Regulamin
CEL ZAWODÓW:
 popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce
 promocja Powiatu Śremskiego
 sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności oraz wyłonienie najlepszych
zawodników w jeździe indywidualnej na czas
 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 udekorowanie trzech najlepszych zawodników klasyfikacji OPEN statuetkami „Puchar
Burmistrza Śremu”
NAZWA IMPREZY:
V JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
ORGANIZATORZY:
 Maciej Foerster
 Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie
TERMIN I MIEJSCE:
 20 sierpnia 2017 r. (niedziela)
 start i meta przy Szkole Podstawowej w Bodzyniewie
PROGRAM ZAWODÓW:
 9:30 - 10:30 - przyjmowanie zapisów w biurze zawodów oraz wydawanie numerów
i pakietów startowych
 10:50 - oficjalne rozpoczęcie zawodów
 11:00 - start pierwszego zawodnika, następny startuje co pół minuty, ostatnia
dziesiątka startuje „rozstawiona” w kolejności sporządzonej na podstawie wyników
z poprzednich imprez (Belęcin 2017 i Bodzyniewo 2016) startuje co 1 minutę,
pozostali którzy zapiszą się w dniu zawodów startują po "rozstawionych" w odstępie
minutowym
 30 minut po przyjeździe ostatniego zawodnika uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów - orientacyjna godzina wręczania nagród będzie znana po zamknięciu
zapisów internetowych

UCZESTNICTWO:
 zawody przeznaczone są dla amatorów turystyki rowerowej z dobrym
przygotowaniem kondycyjnym
 warunkami dopuszczenia do startu są: ukończone 18 lat, złożenie organizatorom
pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wyrażenie
zgody na wszystkie zawarte w nim punkty oraz uregulowanie opłaty startowej
 dopuszcza się start osoby w wieku 16-17 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
po przedłożeniu pisemnej zgody na oświadczeniu dostępnym w biurze zawodów.
W dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat.
 obowiązkowym wyposażeniem każdego zawodnika jest kask sztywny
 zawodnik otrzymuje numer startowy, który obowiązkowo przymocowuje
do sztycy pod siodełkiem roweru!!!
 uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
 każdy z uczestników powinien ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku
 zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest równoznaczne z poniższą deklaracją:

„Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami
uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach”
 uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe

z ich winy

 podpisanie listy startowej jest równoznaczne z następującym oświadczeniem:
„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystywane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów”
 organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego
 organizator dopuszcza start na rowerach szosowych, czasowych, MTB 26', 27,5' i 29'
oraz rowerach trekingowych koła 28 cali
Organizator ma prawo poprosić o okazanie przed startem dowodu osobistego, legitymacji
uczniowskiej lub innego dokumentu w celu ustalenia wieku uczestnika.
KATEGORIE WIEKOWE:
 OPEN mężczyźni
 M2 – mężczyźni od 16 lat do 30 lat (rocznik 2001 - 1987)
 M3 – mężczyźni od 31 lat do 40 lat (rocznik 1986 -1977)
 M4 – mężczyźni od 41 lat i starsi (rocznik 1976 - 1967)
 M5 - mężczyźni od 51 lat i starsi (1966 i starsi)
 OPEN kobiety
 K2 – kobiety od 16 lat do 30 lat (rocznik 2001-1987)
 K3 – kobiety od 31 lat i starsze (rocznik 1986 i starsze)
ZGŁOSZENIA:
 organizator wprowadza limit uczestników – 150 uczestników!!!
 zgłoszenia przyjmowane będą jedynie poprzez formularz elektroniczny na stronie
organizatora www.wielkopolskanaczas.pl - tylko do dnia 16 sierpnia
 po zgłoszeniu poprzez formularz elektroniczny należy dokonać opłaty startowej,
obowiązuje zasada kolejności wpłat (wraz ze zgłoszeniem). Po osiągnięciu limitu –
zapisy zostaną zamknięte
 dane osobowe nie będą pod żadnym pozorem nikomu udostępniane, ani
przekazywane, a po zakończeniu zawodów zostaną ze strony usunięte
OPŁATY:
 do 16 sierpnia wpisowe wynosi 20 zł
 w dniu zawodów ewentualne zgłoszenia tylko w biurze zawodów - wpisowe
wynosi 30 zł i będzie można je wpłacić jedynie w biurze zawodów
 wpisowe należy, po poprawnym wypełnieniu formularza, przekazywać na konto:
29 1140 2004 0000 3602 6095 8744


Proszę podać tytuł wpłaty: "Imię i nazwisko, Bodzyniewo"

 nieprzekraczalny termin wpłaty wpisowego do 17.08.2017 r. - wpisowe musi być
wtedy na koncie organizatora. W przypadku braku wpisowego zgłoszenie będzie
anulowane.
UWAGA!!! Opłata za uczestnictwo jest bezzwrotna.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
 numer startowy na rower – do zwrotu po zawodach
 batonik regeneracyjny
 napój
Ponadto:

 przewidziano nagrody oraz statuetki „Puchar Burmistrza Śremu” dla pierwszej trójki

zawodników klasyfikacji OPEN
SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:
 uczestnicy zawodów będą startować indywidualnie, w odstępach półminutowych.
Ostatnia "rozstawiona" dziesiątka co 1 minutę, natomiast zawodnicy dopisani w dniu
zawodów ruszą po ostatnim "rozstawionym". Listę startową z godzinami startu
poszczególnych kolarzy organizator udostępni dnia 18.08.2017 r.
 zwycięzcą imprezy zostanie uczestnik, który w najkrótszym czasie pokona trasę i nie
pominie żadnego punktu kontrolnego
 podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
zamkniętym ruchu drogowym jednak każdy z uczestników zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 uczestnicy zawodów powinni zachować szczególną ostrożność mając na uwadze
możliwość wyjazdu na drogę pojazdów z pól, dróg leśnych i zabudowań
 uczestnicy, którzy samodzielnie przerwą udział w zawodach, zobowiązani są
poinformować o tym fakcie organizatora telefonicznie
 na trasie wyścigu będą znajdować się punkty kontrolne, celem których będzie
zapobieganie skracaniu trasy
 trasa będzie oznakowana strzałkami koloru żółtego nakreślonymi na drodze
 zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie i obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich
 podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych niż rower
środków transportu.
KARY:
 w momencie, gdy organizator lub jeden z sędziów zauważy zawodnika jadącego
drugiemu na kole, nałoży na zawodnika karę czasową w wymiarze 3 minut
 w przypadku stwierdzenia korzystania z pomocy osób trzecich organizator ma prawo
zdyskwalifikować zawodnika
 w wypadku stwierdzenia skrócenia trasy organizator zdyskwalifikuje zawodnika bez
możliwości odwołania
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
 zawodnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, nie mogą
zanieczyszczać trasy wyścigu
 zaśmiecanie trasy będzie karane dyskwalifikacją
 na trasie wyścigu zawodnicy nie mogą używać opakowań szklanych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Zaleca się posiadanie telefonu komórkowego.
Za wszystkie wypadki losowe na trasie organizator NIE PONOSI ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI!
Pamiętajmy o fair play - brać kolarska ma swoje zasady, które zna i stosuje. Każdy uczestnik
zawodów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania.
.

