REGULAMIN
VI Otwartych Mistrzostw Orzesza w Kolarstwie Górskim 2015
o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.
29 marzec 2015 r.
1. ORGANIZATORZY:
Organizator: FUNDACJA-AKTYWNI (adres email: aktywni@onet.eu)
Koordynator zawodów: Sławomir Grzegorzyca (609534290)
***Współorganizator: UKS Sprint Orzesze
***Zawody są współfinansowane przez Urząd Miasta Orzesze
2. PATRONAT MEDIALNY:
• Gazeta Orzeska
• IRG
• Dziennik Zachodni
3. CEL WYŚCIGU:
• sportowa rywalizacja kolarzy MTB,
• popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich,
• rower - masowy środek transportu nie zatruwający środowiska,
• promocja miasta Orzesze oraz terenów leśno parkowych w Orzeszu, które świetnie nadają się do
turystyki rowerowej.

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
29 marzec 2015 r. – Orzesze
ORZESZE - PARK NA GÓRCE ŚW. WAWRZYŃCA
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
9.00 - 10.45 – Biuro zawodów: przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych
11.00 – Przedstawienie list startowych oraz odprawa techniczna
11.15 – Start pierwszej kategorii (poszczególna kolejność – patrz punkt 11 regulaminu
16.15 – Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców
16.45 – Zakończenie imprezy

5. ZGŁOSZENIA:
Przyjmowanie zgłoszeń w dniu zawodów 29 marzec 2015 od godz. 9.00 w biurze wyścigu (najpóźniej 30
minut przed startem)

6. OPŁATA STARTOWA:
6.1. Płatna: – 20zł
* kat. junior młodszy (15-16lat), kat. junior (17-18lat) – 10zł
* dzieci (8-10lat), kat. żak (10-12lat), kat. młodzik (13-14lat) – brak opłaty startowej
6.2. Opłata startowa dokonywana jest wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów
6.3. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
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7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
• podstawowe zabezpieczenie medyczne i ratownicze
• puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej kategorii wiekowej
• bon na posiłek
• doskonałą kolarską atmosferę
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Prawo startu w zawodach mają zarówno zawodnicy posiadający licencje PZKol jak i amatorzy.
• Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę startową w
biurze zawodów.
• Złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
• Wyrażą zgodę na uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność(w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem punkcie 6
• Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną
zgodę rodziców (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).
• Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do posiadania:
*kasku sztywnego
* przepisowego i sprawnego roweru
*dowodu tożsamości
*agrafki dla przypięcia numeru startowego
• Wszyscy zawodnicy przed startem zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż zapoznali się z
regulaminem.

9. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
• Zawodnicy mają do pokonania (w zależności od wieku) 1 lub więcej pętli na terenie parku oraz
okolicznych lasów. Długość: 1 duża pętla wynosi ok. 4000 m.
• Dla najmłodszych kategorii wiekowych przewidziana jest trasa o łatwiejszym stopniu trudności.
• Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który na mecie wyścigu
uzyska najkrótszy czas przejazdu oraz pokona pełen dystans przewidziany dla danej kategorii
wiekowej.
• Skracanie trasy, bądź niesportowe zachowanie w trakcie trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją
zawodnika.
• Objazd trasy zawodów w godz. 9-11, oraz w przerwach pomiędzy wyścigami. Przebywanie na trasie w
trakcie trwania wyścigów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją
zawodnika.
Ilość pętli:
Mężczyźni

Kobiety

* Orlik - Elita: 5 pętli

* Orliczka - Elita K: 3 pętle

* Masters I/II/III: 3 pętle

* Kobiety 30+: 2 pętle

* Junior/Junior młodszy: 3 pętle

* Juniorka / Juniorka Młodsza: 2 pętle
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10. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
• 0 - 7 lat dzieci;
• 8 - 9 lat dziewczęta, chłopcy;
• 10-12 lat żak, żakinia;
• 13-14 lat młodzik, młodziczka;
• 15-16 lat junior mł. , juniorka mł.;
• 17-18 lat junior, juniorka;
• 19 – 29 - orlik-elita M;
• 19 – 29 - orliczka-elita K;
• 30+ kobiety;
• 30-39 masters I;
• 40-49 masters II;
• 50+ masters III;
**O przynależności do klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
**Organizator przewiduje puchary dla 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników w każdej
z klasyfikacji wiekowych.
**Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu - niestawienie się zawodnika (lub jego
reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza utratę pucharu.

11. KOLEJNOŚĆ STARTÓW :
• 0-7 lat dzieci (od godz. 11:15)
• 8 – 9 lat dz, ch
• żaki, żakinie
• młodzik, młodziczka, juniorka młodsza
• juniorka, orliczka- elita K, kobiety 30+
• junior młodszy, junior;
• masters I, masters II, masters III
• orlik-elita M;
12. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu zawodów, oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w
dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników 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 Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do
Sędziego Głównego i Organizatora.

13. 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.
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14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Wyścig będzie rozgrywany trasą umiejscowioną całkowicie w terenie (teren parku, okoliczne lasy)
• 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.
• Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
• Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące
w trakcie trwania wyścigu,
• 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, że
zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu zawodów oraz zapewnia, że stan zdrowia, w
jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
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