Dukielska Wyrypa 2020 – Enduro MTB Trophy

Regulamin
WSTĘP
1. Organizatorem zawodów „Dukielska Wyrypa – Enduro MTB Trophy” jest:
Stowarzyszenie Enduro MTB Podkarpacie
Kielanówka 16D/16
35-106 Kielanówka
NIP: 5170398820
KRS: 0000781685
Zawody współorganizuje:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dukla
Armii Krajowej 1A
38-450 Dukla
NIP: 684 261 35 68
REGON: 180645964
2. Celem imprezy jest rozwój i popularyzacja kolarstwa górskiego typu enduro mtb, promocja turystyki
rowerowej w Beskidzie Niskim oraz propagowanie zdrowego trybu życia połączonego z integracją
środowiska rowerowego.
3. W 2020r. Dukielska Wyrypa – Enduro MTB Trophy odbędzie się 19 września (sobota).
WARUNKI UCZESTNICTWA
4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:
a) Posiadanie sprawnego roweru górskiego, pozwalającego na bezpieczne pokonywanie górskich
ścieżek pieszych i rowerowych
b) Posiadanie atestowanego kasku rowerowego
c) Rejestracja na zawody poprzez system pomiaru czasu www.timekeeper.pl
d) Dokonanie opłaty startowej
e) Własnoręczne podpisanie listy startowej, równoznacznej z akceptacją niniejszego regulaminu
f) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
w materiałach zdjęciowych i filmowych
g) Ukończenie 18 roku życia, a w przypadku osób małoletnich okazanie podpisanej zgody
opiekuna prawnego lub rodzica
h) Prawidłowe przymocowanie numeru startowego i chipa do pomiaru czasu
i) W przypadku startu w kategorii E-BIKE posiadania roweru dopuszczonego do poruszania się
drogami publicznymi tj. wspomagającego pedałowanie silnikiem elektrycznym, którego moc
nie przekracza 250W, a osiągana prędkość maksymalna to 25km/h.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
5. Uczestnik zawodów zobowiązuje się do:
a) Przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, zasad poruszania się po
terenach leśnych
b) Zachowania szczególnej ostrożności na szlakach turystycznych i ścieżkach dla pieszych
c) Udzielenia niezbędnej pierwszej pomocy i wezwania pomocy w przypadku zauważenia
wypadku

d) Zachowania zasady poszanowania środowiska naturalnego (w szczególności zabrania się
zanieczyszczania środowiska naturalnego oraz niszczenia fauny i flory)
e) Nieingerowania w oznaczenia trasy oraz punktów kontrolnych przygotowanych
przez organizatora
f) Poinformowania organizatora o przerwaniu udziału w rywalizacji za pomocą wiadomości SMS
lub kontaktu telefonicznego
g) Rywalizacji w duchu fair-play
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
6. Rejestracja uczestników odbywa się przez system www.timekeeper.pl po wybraniu zawodów
„Dukielska Wyrypa – Enduro MTB Trophy” z datą 19.09.2020r.
7. Pierwszym etapem rejestracji jest wybór grupy startowej, w zależności od roweru na którym dany
zawodnik będzie startował w zawodach, spośród:
 HARDTAIL
 FULL SUSPENSION
 E-BIKE (niezależnie od posiadanego rodzaju zawieszenia)
8. Następnym krokiem jest wpisanie dokładnych danych zgodnie z formularzem podanym podczas
rejestracji
9. Ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty startowej za pomocą przelewu tradycyjnego lub opcji szybkich
płatności dostępnych na stronie
10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika, maksymalnie 3 dni przed startem
zawodów. Aby tego dokonać należy skontaktować się z organizatorem poprzez e-mail:
enduromtb.podkarpacie@gmail.com w treści należy podać dane zawodnika, który rezygnuje
z uczestnictwa oraz dane zawodnika, który będzie startował w jego miejsce
11. Reklamacje związane z rejestracją i płatnością przelewem bezpośrednio na konto Stowarzyszenia
należy zgłaszać na adres e-mail: enduromtb.podkarpacie@gmail.com natomiast reklamacje dotyczące
płatności poprzez system t-pay należy zgłaszać bezpośrednio do obsługi serwisu www.timekeeper.pl
poprzez e-mail: biuro@timekeeper.pl
FORMUŁA ZAWODÓW
12. Formułą zawodów jest połączenie jazdy na orientacje wraz z jazdą na czas na dwóch odcinkach
specjalnych.
13. Warunkiem ukończenia i klasyfikacji w zawodach jest stawienie się w pięciu punktach kontrolnych
(odbicie karty potwierdzającej przybycie do każdego z punktów) oraz przejazd dwoma odcinkami
specjalnymi, na których będzie mierzony czas przejazdu. Informacje na temat umieszczenia punktów
kontrolnych wraz z trasą odcinków specjalnych zostaną podane do informacji uczestnikom w dniu
zawodów.
14. Po odcinkach specjalnych oraz trasie dojazdowej do punktów kontrolnych, a także między nimi można
poruszać się wyłącznie za pomocą roweru lub pieszo. Wszelkie poruszanie się podczas zawodów
za pomocą innych pojazdów lub wyciągiem będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
15. Zawody rozpoczynają się o godz. 9:00 a zawodnicy wypuszczani są na trasę w odstępach
30-sekundowych. Od momentu startu zawodnik ma 7 godzin na ukończenie wyścigu tj. odbicie karty
w pięciu punktach kontrolnych, przejazd dwóch odcinków specjalnych oraz powrót na start zawodów
i sczytanie numerka startowego. Odcinki specjalne można pokonywać od 9:30 do 15:30 w dowolnej
kolejności. Odstęp między zawodnikami na starcie odcinka specjalnego musi wynosić minimum
30 sekund. Każdy z odcinków specjalnych można pokonać wyłącznie jeden raz.
16. Trasy odcinków specjalnych zostaną oznaczone znakami specjalnymi (biały znak na niebieskim tle)
oraz otaśmowane. Punkty kontrolne zostaną oznaczone innym znakiem specjalnym niż te dotyczące

OSów. Wzór znaków specjalnych z wyjaśnieniem ich znaczenia jest załącznikiem nr.1 do tego
regulaminu.
17. Przed wyjazdem na trasę rowery zawodników w kategorii HARDTAIL i E-BIKE zostaną sprawdzone
i w odpowiedni sposób oklejone.
18. Zawodnicy nie mogą w trakcie trwania rywalizacji wymieniać rowerów, ramy rowerów
czy amortyzatorów. Wymiana kół i innych elementów jest dozwolona.
19. Klasyfikacja generalna jest ustawiana według sumy czasów przejazdów odcinków specjalnych.
NAGRODY
20. W każdej kategorii (HARDTAIL, FULL SUSPENSION, E-BIKE) zostaną nagrodzone trzy najlepsze miejsca
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
21. Nagrodami będą statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników stających
na podium (3 pierwsze miejsca). Każdy z uczestników który ukończy wyścig dostanie pamiątkowy
medal.
KARY
22. Zawodnik zostaje ukarany + 2 min. do sumy czasu przejazdów odcinków specjalnych w przypadku:
a) niezastosowania się do poleceń służb porządkowych lub sędziów
b) za jazdę po odcinkach dojazdowych bez prawidłowo założonego i zapiętego kasku (zdjęcie
kasku jest dozwolone wyłącznie w przypadku prowadzenia roweru)
23. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w przypadku:
a) Poruszania się na odcinkach dojazdowych lub odcinkach specjalnych inaczej niż rowerem lub
pieszo
b) Zdjęcia numerka startowego w czasie trwania rywalizacji
c) Za jazdę po odcinkach specjalnych bez prawidłowo założonego i zapiętego kasku
d) Braku odbicia karty we wszystkich pięciu punktach kontrolnych na trasie i nie zwróceniu jej do
weryfikacji przez organizatora po zakończonym wyścigu
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Każdy uczestnik bierze udział w Dukielskiej Wyrypie – Enduro MTB Trophy na własną
odpowiedzialność. Organizator oraz wszelkie osoby z nim współpracujące nie biorą odpowiedzialności
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które powstaną przed, w trakcie i po wydarzeniu. Poprzez
złożenie podpisu na liście startowej, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku z jego
udziałem nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora oraz osób z nim
współpracujących, tj. Współorganizatora, sponsorów i partnerów.
25. W trakcie rejestracji uczestnik przekazuje Organizatorowi dane osobowe potrzebne dla
przeprowadzenia zawodów. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na wydarzenie,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie
prowadzenia konta uczestnika w systemie rejestracji. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe
w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu. Dane osobowe podlegają
udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji
imprezy i przygotowania wyników. Administratorem danych osobowych jest Time Keeper
(www.timekeeper.pl), ul. Św.Barbary 40, 39-100 Ropczyce, NIP: 8181227443
26. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego
nieprzestrzegania.
27. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem
przysługuje organizatorowi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OZNACZENIE TRASY – WYJAŚNIENIE ZNAKÓW SPECJALNYCH WRAZ Z GRAFIKĄ

ZNAK STRZAŁKA W PRAWO – ścieżka OSu skręca w prawo

ZNAK STRZAŁKA W LEWO – ścieżka OSu skręca w lewo

ZNAK DWA WYKRZYKNIKI – trudna sekcja na ścieżce/zachowaj ostrożność/zwolnij

ZNAK TRZY WYKRZYKNIKI – bardzo trudna sekcja na ścieżce/zachowaj szczególną
ostrożność/znacznie zwolnij

ZNAK PUNKT KONTROLNY – punkt w którym należy odbić kartę zawodnika (w
zależności od numerku podanego na punkcie, należy odbić w tym samym miejscu
na karcie)

