Regulamin wyścigu/biegu przełajowego

,,Przełaje nad Sanem 2022,, – Wyścig w kolarstwie przełajowym oraz Bieg przełajowy pamięci trzech trenerów Andrzeja Tadeusza
Cieszyńskiego,Jarosława Kłymińskiego i Zdzisława Michalskiego
02.01.2022 – NIEDZIELA
rozpoczęcie zawodów 10.00 a godziny startów danej kategorii wiekowej podane zostaną w czwartek 30.12.2021 po zakończonej
rejestracji internetowej
Biuro zawodów Piłsudskiego obr 253 obok kładki rowerowej
Parking dla uczestników – dolna stacja kolejki przy ulicy
Sanockiej
1. Organizator: PTC Przemyśl
Partnerzy:
POSIR Przemyśl
Urząd Miejski Przemyśl
Odpowiedzialny za wyścig: Grzegorz Michalski tel. 502626315 adres misiu0710@wp.pl
2. Miejsce
Przemyśl - ścieżki nad Sanem ulicy Sanockiej
3. Klasa Wyścigu
Amatorski
4. Uczestnictwo
Prawo startu mają:
Zawodnicy amatorzy , którzy zobowiązani są wypełnić ankietę o stanie zdrowia, pozwalającą na udział w zawodach sportowych oraz
zawodnicy z licencjami
Za osoby niepełnoletnie oświadczenie wypełnia rodzic, opiekun prawny albo trener
kategorie wiekowe takie same w biegu i wyścigu
Przedszkolaki (7 lat i mniej )
Żak (I 8-9 lat i II 10-11 lat), Żakinie
Młodzik (12- 13 lat), Młodziczka,
Junior Młodszy (14-15), Juniorka Młodsza,
Junior (16-17), Juniorka,
Orlik M i K (18-22)
Elita Mężczyzn i kobiet 23 wzwyż, Masters: I (35-44), II (45-54), III (55- starsi)
Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu.
Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.
W przypadku małej ilości zawodników na starcie danej kategorii wiekowej organizator może łączyć kategorie i bloki startowe
zawodnicy mogą startować na rowerach MTB, typu gravel i przełajowych
Można wziąć udział w biegu i wyścigu kolarskim z tym samym numerem/oplata jest jedna 20 pln/
5. Zgłoszenia
na stronie firmy Timekeeper i w biurze zawodów
6. Zasady Finansowania
Wpisowe dla zawodników wszystkich kategorii 20 zł
7. Pomoc Techniczna
Tylko w wyznaczonej specjalnej strefie
8. Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu bloku startowego lub po ostatnim wyścigu dla pozostałych kategorii, których
wcześniej nie uda się udekorować.
Dekorowanych będzie pierwszych 6 zawodników do kategorii Junior Młodszy, Juniorka Młodsza włącznie.
Od kategorii Junior, Juniorka wzwyż dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników.

9. Kary
komisja sędziowska
10. Trasa
Runda wynosi około 2000m
Trasa poprowadzona jest po terenach ,ścieżek nad Sanem,ścieżki rowerowej. Poziom trudności i długość dystansów dostosowany
będzie do danej kategorii wiekowej z zachowaniem specyfiki dla tras kolarstwa przełajowego i biegów przełajowych
11. Kolejność startu
Zawodnicy na starcie będą ustawiani:
- według losowania
12. Wykaz szpitali w pobliżu trasy
Szpital Wojewódzki im .Ojca Pio 37 – 700 Przemyśl ul. Monte Cassino 18
13. Zasady rozgrywania zawodów (skrót)

• Zawodnicy rywalizują na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
• W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
• Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z
wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.

• Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów.
• Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać
regulaminu jak również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.

• Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi
szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu.

• Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać i biec tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
• Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
• Zawodnicy zdublowani zdejmowani są na bieżąco.
• Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
• Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.
• Rodzice oraz opiekunowie startującego zawodnika nie mogą podczas wyścigu jechać przy nim na rowerze bądź biec przy nim.
• Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy

rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja2018 r. (Dz.U.2018 poz 1000) oraz wykorzystania
wizerunku przez Organizatora Akademia Kolarska Głogów Małopolski i Gmina Głogów Małopolski w celu promocji i upowszechniania
sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w
informatorach branżowych.
14. Protesty:

• Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest na ręce Organizatora, Dyrektora Wyścigu wyścigu na temat powstałych
wątpliwości. Protest powinien zostać złożony przez zawodnika w ciągu 20 minut po zakończeniu wyścigu przez ostatniego
zawodnika, w którym uczestniczył

• Jeżeli protest dotyczy jednego z trzech pierwszych finiszujących zawodników w danej kategorii ceremonia dekoracji będzie
opóźniona do chwili podjęcia przez Organizatora, Dyrektora Wyścigu decyzji o ostatecznym rozstrzygnięciu.

• Decyzja podjęta w tej sprawie przez Organizatora, Dyrektora
Wyścigu jest ostateczna.
15. Nagrody
Dekorowanych będzie pierwszych 6 zawodników do kategorii Junior Młodzszy, Juniorka Młodsza włącznie.
Od kategorii Junior, Juniorka wzwyz dekorowanych bedzie pierwszych 3 zawodników.
16. Wyniki
Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Organizatora będą publikowane na stronie FB PTC Przemyśl i stronie firmy
Timekeeper
17. Ankieta COVID – 19
W czasie trwania obostrzeń, zgodnie z przepisami każdy zawodnik i przedstawiciele ekip są zobowiązani przedłożyć organizatorowi
wypełnioną ankietę COVID-19
18. Postanowienia końcowe
Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do
podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów.
Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Wyścigu w porozumieniu z Organizatorem.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.

