
REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH
I WYŚCIG MTB CZUDEC

o Puchar Wójta Gminy CZUDEC 18.08.2019r.

1. CEL ZAWODÓW
- Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

- Popularyzacja kolarstwa i rekreacji rowerowej wśród mieszkańców

Gminy Czudec i okolic.

- Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

- Aktywizacja mieszkańców do uprawiania sportu.

- Promocja Gminy Czudec.

2. ORGANIZATOR
- Gminny Ośrodek Kultury w Czudcu

Osoba do kontaktu:

tel.: 668 929 006, 503 096 756

e mail:Okczudec@onet.eu

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- Termin: Niedziela 18.08.2019 r.

- Start i meta zlokalizowana jest na stadionie Sportowym „Czarni

Czudec”.



4. PROGRAM ZAWODÓW
- 8:30 – 10:00 Zapisy Kids

- 8:30 – 10:30 Zapisy SENIOR

- 11:00 – Start SENIOR

- 11:30 – Start pierwszej kategorii grupy “Kids”

- 13:00 – Rozdanie nagród “Kids”

- 14:30 – Rozdanie nagród SENIOR

5. KATEGORIE WIEKOWE
Zawody dla dzieci – KIDS - będą przeprowadzone z podziałem na

dziewczynki i chłopców:

- do 4 lat

- 5-7 lat

- 8-10 lat

- 11-13 lat

- 14-15 lat

Zawody dla dorosłych – SENIOR:

Mężczyźni
- M1: 16-19 lat

- M2: 20-29 lat

- M3: 30-39 lat

- M4: 40-49 lat

- M5: 50 i więcej

Kobiety
- K1: 16-19 lat

- K2: 20-35 lat

- K3: 30-40 lat

- K4: 40 i więcej



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych

w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii.

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia
nie miesiąc!

6. TRASY ZAWODÓW
Wyścigi dla dzieci - KIDS – będą rozgrywane w miasteczku zawodów.

Dokładne informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.

Trasa SENIOR I Wyścigu MTB CZUDEC, zostanie zamieszczona

na stronie www. oraz na portalu Facebook na 1 tydzień przed terminem

imprezy sportowej.

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia internetowe obejmują kategorie SENIOR.

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wypełnienie formularza

na stronie http://timekeeper.pl/, wniesieniu opłaty startowej przez internet

lub w biurze zawodów w dniu 18.08.2019 r. od godz. 8:30-10:30 dla
kategorii SENIOR.
Platforma Timekeeper, do rejestracji zawodników zostanie zamknięta

w dniu 11.08.2018 r. do godziny 24 po tym terminie możliwość zapisu

pozostanie tylko i wyłącznie w biurze zawodów od 8:30 do 10:30 w dniu

zawodów i w wyższej cenie.

Obowiązkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się z

regulaminem wyścigu oraz wniesienie opłaty zgodnie z regulaminem.

- Terminy i wysokość opłat startowych dla kategorii SENIOR:

• do 16.08 / 40 zł

• W dniu zawodów / 50 zł

http://timekeeper.pl/


- Udział w zawodach dla kategorii KIDS – jest bezpłatny.

- Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający

uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego

przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych dla potrzeb promocyjnych i informacyjnych

imprezy rowerowej.

8. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
- Trasa SENIOR będzie odpowiednio oznaczona za pomocą taśm i

tabliczek informacyjnych z kierunkiem trasy

- Trasa SENIOR zawiera odcinki techniczne, gdzie należy zachować

szczególną ostrożność.

- Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń będą karane dyskwalifikacją.

- Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu mają obowiązek zgłosić

ten fakt w Biurze Zawodów.

- Zawodnik nie może utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi.

- Zabrania się wyrzucania opakowań po żelach energetycznych i

innych odpadów poza strefami zrzutu (bufetu), zabrania się

używania szklanych pojemników oraz opakowań

-. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające

odczytanie go oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie

punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.

- We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym

regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.



10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH
WPISOWEGO

- Zabezpieczenie medyczne zawodów.

- Oznakowanie i obsługę trasy.

- Bufety na trasie.

- Elektroniczny pomiar czasu.

- Posiłek regeneracyjny na mecie.

- Pamiątkowy medal dla uczestnika.

- Dostęp do zdjęć z imprezy

11. NAGRODY
Organizator poinformuje o ewentualnych nagrodach w terminie 1

tygodnia przed zawodami.

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU ULICZNYM
Ponieważ wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym

bezwzględnie należy przestrzegać przepisy Ruchu Drogowego. W

miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby organizatora

ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną

ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól,

dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na

drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną

jezdni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i

wypadki na trasie.

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania

i używania kasku ochronnego sztywnego.



Uczestnicy na dystansie SENIOR powinni posiadać rower

przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje

z udziału w wyścigu

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć się od następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności

cywilnej (OC) we własnym zakresie, organizator nie zapewnia
ubezpieczenia uczestników zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe

zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z

nich.

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną

odpowiedzialność.

- Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i

wypadki na trasie.

- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako

wytłumaczenie.

- W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie

Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.

- Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów

akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację

zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego

regulaminu oraz do jego zmian.

- Zakaz uczestnictwa w imprezie po spożyci alkoholu.

- Organizator nie wystawia faktur VAT.



- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu

imprezy jeśli wystąpią okoliczności na które nie ma wpływu.

- Dokładny przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie

Gminy Czudec jak i w “wydarzeniu MTB Czudec 18.08.2018” na

platformie Facebook, do dnia 11.08.2019 r.


