REGULAMIN
AMATORSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO MTB
ŁĘŻYCKIE WERTEPY 2019
1. ORGANIZATORZY:
Organizator STOWARZYSZENIE CURTEZ http://curtez.pl
Koordynatorzy zawodów: Mariusz Jakubowski tel. 606977896, Jacek Mazur tel. 664724184

2. Rajd organizowany jest dla amatorów
3. CELE RAJDU:
• sportowa rywalizacja kolarzy MTB,
• popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich,
• popularyzacja zdrowia i spędzania czasu na świeżym powietrzu
• promocja miejscowości Łężyca oraz terenów leśnych w okolicy, które świetnie nadają się do aktywnego
wypoczynku

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
19.10.2019 r. Łężyca - parking leśny przy wieży obserwacyjnej [droga szutrowa w kierunku Krępy między
Łężycą a Wysokim]

5.HARMONOGRAM ZAWODÓW:
10.30 - 11.50 – wydawanie numerów startowych w biurze zawodów, zapisy dzieci
11.15 - wyścig dzieci
11.45 - odprawa techniczna i przejazd na linię startu
12.00 - start wyścigu
około 13:45 – ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców
14.00 – zakończenie imprezy

6. ZGŁOSZENIA:
Ilość miejsc dla zawodników dorosłych – 70 osób.
Zapisy na rajd prowadzone będą on-line na stronie www.super-sport.com.pl, od dnia 01.09.2019 do dnia
18.10.2019 lub osiągnięci limitu miejsc z odnotowaną wpłatą.
Przyjmowanie zgłoszeń dzieci w dniu zawodów 19 października 2019 od godz. 10.30 w biurze wyścigu.

7. OPŁATA STARTOWA:
- tytuł „darowizna na rzecz stowarzyszenia CURTEZ” - do wpłacenia na konto Stowarzyszenia CURTEZ

76 1140 2004 0000 3002 7539 6642 lub gotówką w biurze zawodów w dniu wyścigu pod warunkiem
wolnych miejsc
– wyścig główny 30 zł
- dzieci – brak opłaty startowej
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
• pakiet startowy ( numer startowy, napój, baton ,gorący posiłek po zakończeniu zawodów)
• elektroniczny pomiar czasu
• podstawowe zabezpieczenie medyczne i ratownicze
• nagrody dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej
• medale dla wszystkich uczestników wyścigów
• doskonałą sportową atmosferę

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które:



dokonają rejestracji on-line na stronie www.super-sport.com.pl - zapisy do dnia 18.10.2019.



złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.



Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).



Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać
pisemną zgodę rodziców.



Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do posiadania:



kasku sztywnego



przepisowego i sprawnego roweru



dowodu tożsamości



Wszyscy zawodnicy przed startem zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż zapoznali się z
regulaminem

10. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU :
• wyścig odbędzie się w terenie wymagającym
• wyścig zaczyna się od startu wspólnego
• pomiar czasu będzie przeprowadzony elektronicznie
• zawodnicy mają do pokonania:



kobiety 3 pętle łącznie o długości około 12 km,



mężczyźni 6 pętli łącznie o długości około 24 km,



dla najmłodszych przewidziana jest trasa o łatwiejszym stopniu trudności o długości około 500 m i

1.000 m.
• Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii zostaje zawodnik, który na mecie wyścigu uzyska najkrótszy
czas przejazdu oraz pokona pełen dystans przewidziany dla danej kategorii
• Skracanie trasy, bądź niesportowe zachowanie w trakcie trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją
zawodnika.
• Objazd trasy zawodów w godz.8-10. Przebywanie na trasie w trakcie trwania wyścigów i jakiekolwiek
utrudnianie rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

11. KATEGORIE I NAGRODY:
• dzieci:
do 10 lat dziewczęta, chłopcy;
do 15 lat dziewczęta, chłopcy;
O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

• dorośli
- kobiety
- mężczyźni
Organizator przewiduje nagrody dla trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników (kobiety, mężczyźni)

12. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie zawodów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Wyścig będzie rozgrywany trasą umiejscowioną całkowicie w terenie leśnym [w tym drogi pożarowe
szutrowe]
• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych sztywnych.
• Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
• Dzieci startują na odpowiedzialność rodziców.
• Zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby
towarzyszące.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii i godzin startów z uwagi na liczbę startujących tj.
połączenia, bądź rozdzielenia kategorii, niektóre kategorie wystartują wspólnie z odrębną klasyfikacją.
• W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z
organizatorami.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania
uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
• Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą oraz
zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów a także zapewnia, że stan zdrowia, w jakim
się znajduje umożliwia udział w zawodach.

14. SPRAWY SPORNE
• Uczestnikom zawodów przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu w ciągu 15 minut po zamknięciu

mety.
• Wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł.
• Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.
Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

