XIII STALOWOWOLSKI ROWEROWY CROSS COUNTRY
o puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli
REGULAMIN
I.

Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa oraz aktywnego wypoczynku na rowerach wśród
mieszkańców miasta i regionu.
2. Promocja miasta Stalowa Wola.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników crossu w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji.
5. Promocja roweru jako środka transportu.
II.




III.





IV.






V.

Organizatorzy
Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola
o Tel/fax (15) 842 09 50, 842 09 61
o e-mail: m.romaniak@mdkstalowawola.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Współorganizatorzy
Andrzej Sobiło/Wojciech Pyjor
Nadleśnictwo Rozwadów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Związek Harcerstwa Polskiego
Termin i miejsce
Wyścig odbędzie się 1 maja 2018 r. na trasie okrężnej (1 okrążenie – ok. 10,5 km
długości), start i meta – ul. Kasprzyckiego.
Biuro Zawodów – parking przy ul. Kasprzyckiego 8 – czynne w dniu zawodów
w godz. 8.40 – 14.15.
Zawodniczki i zawodnicy startujący w kategoriach „I”, „II”, „V” i „VI” powinni
odebrać numer startowy i dopełnić pozostałych formalności w Biurze Zawodów
w godz. 8.40 – 9.30.
Zawodnicy startujący w kategoriach „III” i „IV” powinni odebrać numer startowy
i dopełnić pozostałych formalności w Biurze Zawodów w godz. 9.45 – 11.15.
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem XIII Stalowowolskiego Rowerowego Crossu Country może być
osoba, która:
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2.
3.



4.
5.
6.
7.
8.

VI.

dokona zgłoszenia wyłącznie za pomocą strony internetowej do dnia 27 kwietnia
2018 roku poprzez stronę http://timekeeper.pl/zawody oraz dopełni pozostałych
formalności w biurze zawodów w dniu imprezy 1 maja 2018 roku (pobranie
numeru startowego, podpisanie lub złożenie podpisanego przez zawodnika
Oświadczenia, podpisanie lub złożenie podpisanego przez rodzica/prawnego
opiekuna Oświadczenia zawodnika niepełnoletniego).
Warunkiem startu w Crossie jest zaakceptowanie jego Regulaminu.
Zawody mają charakter otwarty. Prawo do startu w crossie posiadają:
osoby, które ukończyły 18 lat,
osoby niepełnoletnie startujące w kategorii „I”, „II” i „III”, za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych (oświadczenie do pobrania na stronie:
www.mdkstalowawola.pl)
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub
opiekunów zorganizowanych grup sportowych).
Każdy zawodnik ma obowiązek startowania w KASKU sztywnym, zgodnym
z obowiązującymi w Polsce warunkami bezpieczeństwa. Osoby bez kasku
sztywnego nie będą dopuszczone do zawodów.
Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym
technicznie.
Trasa zawodów będzie oznakowana, zabezpieczona przez obsługę i ratowników
medycznych.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do siebie,
organizatorów oraz innych pracowników zaangażowanych w organizację crossu.
Sposób przeprowadzenia wyścigu

1. Wyścig rozegrany zostanie jako cross terenowy w klasyfikacji indywidualnej
na wytyczonej rundzie.
2. Dystans rundy – ok. 10,5 km
3. Rywalizacja odbędzie się na dystansie jedno-, dwu- lub trzykrotnie pokonywanej
rundy w zależności od kategorii wiekowej.
4. Kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
- „I” – kobiety – open
- „II” – od 13 do 17 lat
- „III” – od 18 do 29 lat
- „IV” – od 30 do 45 lat
- „V” – od 46 do 59 lat
- „VI” – powyżej 60 lat
5. Limit uczestników – 250 osób
6. Pomiar czasu
Podczas XIII Stalowowolskiego Crossu Country będzie funkcjonował elektroniczny
system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy zawodnik zobowiązany jest do
posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego, tak aby był
widoczny i możliwy do odczytania. Brak numeru startowego lub umocowanie go
w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika.
Zabrania się przekazywania numeru startowego bądź roweru z numerem
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startowym innemu
zawodnika.
VII.

zawodnikowi,

będzie

to

skutkowało

dyskwalifikacją

Program








8.40 – 11.15 – wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów
10.00 – start zawodniczek i zawodników w kategoriach: „I” i „II” na dystansie
1 rundy
10.10 – start zawodników w kategoriach: „V” i „VI” na dystansie 2 rund
12.00 – start zawodników w kategoriach: „III” i „IV” na dystansie 3 rund
ok. 14.00 – 14.15 – zakończenie zawodów
rozdanie pucharów i dyplomów dla zwycięzców crossu
losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wyścigu
Zawodnicy powinni ustawić się na miejscu startu 15 min. przed rozpoczęciem
wyścigu swojej kategorii.

VIII.

Nagrody




IX.

Miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej – puchary Prezydenta Miasta Stalowej
Woli oraz okolicznościowe dyplomy
Ponadto:
Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników zawodów
Zasady FAIR PLAY

1.
2.
3.
4.

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca szybszemu na trasie.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie.
Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.
Na trasie wyścigu należy bezwzględnie podporządkować się służbom
organizatora.
5. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy
wyścigu.
6. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien
zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po
której zamierza dokonać manewru wyprzedzania.
7. Zabrania się zawodnikom utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie,
gwałtowną zmianę kierunku jazdy.
8. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
9. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do siebie, organizatorów
i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani
zachowywać się w sposób niesportowy.
10. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien
znajdować się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora,
nie przedłużając dekoracji.
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Ochrona środowiska naturalnego
1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie
wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie
wyścigu.
3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani
dyskwalifikacją.
X.
1.
2.

Informacje dodatkowe

Organizator ubezpiecza uczestników crossu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie trwania zawodów.
5. Uczestnicy crossu mają do dyspozycji Depozyt w Biurze Zawodów. Depozyt
można zostawić i odebrać jedynie w godzinach pracy Biura Zawodów, tj. od 8.40
do 14.15. Prosimy nie zostawiać rzeczy kosztownych. Nie sprawdzamy zawartości
depozytu i nie ponosimy za niego odpowiedzialności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
7. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Wszyscy zawodnicy proszeni są o poszanowanie środowiska naturalnego.
Bezwzględnie nie można zanieczyszczać trasy wyścigu.
9. Uczestnik crossu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w bazach danych organizatora w celach marketingowych oraz
umieszczenia na stronie internetowej bądź mediach społecznościowych imienia,
nazwiska, roku urodzenia oraz miejsca zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Każdy
uczestnik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych, do ich
poprawienia oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wskazane cofnięcie
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyniki z danymi osobowymi mogą zostać
wykorzystane przez organizatora, sponsora, prasę, radio i telewizję.
10. Uczestnik crossu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
11. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów
filmowych z wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas zawodów.
12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka przez organizatorów na cele związane z przeprowadzeniem
zawodów.
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13. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów podstawową opiekę
medyczną.
14. Organizator z Sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego
Regulaminu oraz do jego zmian, a także do decydowania w sprawach nim nie
objętych.
15. Cross odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
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