nagrody rzeczowe - dyplom + medal + puchar
Klasa 5-6: nagrody rzeczowe - dyplom + medal + puchar
Klasa 7-8: nagrody rzeczowe - dyplom + medal + puchar
Kary:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa.
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
– nie używanie sztywnych kasków,
– nadmierne śmiecenie,
– braki w sprzęcie mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
– nieprzestrzeganie zasad fair play,
– pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez osoby trzecie,
– skracanie trasy.
Protesty:
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej
w czasie do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile
Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później do 1 godziny po ogłoszeniu
nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
Informacje dodatkowe:
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania zawodów i tzw. “sił wyższych”.
2. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów.
3. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki
regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4.Organizator zawodów jest ubezpieczony od OC imprez masowych na kwotę 100 000 zł.
5. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

TRASY:
Klasy 1-2 trasa liczy łącznie ok. 3,3 km – drogi szutrowe stanowią ok. 1,4 km a drogi
asfaltowe ok. 1,8 km, łączne przewyższenie na trasie to ok. 34 m.

Klasy 3-4 trasa liczy łącznie ok. 4,3 km – drogi szutrowe stanowią ok. 2 km a drogi asfaltowe
ok. 2,3 km, łączne przewyższenie na trasie to ok. 48 m.

Klasy 5, 6, 7 i 8 trasa liczy łącznie ok 5,9 km – drogi szutrowe stanowią ok. 4,9 km a drogi
asfaltowe ok. 1 km, łączne przewyższenie na trasie to ok 100 m.

