Regulamin

Wersja 20190514

Wyścigu rowerowego: Heboj na Przehybę, rozgrywanego w dniu 8 września 2019 r.

1.

Organizatorem Zawodów jest: Proactive Sports Krystian Ignatowicz.

2.

Wsparcie organizacyjne
1) Urząd Miejski w Starym Sączu;
2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Stary Sącz,
Nadleśnictwo Krościenko.

3.

Cele Imprezy
1) Propagowanie jazdy rowerem na terenie polskich lasów - miejsca aktywnego
spędzania czasu oraz odpoczynku dla całej rodziny;
2) popularyzacja jazdy rowerem jako zdrowej, dostępnej dla każdego formy
aktywności ruchowej;
3) poznawanie przyrodniczej różnorodności Popradzkiego Parku Krajobrazowego;
4)

4.

promocja Starego Sącza jako regionu przyjaznego kolarstwu.

Organizacja zawodów:
1) zawody odbędą się w niedzielę 8 września 2019 roku. W ramach zawodów
odbędzie się wyścig kolarski na dystansie około 12,5 km;
2) start wyścigu: przy kościele w Gołkowicach Górnych, o godzinie 11.00;
3) meta zawodów: Przehyba;
4) biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej w Gołkowicach;
5) biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy - w godz. 8.00 - 10.00. W biurze
zawodów należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość.
Po godz. 10 nieodebrany numer wraca do puli wolnych numerów,
6) trasa prowadzi drogą asfaltową: drogą powiatową (nr 1536K), a następnie drogą
Lasów Państwowych na szczyt Przehyby;
7) na trasie nie będzie rozmieszczonych stref bufetu;
8) ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 10.00 będą
dostarczone na Przehybę samochodami Organizatora.
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5.

Warunki uczestnictwa w zawodach
1) Prawo do uczestnictwa w wyścigu rowerowym mają osoby dorosłe, czyli te, które
najpóźniej do dnia zawodów ukończą 18 lat;
2) Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje przedłożenie w biurze zawodów
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w
zawodach lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

6.

Zapisy na zawody i opłaty startowe
1) za

zgłoszenie

udziału

w

zawodach

uważa

się

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty startowej. Zgłoszenie udziału w
zawodach jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i
jego akceptacją;
2) zapisy na wyścig rowerowy są przyjmowane drogą elektroniczną, przez Internet,
na formularzu organizatora, zamieszczonym na stronie www.chronotex.pl. Po
ukończeniu zapisów on-line zapisy będą przyjmowane tylko w dniu zawodów w
biurze zawodów (w miarę dostępnych miejsc);
3) Organizator ustala następujące opłaty startowe oraz terminy zgłoszeń do
uczestnictwa w Wyścigu rowerowym: Heboj na Przehybę, zależne od terminu
płatności:
a) 65 PLN w przypadku płatności do 8 lipca 2019 r.,
b) 80 PLN w przypadku płatności od 9 lipca do 3 września 2019 r.
c) 100 PLN w przypadku płatności w dniu zawodów;
d) 240 PLN za drużynę czteroosobową do 8 lipca 2019 r.
e) 300 PLN za drużynę czteroosobową od 9 lipca do 3 września 2019 r.
4) każdy zarejestrowany ma 7 dni kalendarzowych od momentu rejestracji na
wniesienie opłaty za start. W przypadku braku wpłaty, może być wykreślony z listy
zarejestrowanych;
5) płatność może być dokonana za pośrednictwem strony www.chronotex.pl lub od 1
kwietnia 2019 r. przelewem bezpośrednio na konto Organizatora (konto nr: 59 1870
1045 2078 1010 4117 0001, Proactive Sports Krystian Ignatowicz), podając w
tytule przelewu imię i nazwisko startującego zawodnika, lub nazwę drużyny;
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6) przyjęte będą te opłaty, które zostały zaksięgowane na koncie Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych;
7) opłata wniesiona za udział w zawodach nie podlega zwrotowi.

7.

Klasyfikacje zwycięzców w wyścigu rowerowym:
1) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
2) Klasyfikacja generalna 4-osobowych drużyn kobiet i mężczyzn.

8.

Nagrody i klasyfikacje:
1)

Puchary za miejsca 1 - 3 dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji generalnej;

2)

Puchary za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji czteroosobowych drużyn;

3)

Dodatkowo organizator przygotuje zestawienie wyników w następujących
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
a) K-1 i M-1: kobiety/mężczyźni 18 - 30 lat,
b) K-2 i M-2: kobiety/mężczyźni 31 - 40 lat,
c) K-3 i M-3: kobiety od 41 lat/mężczyźni 41 - 50 lat,
d) M-4: mężczyźni 51-60 lat,
e) M-5: mężczyźni od 61 lat.

4) Wręczanie nagród nastąpi w dniu zawodów, w czasie ceremonii dekoracji
zwycięzców, która rozpocznie się przy linii mety, po przybyciu na metę wszystkich
zawodników i zawodniczek, którzy zostaną udekorowani. Nagrody nieodebrane w
czasie ceremonii ulegają przepadkowi.
9.

Świadczenia organizatora: W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
1) zabezpieczoną przez Służbę Leśną, wolontariuszy, Straż Pożarną, pracowników
Agencji Ochrony, oznakowaną trasę wyścigu;
2) zabezpieczenie medyczne;
3) napoje i węglowodany na linii mety;
4) numery startowe oraz elektroniczny pomiar czasu (wraz z transponderem / chipem
zwrotnym) dokonywany przez wyspecjalizowaną firmę. Uczestnicy zawodów
zobowiązani są do zwrotu transpondera po przekroczeniu mety;
5) możliwość skorzystania z parkingu w pobliżu startu, przebieralni oraz natrysków
znajdujących się przy biurze zawodów;
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6) serwis fotograficzny imprezy.
10. Szczegółowe zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym
1)

wprowadza się limit uczestników wyścigu rowerowego na 250 zawodników;

2)

biuro Zawodów będzie wydawać numery startowe wyłącznie do godz. 10.00;

3)

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć trasę
wyścigu, jednak każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność oraz ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody wyrządzone przez siebie;

4)

każdy uczestnik rozumie, iż trasa wyścigu wiedzie drogą powiatową oraz przez
ścieżki leśne, zatem należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze
możliwość wtargnięcia na nie mieszkańców, spacerowiczów lub zwierząt.
Poruszanie się po drodze wewnątrzzakładowej Nadleśnictwa wymaga szczególnej
ostrożności,

ponieważ nie odpowiada ona

parametrom

drogi publicznej,

charakteryzuje się znacznymi spadkami i nachyleniami, ostrymi zakrętami z
ograniczoną widocznością, niebezpiecznymi skarpami, łukami i brakiem poboczy;
5)

każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w
zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem
równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika;

6)

każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania dwóch sprawnych hamulców w
rowerze;

7)

trasa jest asfaltowa. Zawodnicy mogą startować na dowolnym rodzaju rowerów. Ze
względu na charakter wyścigu preferowane są rowery szosowe;

8)

wprowadza się obowiązkowe ubezpieczenie uczestników wyścigu rowerowego od
następstw nieszczęśliwych wypadków, potwierdzone podpisem na formularzu
organizatora;

7) przebieg wyścigu:
a) zawodnicy startują do wyścigu ze startu wspólnego,
b) należy jechać z prawej strony drogi, aby umożliwić wyprzedzanie przez
szybszych zawodników,
c) Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli
wystąpią

uzasadnione,

nieprzewidziane

przyczyny

uniemożliwiające

organizację mety na szczycie Przehyby.
d) Wszyscy zawodnicy zostaną sklasyfikowani wg czasu brutto.
e) Zjazd zawodników (powrót) obowiązuje w kolumnie pilotowanej przez
samochód

Organizatora:

po

zakończeniu
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zawodów

(patrz.

11.3)

lub

przekroczeniu linii przez ostatniego zawodnika. Zawodnicy zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu;
9) organizator zawodów może zdyskwalifikować zawodnika za:
a) skracanie trasy,
b) braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
c) nieprzestrzeganie zasad fair play,
d) niedostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu. Dodatkowo osoby,
które złamią niniejszy punkt regulaminu mogą zostać niedopuszczone do
udziału w przyszłych zawodach.
11. Informacje i postanowienia końcowe
1) każdy zawodnik ma obowiązek zaznajomienia się z aktualnym Regulaminem
Zawodów umieszczonym na stronie internetowej www.wyscigrowerowy.pl oraz w
biurze zawodów, w dniu imprezy;
2) Organizatorzy mają prawo odwołać start w sytuacji działania sił wyższych, czyli
zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia, w szczególności wystąpienia
zjawisk atmosferycznych stanowiących realne zagrożenie życia lub zdrowia
startujących lub uniemożliwiających właściwe zabezpieczenie trasy. W takim
przypadku wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie, a Organizator nie
dokona zwrotu opłaty startowej;
3) Limit czasu: zawody kończą się o godzinie 13.00;
4) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zachowania zasad obowiązujących
w lasach, a w szczególności do poszanowania przyrody i nie płoszenia swoim
głośnym zachowaniem dzikich zwierząt, dla których Las jest ostoją;
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów;
6) Każdy zawodnik w czasie wyścigu musi posiadać numer startowy, umieszczony na
kierownicy;
7) Mapki dojazdu na miejsce zawodów oraz informacja o parkingu ukażą się na
stronie www.wyscigrowerowy.pl;
8) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. W
przypadku zmian zostaną one podane do publicznej wiadomości w widoczny
sposób. Ewentualne zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone najpóźniej do 1
godziny przed rozpoczęciem zawodów;
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9) Pierwszeństwo w otrzymaniu numeru startowego mają osoby, które wypełniły
formularz zgłoszeniowy oraz dokonały wpłaty za start. Drugie w kolejności do
otrzymania numerów startowych są osoby, które zarejestrowały się on-line, a nie
dokonały wpłat. Osoby, które nie dokonały wpłaty i nie wypełniły formularza
zgłoszeniowego, będą mogły zapisać się na zawody, w dniu imprezy, w biurze
zawodów, w miarę wolnych miejsc, aż do wyczerpania limitu;
10) Osoby zapisane, które nie zgłoszą się po odbiór numeru startowego do
godziny zamknięcia biura zawodów, tracą prawo startu w zawodach;
11) Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z rowerów z napędem
elektrycznym lub mechanicznym;
12) 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 startu, mety i
na trasie zawodów,
13) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w
trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną,
14) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

12. Protesty
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w
formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące
wyników i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu
ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy
załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie
przyzna racji składającemu protest.

13. Prawa do dóbr osobistych:
1) Zawodnik Heboj na Przehybę wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie listy
startujących zawodników, wyników wyścigu oraz na podanie jego danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości oraz ewentualnie drużyny
do wiadomości publicznej;
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
zawodów w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Proactive
Sports Krystian Ignatowicz, z siedzibą przy ul. Twardowskiego 86/C, 30-312
Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w zawodach Heboj na Przehybę zgodnie z postanowieniami regulaminu.
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Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją
zawodów takżę we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji zawodów;
3) Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w zawodach równoznaczne jest z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych (w tym
wizerunku). Zawodnik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie 5 letniej licencji na wykorzystanie jego danych osobowych (w tym
wizerunku). Równocześnie Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w
kontekście

udziału

w

Heboj

na

Przehybę)

oraz korzystanie

w

celach

informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, z jego dóbr osobistych (danych
osobowych oraz wizerunku) przez Organizatora oraz inne podmioty, którym
Organizator powierzy promowanie i reklamowanie imprezy.

Organizator
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