REGULAMIN
Trójstyk MTB
wyścig kolarstwa górskiego XC
w ramach II Europejskiego Pikniku Rowerowego 2015 na Trójstyku
CELE
- popularyzowanie kolarstwa górskiego wśród szerokiej rzeszy sympatyków tej dyscypliny sportu, a
zwłaszcza zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa górskiego.
- promocja walorów sportowo-turystycznych gmin obszaru polsko-czesko-słowackiego pogranicza
- wyłonienie najlepszych zawodników kolarstwa górskiego XC w poszczególnych kategoriach wiekowych.

PROGRAM
19.06.2015 (piątek)
godz. 9:00 – 16:00 – znakowanie, przygotowanie trasy zawodów
godz. 17:00 – otwarcie trasy, możliwośd treningu
20.06.2015 (sobota)
godz. 10:00 – 13:00 – biuro zawodów (wydawanie numerów startowych, pakietów)
godz. 13:00 – odprawa techniczna
godz. 13:30 – starty wspólne wg. kategorii
godz. 15:30 – nagrody i dekoracje

WARUNKI UCZESTNICTWA
a) wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, znajdującego się na stronie internetowej
www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i
udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od
organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz
883).
b) Dokonanie opłaty startowej w wysokości:
- 20 zł lub 120 koron czeskich lub 5 euro / osoby powyżej 18 lat
- 10 zł lub 60 koron lub 2 euro/ osoby do lat 18
z dopiskiem „Trójstyk MTB” na konto:

Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych CYCLO PARTNER
43 – 470 Istebna, Istebna 236
Bank Zachodni WBK 31 1090 2011 0000 0001 2326 5592
Kontakt, weryfikacja opłat: dag@roadmaraton.pl
c) Osoby które w dniu imprezy nie ukooczyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora
pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez
organizatora w biurze zawodów.
d) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub
przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazao zdrowotnych do uprawiania
kolarstwa w biurze zawodów.
e) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialnośd, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialnośd rodziców lub prawnych opiekunów.

KATEGORIE:
MA - Maluchy (wiek: 5-10)
M - Młodzik (mężczyźni, wiek: 11-14)
MK - Młodziczka (kobiety, wiek: 11-14)
J1 - Junior 1 (mężczyźni, wiek: 15-16)
JK1 - Juniorka 1 (kobiety, wiek: 15-16)
J2 - Junior 2 (mężczyźni, wiek: 17-18)
JK2 - Juniorka 2 (kobiety, wiek: 17-18)
K2 - Kobiety K2 (kobiety, wiek: 19-29)
K3 - Kobiety K3 (kobiety, wiek: 30-65)
M2 - Mężczyźni M2 (mężczyźni, wiek: 19-29)
M3 - Mężczyźni M3 (mężczyźni, wiek: 30-39)

M4 - Mężczyźni M4 (mężczyźni, wiek: 40-49)
M5 - Mężczyźni M5 (mężczyźni, wiek: 50-65)

Wszyscy uczestnicy wyścigów muszą posiadad aktualne ubezpieczenie NW, zalecane OC.
Wszystkie kategorie wiekowe startują zgodnie z oficjalnym programem.
Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi
standardami bezpieczeostwa, podczas wyścigów oraz oficjalnych treningów wyznaczonych przez
organizatora imprezy.
Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.
Wszyscy uczestnicy otrzymują informacje o obowiązującym wszystkich uczestników regulaminie wyścigu,
programie, oficjalnych godzin startów dla każdej kategorii wiekowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymują przy rejestracji numer startowy z chipem.
Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigach jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz
przepisów sportowych wyznaczonych przez organizatora.

PRZEPISY SPORTOWE
Zawodnik zostanie dopuszczony do startu w wyścigu po dokonaniu prawidłowej rejestracji i wniesieniu
opłaty startowej oraz po prawidłowym przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora.
Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu oraz trasy, a wynikające w ostatniej chwili, będą
podane do wiadomości zawodnikom tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.
Zawodnicy nie mogą przeprowadzad treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów. W przypadku
naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z regulaminem.
W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracad ani zmieniad wyznaczonej przez organizatora trasy. W
przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani zgodnie z regulaminem.
W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócid na trasę wyścigu i rozpocząd wyścig w
tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą
karani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla zawodników wszystkich kategorii wprowadza się 1 strefę pomocy technicznej, usytuowaną na trasie
zawodów.

Pomoc techniczna podczas wyścigu składa się z naprawy lub wymiany dowolnej części roweru innej niż
rama. Wymiana roweru jest zabroniona a zawodnik musi przekroczyd linię mety z tą samą tabliczką z
numerem, którą miał na stracie.
Części zapasowe i narzędzia do reparacji muszą byd przechowywane w strefach. Każdy zawodnik musi
dokonad naprawy lub wymiany wyposażenia samodzielnie lub z pomocą zawodnika ze swojej drużyny
aktualnie jadącego w wyścigu lub mechanika drużyny lub mechanika neutralnego. Pomoc techniczna
dozwolona jest wyłącznie w strefie boksu.
Zawodnicy mogą mied przy sobie narzędzia i inne części zamienne pod warunkiem, że nie spowodują
żadnego zagrożenia dla siebie samych lub innych zawodników.
Użycie radia lub innej zdalnej komunikacji z zawodnikami jest zabronione.
Zawodnik musi przestrzegad zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniad
szybszemu zawodnikowi wyprzedzenia go na trasie wyścigu.
Zawodnicy powinni szanowad przyrodę i jechad tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnicy i
członkowie ekip nie mogą zanieczyszczad terenu i pozostawiad śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się
używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszenia tego przepisu
osoby te będą karane kwotą 100 PLN przez służby porządkowe Organizatora.
Ilośd rund dla poszczególnych kategorii zawodników określi Sędzia Główny na odprawie technicznej.
Podawanie napojów i posiłków może odbywad się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych przez
organizatora - strefa bufetu. W oznakowanej strefie bufetu napoje i posiłki mogą byd wydawane jedynie
przez osoby do tego uprawnione, posiadające identyfikator wydany przez Organizatora.

NAGRODY
Po wyścigu odbędzie się ceremonia wręczania trofeów sportowych oraz nagród za miejsca od 1 do 3 w
każdej kategorii wiekowej.
Każdy uczestnik wyścigu bez względu na zajęte miejsce otrzyma po jego ukooczeniu pamiątkowy medal.
Trzech najlepszych zawodników danej kategorii ma obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji
bezpośrednio po zakooczeniu swojego wyścigu.

KARY
Kary dotyczące stosowania niedozwolonego dopingu będą zgodne z odpowiednimi przepisami UCI i PZKol
w tym zakresie.
Zawodnik zostanie ukarany dyskwalifikacją w wypadku dokonania nielegalnej naprawy roweru, zmiany
roweru, przyjmowania posiłku poza wyznaczonym przez organizatora miejscem lub otrzymania z zewnątrz
jakiejkolwiek niedozwolonej pomocy w trakcie trwania wyścigu.

Powtarzające się przypadki pchania lub popychania innego zawodnika, pomoc grupy lub zawodnika mogą
spowodowad decyzję o dyskwalifikacji.
Zajeżdżanie zawodnikowi drogi, niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników, stosowanie
skrótów, podmienianie się zawodników, mogą spowodowad zmianę ostatecznego wyniku wyścigu lub
dyskwalifikację.
Zawodnik może zostad ukarany za: używanie wulgarnego słownictwa w stosunku do innych zawodników,
widzów zgromadzonych na trasie, mecie oraz w stosunku do pracowników i organizatorów oraz za
nieprzestrzeganie regulaminu.
Bójka między zawodnikami lub bójka zawodnika z widzami lub pracownikami organizatora będzie ukarana
dyskwalifikacją lub zawieszeniem i nie zaliczeniem wyników z wyścigu.
Podczas wyścigu zastosowanie będą miały przepisy dyscyplinarne i kary przewidziane przepisami UCI.
Podczas podawania żywności, kontakt fizyczny między podającym a zawodnikiem nie jest dozwolony, pod
groźbą dyskwalifikacji.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER”
43 – 470 Istebna, Istebna 236
Kontakt w Polsce:
tel. kom. + 48 607 117 424
e-mail: wiesiek@roadmaraton.pl
Kontakt w Czechach
Mobil: ………………………….
e-mail …………………………..

PARTNERSTWO
Gmina Istebna, Obec Hrcava, Obec Cierne
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Polskie Radio Katowice
TTVS Banska Bystrica
Český Rozhlas Ostrawa

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Organizator wyścigów ubezpiecza zawodników od NNW na okres trwania wyścigu i podczas oficjalnego
treningu.

Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig
i z wyścigu.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialnośd.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.
Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną podstawową opiekę
medyczną na czas trwania zawodów.
Nieznajomośd regulaminu niniejszego i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za
wytłumaczenie.

