Regulamin
Cisowianka Road Tour - Szlakiem Walk Majora
§1 Cel imprezy
1. Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki
rowerowej.
2. Popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.
§2 Organizator
KS Olimpijczyk Końskie
ul. Strażacka 15
26-200 Końskie
Kontakt: biuro@wyscighubala.pl , tel. 48 41 372 25 45
Dyrektor Organizacyjny:
Andrzej Sypytkowski, andrzej@sypytkowski.pl, tel. 515-070-050 ?
Kontakt biuro zawodów:
biuro@zamanagroup.pl
tel. 533 005 212
Dyrektor Sportowy;
Cezary Zamana, Cezary@zamanagroup.pl, tel. 601 257 429

§3 Termin
02.06-04.06.2017
§4 Wyścig
Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora.
Start wyścigu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach
wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie
prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje
uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20

minut przed startem. Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy,
który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy
technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym zostanie zapisany
przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym.
Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie
wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym. Wymaga się od zawodnika
kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i
niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom
zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za
głównym peletonem.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i
w kasku.
Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym.
Zawodnik korzystających z rowerów ze wspomaganiem mechanicznym
zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu i całego cyklu Cisowianka Road
Tour.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym
szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą
używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny.
Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie
zawodów.
Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach
szosowych z kolarską kierownicą.
Zawodnik deklaruje przed wyścigiem który dystans wybiera
§5 Ruch drogowy
1. Wyścig odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie
wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym.
2. Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników
czuwać będzie Policja, OSP oraz służby organizatora.
3. Bezwzględnie wszystkich zawodników którzy pozostaną po za głównym
peletonem obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny
ruch.
8. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu
na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól,
terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

§6 Pomiar czasu
Podczas Road Tour będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu z
użyciem aktywnych czipów Mylaps Prochip.
Zawodnicy przy rejestracji zobowiązani są do wpłacenia kaucji za chipa w
wysokości 100 zł i prawidłowego jego zamontowania na przednich widelcu
ramy roweru zgodnie z instrukcją. W przypadku nie oddania chipa do godz.
16.30 w dn. 4 czerwca 2017 r. uczestnik Wyścigu zostanie obciążony
fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.
§7 Kategorie wiekowe

Dystans Pro
- Mężczyźni Open ( wszystkie kategorie razem liczone )
- Mężczyźni kat M20 - (do 29 lat)
- Mężczyźni kat M30 - (30 - 39 lat)
- Mężczyźni kat M40 - (40 - 49 lat)
- Mężczyźni kat M50 - (50 lat i więcej)
Dystans ½ Pro (40-60 km):
- Kobiety Open ( wszystkie kategorie razem liczone )
- Kobiety kat K20 - (do 29 lat)
- Kobiety kat K30 - (30-39 lat)
- Kobiety kat K40 - (40 lat i więcej)
- Mężczyźni Open
- Mężczyźni kat M20 - (do 29 lat)
- Mężczyźni kat M30 - (30 - 39 lat)
- Mężczyźni kat M40 - (40 - 49 lat)
- Mężczyźni kat M50 - (50- 59 lat)
- Mężczyźni kat M60 - (60 - 69 lat)
- Mężczyźni kat M70 - (70 lat i więcej)

§8 Klasyfikacja

Klasyfikacja etapowa będzie przeprowadzona w Open i kategoriach
wiekowych każdego dystansu.
W klasyfikacji generalnej zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy opłacili
udział i ukończyli wszystkie etapy rywalizacji.
Zwycięzcami indywidualnymi poszczególnych etapów zostaną uczestnicy,
którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wyścigu. Zwycięzcami
indywidualnej klasyfikacji generalnej w danych kategoriach zostaną
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wszystkich etapów
(wynik końcowy liczony jest jako suma czasów osiągniętych przez
zawodnika na poszczególnych etapach).
Prowadzone będą dwie klasyfikacje generalne:
1. Generalna ½ Pro – dla zawodników, którzy ukończyli jazdę indywidualną
na czas i dwa etapy dystansu ½ Pro.
2. Generalna Pro- dla zawodników, którzy ukończyli jazdę indywidualną i
dwa etapy na dystansie Pro.
Wyniki z klasyfikacji generalnej zostaną przeliczone i zaliczone do
klasyfikacji generalnej cyklu Road Tour.
§9 Warunki uczestnictwa
Prawo udziału w wyścigu maja osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku
życia na dystansie ½ Pro za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych. Uczestnikiem wyścigu będzie osoba spełniająca następujące
warunki.
a) Dokona rejestracji:
•

dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie
formalności w biurze zawodów

•

zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

lub

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem.
c) złoży Organizatorowi pisemne oświadczenie (samodzielnie bądź poprzez
przedstawiciela ustawowego) zgodnie z treścią określoną w załączniku do
niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie pełnoletni
Oświadczenie niepełnoletni

Organizator przewiduje limit uczestników – 300 !!! osób. Prawo startu
mają pierwszych 300 zawodników którzy opłacili start w wyścigu.

§10 Opłaty

200 zł - opłata ulgowa uiszczona do 1 maja 2017
250- opłata do 26 maja 2017
10 zł - numer startowy, który przechodzi na własność uczestnika.
Zawodnik jest zobowiązany przypiąć numer startowy na tył koszulki po
prawej stronie (prawy bok lekko nad biodrem)
Numer startowy musi być zainstalowany zgodnie ze wskazówkami
Organizatora. Obowiązują oficjalne numery cyklu Road Tour 2017.

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły
zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa
w wybranym wyścigu nie podlegają zwrotowi
Faktury do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później
niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
KS Olimpijczyk Końskie
ul. Strażacka 15
26-200 Końskie
nr. Rachunku PKO SA 13 1240 5006 1111 0010 7262 8497
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz
nazwę wyścigu- Hubal dla amatorów.

Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data
ich księgowania na koncie Organizatora.
§11 Świadczenia dla uczestników

W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy,
- pomiar czasu – system Mylaps Prochip,
- zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
- zabezpieczenie ratownicze,
- obsługę sędziowską,
- bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
- pomoc techniczną w trakcie wyścigu

§12 Dekoracje i Nagrody

Po każdym z etapów odbędzie się dekoracja każdego z dystansów w
kategorii Open.
W klasyfikacji generalnej dekorowane będą osoby w Open i w kategoriach
wiekowych na każdym dystansie od 1 do 3 miejsca.

§13 Kary

Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować
następujące kary:
- upomnienie uczestnika
- doliczenie czasu karnego
- dyskwalifikacja uczestnika

§14 Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub
na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów
organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów
sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. O
fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić
niezwłocznie organizatora. Start w wyścigu jest równoznaczny ze
znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem
stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił
wyższych”.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej
zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i
publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na
godzinę przed startem.

