1. Cel imprezy:








popularyzacja kolarstwa szosowego
poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
promocja roweru, jako sposobu na spędzenie wolnego czasu
promocja regionu, jako terenów przyjaznych rowerzystom i turystyce
wyłonienie najlepszych kolarzy w wyścigu szosowym
promocja jazdy na hulajnodze, jako idealnej formy rekreacji ruchowej dla całych rodzin.
przeprowadzenie pierwszych, otwartych Mistrzostw Polski na hulajnogach szosowych.

2. Nazwa imprezy:
3. Kryterium Uliczne Powiatu Bolesławieckiego

3. Organizator:
Powiat Bolesławiecki,
Dyrektor
zawodów:
Mariusz
mariuszlickiewicz@wp.pl)

Lickiewicz

Dyrektor wyścigu na hulajnogach:
email: rsmialkowski@gmail.com )

Rafał

(tel.

kontaktowy:

Śmiałkowski

(tel.

793180003,

kontaktowy

email:

696047838,

Szpital dyżurny: Szpital Powiatowy w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, tel. 75 7380000, numer
alarmowy 999

4. Miejsce i termin:
Bolesławiec 02 czerwca 2019r. Godz. 08.00-14.00
Biuro w dniu zawodów: ul. Sierpnia 80, 59-700 Bolesławiec
Start i meta: ul. Sierpnia 80, 59-700 Bolesławiec

5. Dystanse:
Wyścig odbędzie się w mieście na rundzie ok 1700m długości przy ruchu całkowicie zamkniętym
z pilotem w postaci policjanta na motorze lub innej upoważnionej osoby. Zawodnicy nie stosują
się do znaków drogowych.

6. Program imprezy:


08.00– 09.30 – zapisy w biurze zawodów



09.45 – odprawa techniczna



10.00 – start zawodów



14.00 – ceremonia dekoracji



15.00 – zakończenie zawodów

7. Kategorie wiekowe:
WYŚCIG KOLARSKI:


KOBIETY - kategoria OPEN - 8 okrążeń
Organizatorzy zastrzegają sobie, że w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości zawodniczek
(co najmniej 10-ciu), prawo stworzenia dodatkowych kategorii wiekowych



MĘŻCZYŹNI:
M1 – od 18 do 30 lat - 12 okrążeń (rocznik 2001-1989)
M2 – od 31 do 40 lat – 12 okrążeń (rocznik 1988-1979)
M3 – od 41 wzwyż - 10 okrążeń (roczniki do 1978)
M4 – od 51 wzwyż - 8 okrążeń (roczniki do 1968)

WYŚCIG NA HULAJNOGACH:



KOBIETY - kategoria OPEN - ok. 10 km (6 okrążeń)
MĘŻCZYŹNI - kategoria OPEN - ok. 10 km (6 okrążeń)
Organizatorzy zastrzegają sobie, że w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości
zawodników w wyścigu na hulajnogach, prawo stworzenia dodatkowych kategorii
wiekowych.

Wyścig odbywa się na zasadach wyścigu ulicznego na tzw. "kreskę" , czyli zawodnik, który
przejechał wymaganą dla kategorii liczbę okrążeń i pierwszy minie linię mety jest zwycięzcą
wyścigu. Wyścig kończy się z chwilą przejechania linii mety przez pierwszego zawodnika w
kategorii – pozostali dojeżdżają do mety bez względu na ilość przejechanych okrążeni i kończą
wyścig.

8. Opłaty
Wszystkie dystanse:


50 zł - przy zapisach przez Internet, 70zł w dniu zawodów.



Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów, przekazów pocztowych na
konto Organizatora lub Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub przekazie
pocztowym należy zaznaczyć w tytule opłaty edycję, której opłata dotyczy oraz imię i
nazwisko zawodnika np.: „opłata startowa Jan Kowalski – 3. Kryterium Uliczne Powiatu
Bolesławieckiego".



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i przekazów pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na
koncie Organizatora.



Dane do przelewu:
M2 Promotion Mariusz Lickiewicz
nr konta dla przelewów krajowych 73 1470 0002 2002 3080 6000 0001
nr konta dla przelewów zagranicznych PL73 1470 0002 2002 3080 6000 0001

9. Warunki uczestnictwa:


Wpisanie się na listę uczestników przez Internet lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów.



Dokonanie opłaty startowej.



Każdy uczestnik po podpisaniu oświadczenia otrzyma indywidualne numery startowe
oraz czip elektroniczny



Uczestnicy biorący udział w wyścigu kolarskim startują tylko i wyłącznie na rowerach
szosowych



Nie ma możliwości udziału w wyścigu i klasyfikacji zawodników jadących na rowerach ze
wspomaganiem elektrycznym.



Uczestnicy biorący udział w wyścigu na hulajnogach mogą startować na każdym rodzaju
hulajnóg, które zawodnik napędza poprzez odepchnięcie sie jedną nogą do tyłu, podczas
gdy druga stoi na platformie. Zabronione jest używanie hulajnóg z silnikami
elektrycznymi czy spalinowymi.



Prawo startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat.



Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym oraz na
technicznie sprawnym rowerze/hulajnodze.

10. PRZEBIEG WYŚCIGU


Wyścig od startu ostrego zostanie przeprowadzony po drogach/ulicach miejskich, przy
jednoczesnym zatrzymaniu ruchu samochodowego



Start wyścigu od godz. 10.00. Sędzia główny zawodów może zadecydować o
zastosowaniu przerw technicznych pomiędzy startem poszczególnych kategorii.



Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i wzajemnego szacunku.

11. Pomiar czasu i punktacja
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu
prowadzony przez firmę Ultima Sport. Warunkiem zarejestrowania czasu i liczby punktów
zawodnika jest posiadanie numeru startowego i czipa elektronicznego który pobiera z biura
zawodów po wcześniejszym złożeniu oświadczenia na zgłoszeniu do wyścigu. Numer startowy i
czip elektroniczny podlegają zwrotowi po wyścigu.

12. Świadczenia dla uczestników:


zabezpieczenie medyczne i zabezpieczenie techniczne trasy,



trofea sportowe i nagrody rzeczowe dla zawodników stających na podium,



pakiet indywidualnych zdjęć z wyścigu do pobrania za strony fotomaraton.pl



bufet z owocami oraz napojem izotonicznym

13. Klasyfikacja:
Zawodnicy będą klasyfikowani i nagradzani w następujących kategoriach:
Wyścig kolarski:


OPEN - kobiety



mężczyźni w podziale na kategorie wiekowe

Wyścig na hulajnogach:


OPEN - kobiety



OPEN - mężczyźni

We wszystkich kategoriach nagradzanych będzie trzech najlepszych zawodników. Nagrody

będą przyznawane będą pod warunkiem osiągnięcia liczby min. 10 startujących w danej
kategorii.

14. Pozostałe postanowienia:


Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.



Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu.



Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach
poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.



Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub
w Biurze Zawodów.



W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.



Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu
oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.



Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach/hulajnogach po trasie
wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.



Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z zawodami.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.



wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.



Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a
także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów zawodów.



Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.



przebieg trasy wyścigu oraz wyniki zostaną opublikowane na
https://ultimasport.pl/ oraz profilach społecznościowych związanych z imprezą.

stronie

15. Kary
Sędzia główny wyścigu może zasądzić następujące kary:


Upomnienie.



Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).



Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu.
Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji.

16. Protesty:
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w
formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i
klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu
upublicznienia wyników (online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą
rozpatrywane. Wniesienie protestu wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 100zł.

UWAGA: ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO BIEŻĄCEGO WPROWADZANIA
DO REGULAMINU DROBNYCH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU ORGANIZACJI
ZAWODÓW.

