Regulamin zawodów
1. Nazwa imprezy:
I OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY CZERWONAK W MTB - KOSOX CROSS BIKE DZIEWICZA GÓRA 2018
2. Cel imprezy:
2.1. Popularyzacja kolarstwa górskiego jako formy czynnego wypoczynku.
2.2. Promocja walorów turystycznych gminy Czerwonak i Puszczy Zielonka.
2.3. Integracja społeczności lokalnej i środowiska miłośników sportu.
2.3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej.
3. Termin i miejsce:
3.1. Maraton rowerowy rozpocznie się w dniu 12.05.2018r. od godziny 10:00
3.2. Start i meta usytuowane będą przy Kąpielisku AKWEN Tropicana w Owińskach, ul. Plażowa 1
4. Organizatorzy:
KOSOX Sebastian Kaczmarczyk
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku
5. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Sebastian Kaczmarczyk tel. 513 108 303
6. Obsługa zapisów i opłat startowych
Plus-Timing http:plus-timing.pl
7. Biuro zawodów i odbiór numerów startowych:
7.1. Owińska ul. Plażowa 1 (Kąpielisko AKWEN Tropicana)
7.2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 12.05.2018r., w godz. 8:00-10:30.
8. Zasady uczestnictwa:
8.1.Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, pod adresem
znajdującym się na stronie internetowej http:akwenczerwonak.pl
8.2. Dokonanie opłaty startowej na wskazane konto, odebranie pakietu startowego.
8.3. Prawo startu w rajdzie mają osoby, które:
8.3.1. Ukończyły 18 lat;
8.3.2. Młodzież do 18 lat i dzieci mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody
jednego z rodziców lub opiekunów.
8.4. Pisemne zgody jednego z rodziców lub opiekunów należy składać osobiście w Biurze Zawodów w
dniu zawodów.
8.5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
8.6. Każdy uczestnik maratonu jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie rajdu, w
zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z
dyskwalifikacją.
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9. Rejestracja i opłaty
9.1. Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
9.2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http:akwenczerwonak.pl
9.3. Rejestracja zawodników do 6 maja 2018 do godziny 23:59.
9.4. Opłata startowa
9.4.1. Opłata za udział w I Mistrzostwach Gminy Czerwonak w MTB dla uczestników spoza Gminy
Czerwonak wynosi 50 zł, płatna do dnia zamknięcia zapisów wskazanego w punkcie 9.3. Regulaminu.
9.4.2. Opłata za udział w I Mistrzostwach Gminy Czerwonak w MTB dla uczestników dorosłych
zameldowanych na terenie Gminy Czerwonak wynosi 40 zł, dla osób niepełnoletnich 20 zł, płatna do
dnia zamknięcia zapisów wskazanego w punkcie 9.3. Regulaminu.
9.5. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9.6. Każdy z uczestników otrzymuje:
- numer startowy – mocowany obowiązkowo do kierownicy
- posiłek regeneracyjny na mecie
- pamiątkowy medal
10. Klasyfikacja i nagrody.
Rywalizacja odbywa się będzie w klasyfikacjach OPEN dzieci, OPEN Kobiety i OPEN Mężczyźni, oraz
osobno dla mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Czerwonak w klasyfikacjach dzieci, kobiet
i mężczyzn.
10.1. Klasyfikacja wg. kategorii wiekowych dla klasyfikacji OPEN:
10.1.1. Kategoria Junior mężczyźni ( rok. ur. 2002 – 1997)
10.1.2. Kategoria Senior 1 mężczyźni (rok ur. 1996 - 1987)
10.1.3. Kategoria Senior 2 mężczyźni (rok ur. 1986 - 1977)
10.1.4. Kategoria Masters 1 mężczyźni (rok ur. 1976 – 1967)
10.1.5. Kategoria Masters 2 mężczyźni (rok ur. 1966 i starsi)
10.1.6. Kategoria K1 kobiety (rok ur. 2002 - 1997 )
10.1.7. Kategoria K2 kobiety (rok ur. 1996 - 1977)
10.1.8. Kategoria K3 kobiety (rok ur. 1976 i starsze)
10.1.9. Kategoria dzieci (rok ur. 2003-2005)
10.1.10. Kategoria dzieci (rok ur. 2006-2008)
10.1.11. Kategoria dzieci (rok ur. 2009-2011)
10.2. Klasyfikacja wg. kategorii wiekowych dla klasyfikacji mieszkańców zameldowanych na terenie
Gminy Czerwonak:
10.2.1. Kategoria Junior mężczyźni ( rok. ur. 2002 – 1997)
10.2.2. Kategoria Senior 1 mężczyźni (rok ur. 1996 - 1987)
10.2.3. Kategoria Senior 2 mężczyźni (rok ur. 1986 - 1977)
10.2.4. Kategoria Masters mężczyźni (rok ur. 1976 i starsi)
10.2.5. Kategoria K1 kobiety (rok ur. 2002 - 1988 )
10.2.6. Kategoria K2 kobiety (rok ur. 1987 i starsze)
10.2.7. Kategoria dzieci (rok ur. 2003-2005)
10.2.8. Kategoria dzieci (rok ur. 2006-2008)
10.2.9. Kategoria dzieci (rok ur. 2009-2011)
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10.3. Nagrody:
10.3.1. Klasyfikacja OPEN:
Za miejsca I-III w klasyfikacji dzieci oraz open kobiet i mężczyzn (puchar + nagroda rzeczowa)
Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych (statuetka)
10.3.2. Klasyfikacja mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Czerwonak:
Za miejsca I-III w klasyfikacji dzieci oraz OPEN kobiet i mężczyzn (puchar + nagroda rzeczowa)
Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych (statuetka)
11. Program zawodów
11.1. Godz. 8.00-10.30 Otwarcie biura zawodów - wydawanie numerów
11.2. Godz. 10.00 Start Kategoria Dziecięca 2009-2011 (2500m)
11.3. Godz. 10.15 Start Kategoria Dziecięca 2006-2008 (2500m)
11.4. Godz. 10.30 Start Kategoria Dziecięca 2003-2005 (5000m)
11.5. Godz. 11.00 Start dystans MEGA
11.6. Godz. 11.30 Start dystans MINI
11.7. Godz. 14.30 Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, licytacja, losowanie nagród.
12. Trasa i sposób przeprowadzenia zawodów:
12.1. Trasy zawodów prowadzić będą drogami i ścieżkami leśnymi, polnymi oraz asfaltowymi.
12.1.1. Trasa MINI o długości ok. 25 km.
12.1.2. Trasa MEGA o długości ok. 45 km.
12.2. Zawody zostaną przeprowadzone na wyznaczonej trasie, która będzie udostępniona na stronie
internetowej: http:akwenczerwonak.pl
12.3. Start nastąpi ze startu wspólnego (organizator zastrzega możliwość wprowadzenia sektorów
oraz przydzielenia „dziką kartę” wybranym zawodnikom, która upoważnia do startu z danego sektora)
13. Ochrona środowiska naturalnego:
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do nie zaśmiecania trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko
naturalne. Uczestnicy nie mogą zanieczyszcza terenu, oraz pozostawiać śmieci na trasie rajdu.
14. Postanowienia końcowe:
14.1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę .
14.2. Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
14.3. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.
Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikacją zawodnika.
14.4. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
14.5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
14.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania zawodów.
14.7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
14.8. Wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o
środowisko naturalne.
14.9. Organizator zawodów, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.
14.10. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
Nieznajomość niniejszego Regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie
działań niezgodnych z jego postanowieniami.
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14.11. Ochrona danych osobowych
14.11.1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
14.11.2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).
14.11.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator zawodów.
14.11.4. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 14.11.1. w związku z udziałem w
I Mistrzostwach Gminy Czerwonak w MTB - Kosox Cross Bike Dziewicza Góra 2018 obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, na stronie
Organizatora zawodów oraz w mediach społecznościowych organizatora.
14.11.5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
14.11.6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie
kierując korespondencję na adres Organizatora.
14.12. Zawody będą się odbywać przy nie ograniczonym ruchu drogowym.
14.13. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
14.14. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
14.15. Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w
formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów.
Protesty będą przyjmowane przez 30 min. od momentu ogłoszenia wyników.
Po tym czasie nie będą rozpatrywane
Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
14.16. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
14.17. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
niniejszego Regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w
zawodach.
Zmiany będą publikowane niezwłocznie na stronie http:akwenczerwonak.pl
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