REGULAMIN

Wyścigu kolarskiego ATOLBIKE MTB o nagrody
Starosty Kraśnickiego i Burmistrza Urzędowa
1. CEL ZAWODÓW:
1) Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarstwa górskiego oraz różnych,
innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród
młodzieży, dzieci i dorosłych.
2) Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz zdrowego i kulturalnego sposobu
spędzania wolnego czasu.
3) Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach
wiekowych.
4) Promocja Powiatu Kraśnickiego i Miasta Urzędów
2. ORGANIZATORZY:
Klub Sportowy RACING TEAM KRAŚNIK
Starosta Kraśnicki
Burmistrz Urzędowa
Dyrektor wyścigu; Andrzej Rolla wiceprezes RTK,
tel. 607 817 780, andrzejrolla@interia.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Rejestracja elektroniczna: https://www.protimer.pl

Wyścig odbędzie się 28 maja 2017 roku.
Miejsce zawodów, biuro zawodów, start i meta:
Urzędów – RYNEK
4. PROGRAM ZAWODÓW:
PROGRAM ZAWODÓW:
1100 – 1220 rejestracja zawodników (brak opłaty startowej)
1225 odprawa techniczna
start:
1245 młodzicy, kobiety, juniorzy młodsi
1400 masters I, II, III i juniorzy, orlicy i elita
1515 wyścig FAMILIJNY dla rodziców i dzieci w wieku od 7 do 12 lat

1600 dekoracje zwycięzców
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Wyścig kolarski ATOL BIKE MTB o nagrody Starosty Kraśnickiego i
Burmistrza Urzędowa jest imprezą otwartą. Mogą w niej startować
amatorzy w różnym wieku i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy
zrzeszeni w klubach sportowych.
2) Warunkiem uczestnictwa jest:
 osobiste zarejestrowanie się w dniu imprezy w biurze zawodów, podpisanie
listy startowej zawierającej tekst oświadczenia startującego i odebranie
numeru startowego,
 osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać zarejestrowane po
przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
 wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych
opiekunów),
 zawodnicy z grupy profesjonalnej startują na rowerach MTB, w pozostałych
grupach ten wymóg nie obowiązuje,
 posiadanie sprawnego technicznie roweru,
 zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień,
3) Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jeśli stwierdzi,
że zataił on swój wiek lub przynależność klubową.
4) Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych.
5) Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od
nieszczęśliwych wypadków.
6) Organizatorzy nie będą pobierać opłaty startowej od zawodników.
W wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
Młodzicy 13-14 lat
Juniorzy młodsi 15-16 lat
Juniorzy 17-18 lat
Orlicy 19-22 lat
Elita 23-29 lat
Kobiety I 13-14 lat
Kobiety II 15-18 lat
Kobiety III 19 lat i więcej
Masters I 30-39 lat
Masters II 40-49 lat
Masters III 50 lat i starsi
7) W przypadku małej liczby zawodników dopuszcza się łączenie dwóch lub
więcej kategorii i ich wspólny start.

8) W przypadku małej liczby startujących kobiet wprowadza się dla tej grupy
kategorię open.
9) Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny.
10) Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują informator wyścigu, który
zawierać będzie obowiązujący wszystkich uczestników regulamin wyścigu,
program oficjalnych godzin startów dla każdej kategorii wiekowej.
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1) Wyścig odbędzie się, ze startu wspólnego, na rundach o dł. około 1,5 km
uliczkami Rynku.
2) Wyścig będzie rozegrany wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla każdej
kategorii wiekowej. Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej
zostaje zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas.
3) Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy
startowej oraz przymocowaniu numerów startowych otrzymanych od
organizatora, jednego numeru na plecach, drugiego na kierownicy roweru.
Po zakończeniu wyścigu numery startowe należy zdać organizatorowi
w Biurze Wyścigu.
4) Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe
w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed
startem przez przedstawiciela organizatora.
5) Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania
wyścigów.
6) W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej
przez organizatora trasy.
7) Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów,
zachowywać się w sposób nie sportowy, nie przestrzegać regulaminu jak
również okazywać braku szacunku dla pracowników i organizatorów
wyścigu.
8) Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania
całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go
na trasie wyścigu.
9) Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
i przepisami sportowymi PZKOL.
10) We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie
decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem wyścigu.
7. NAGRODY
1) Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdym wyścigu otrzymują dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
8. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO:

Trasa wyścigu przebiega uliczkami miejskimi i w terenie. Zawodnicy powinni
zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się na
trasie pojazdów.
9. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszt organizacji wyścigu, w tym nagród ponoszą organizatorzy, oraz
sponsorzy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku
Kolarskiego.
 Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami kolarstwa górskiego PZKol,
oraz niniejszego regulaminu.
 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 We wszystkich sprawach spornych nie objętych tymi przepisami będzie
decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie
oraz rzeczy zaginione lub skradzione.
 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

Trening na trasie dozwolony tylko w czasie przeznaczonym na trening
oficjalny tzn. w godz. 900- 1000 w dn. 28.05.2017 r.
 W tym samym dniu odbędzie się:
WYŚCIG FAMILIJNY dla rodziców i dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną stacjonarną w rejonie linii startu
i mety. Najbliższy szpital: Kraśnik, ul. Chopina 13
Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Zawodów
Klub Sportowy RACING TEAM KRAŚNIK
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik
Dyrektor wyścigu; Andrzej Rolla wiceprezes RTK,
tel. 607 817 780, andrzejrolla@interia.pl

