KOMUNIKAT TECHNICZNY
CHOSZCZEŃSKIEGO MARATONU ROWEROWEGO
31 SIERPNIA 2019 ROKU
Główne zasady rozgrywania Szosowych Maratonów Rowerowych zawarte są w
Regulaminie Szosowych Maratonów Rowerowych na stronie www.supermaratony.pl
I. BAZA MARATONU
W czasie trwania Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego baza techniczna i biuro zawodów
mieścić się będzie w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie przy ulicy Bolesława Chrobrego.

II PROGRAM ZAWODÓW
30 sierpnia (piątek)
 godz. 17.00 – 20.00 - rejestracja zawodników w biurze zawodów.
31 sierpnia (sobota)
 godz. 6.00 – 7:30 - rejestracja zawodników w biurze zawodów
 godz. 8:00 – 8:20 – odprawa techniczna /hala sportowa Publicznego Gimnazjum
 godz. 8.20 - 8.25 - uroczyste otwarcie Maratonu przez władze samorządowe
 godz. 8.30
- start zawod. GIGA, MEGA, MINI (grupy 10 osób. co 3 min.)
 godz. 18:30 – 19:00 zakończenie XIV Choszczeńskiego maratonu rowerowego – wręczenie
pucharów
 godz. 19:00- 19:30 zakończenie cyklu Pucharu Polski w szosowych Maratonach
Rowerowych – wręczenie pucharów

III. INFORMACJE REGULAMINOWE
Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność(wzór oświadczenia do pobrania ze strony www.supermaratony.pl lub w biurze zawodów)
oraz o zapoznaniu się z Regulaminem Szosowych Maratonów Rowerowych (na stronie
www.supermaratony.pl) i komunikatem technicznym organizatora (na stronie www.voyager.choszczno.pl).
Wszyscy zawodnicy losowo zostaną podzieleni na 10 osobowe grupy startowe dla każdego dystansu i
rodzaju roweru. Grupy startują co 3 minuty i jako pierwsi zawodnicy na dystansie GIGA.
Zawodnicy zgłaszający się do udziału w Choszczeńskim Maratonie Rowerowym w dniu zawodów
zostaną losowo przydzieleni do poszczególnych grup startowych. Losowania dokonuje uczestnik
maratonu w obecności sędziego głównego lub komandora maratonu. Zgłoszenia w dniu zawodów
przyjmowane będą najpóźniej do 1 godziny przed startem
Wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów
ruchu drogowego. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ PRZY OTWARTYM RUCHU DROGOWYM. Każdego
zawodnika obowiązuje posiadanie zapiętego kasku sztywnego przez cały czas trwania zawodów.
Trasa maratonu jest dodatkowo oznakowana przez organizatora żółtymi paskami na słupkach
drogowych po prawej stronie jezdni(obowiązuje zapis w Regulaminie Szosowych Maratonów Rowerowych)
oraz innymi znakami pionowymi i poziomymi (strzałki na jezdni lub tablice kierunkowe na słupkach)
Każdy uczestnik dokonując zgłoszenia na Choszczeński Maraton Rowerowy deklaruje na jakim
rowerze będzie jechał (szosowy lub inny) i na jakim dystansie (formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej www.voyager.choszczno.pl). Weryfikacja rowerów zostanie dokonana przed startem przez
sędziego technicznego.
Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest przejechanie rowerem po wyznaczonej i zadeklarowanej
trasie maratonu, uzyskanie potwierdzenia przejazdu w wyznaczonych punktach kontroli przejazdu i
przejechaniu linii mety.
Organizator Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego nie dopuszcza do maratonu zawodników z
zamontowaną lemondką na kierownicy.
Każdy zawodnik biorący udział w maratonie jest obowiązany do posiadania dwóch numerów
startowych, jeden na kierownicy roweru, drugi na plecach. Brak jednego z numerów powoduje
dyskwalifikację zawodnika.

IV. TRASA MARATONU
GIGA – 249 km/limit czasu 10 godz.00min./Choszczno/0 km/ - Recz/15 km/ - Kiełpino/26,7 km/ Brzeziny/33,6 km/ - Zieleniewo/40,7 km/punkt żywnościowy/ - Rakowo/46,8 km/ - Krzęcin/51,6 km/ Granowo/56,0 km/ - Przekolno/60,3 km/ - Pełczyce/66,8 km/ - Płotno/73,5 km/ - Lubiana/76,6 km/ Zamęcin/81,2 km/- Choszczno/87,2 km/punkt żywnościowy/ Recz/102,2 km/ - Drawno/122,4 km/ - Kalisz
Pomorski/136,9 km/ - Poźrzadło Wlk./145,0 km/punkt żywnościowy/- -Drawsko Pomorskie/166,1 km/ Łobez/184,9 km/ - Węgorzyno/197,2 km/punkt żywnościowy/ - Ińsko/210,9 km/ - Recz/233,9 km/ Choszczno /249 km/ - META
MEGA – 152 km /Limit czasu 7 godz.00 min./– Choszczno /0 km/ – Recz/15,1 km/Drawno /35,3 km/ –
Kalisz Pomorski /49,8 km/ – Poźrzadło (punkt żywnościowy) /58,1 km / - Drawsko Pomorskie /79,2 km/ –
Łobez /97,3 km/ – Węgorzyno (punkt żywnościowy) /110 km/ – Ińsko /124 km/ – Recz /147 km/ –
Choszczno /162 km/.Meta
MINI – 87 km/Limit czasu 4 godz.00 min./ -Choszczno/0 km/ - Recz/15,1 km/ - Kiełpino/26,7 km/ Brzeziny/33,6 km/ - Zieleniewo (punkt żywnościowy) /40,7 km/ - Rakowo/46,8 km/ - Krzęcin/51,6 km/ Granowo/56,0 km/ - Przekolno/60,3 km/ - Pełczyce/66,8 km/ -Lubiana/76,6 km/ - Zamęcin/ 81,2 km/ Choszczno/87,1 km/ - Meta

V.OPŁATA STARTOWA
Wnosi się na:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Choszczeńskiej
ul. Wolności 19
73-200 Choszczno
Konto bankowe: Gospodarczy Bank Spółdzielczy o/Choszczno

14 8359 0005 0039 4037 2004 0001
z dopiskiem „Maraton w Choszcznie” imię i nazwisko zawodnika
 do dnia 15 czerwca 2019 r. – 75,00 zł. /liczy się data wpływu na konto organizatora/
 wpisowe wpłacone od 16 czerwca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. włącznie wynosi 85,00 zł. /liczy
się data wpływu na konto organizatora/
 zawodnicy którzy ukończyli 70 lat wpisowe wynosi 40,00 zł; w dniu zawodów 80 zł
 wpisowe wpłacane po 24 sierpnia do dnia 30 sierpnia – 100,00 zł. (organizator nie zapewnia
wszystkich świadczeń)
 wpisowe wpłacane w dniu zawodów - 120 zł. (organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń)
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
VI. INFORMACJE TECHNICZNE
Każdy zawodnik, startujący w maratonie jest osobiście odpowiedzialny za właściwy stan techniczny
swojego roweru i jego wyposażenie. Zabrania się korzystania z innych środków transportu podczas
pokonywania trasy (naruszenie tej zasady grozi dyskwalifikacją). W przypadku braku możliwości
kontynuowania maratonu (awaria sprzętu, względy zdrowotne) zawodnik musi we własnym zakresie dotrzeć
do Choszczna. W miarę możliwości organizator zapewni pomoc techniczną (transport powrotny).
Ponadto organizatorzy zapewniają:
 medal dla każdego zawodnika
 puchary lub statuetki dla trzech pierwszych
 Puchary dla kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn na zadeklarowanych dystansach,
 toalety i natryski w hali sportowej Publicznego Gimnazjum,
 miejsca parkingowe na placu przed Szkołą Podstawową (dojazd oznakowany),,
 bar kawowy w biurze zawodów,
 posiłek regeneracyjny na trasie maratonu w punktach żywnościowych.
 gorący posiłek po ukończeniu maratonu (jest możliwość zamówienia obiadu dla osoby
towarzyszącej - odpłatnie),

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku zaistniałej potrzeby organizatorzy zapewniają możliwość kontaktu telefonicznego z
obsługą maratonu i niesienia wszelkiej pomocy uczestnikom zawodów:

1.
2.
3.
4.

Dyrektor maratonu
Komandor maratonu
Sędzia główny maratonu
Noclegi (hala sportowa)

Zdzisław Kliński
Jerzy Gumuliński
Leopold Ochalik
Zbigniew Zotczyk

691026365
601931476

Zaleca się posiadanie w czasie jazdy telefonu komórkowego.

Uwaga!

