REGULAMIN ZAWODÓW CROSS DUATHLON STALOWA WOLA
Organizator: Stowarzyszenie „Rowerzyści ze Stali”

Cel imprezy: Promowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Stalowa Wola, Popularyzacja i
upowszechnianie jazdy rowerem MTB i biegów przełajowych. Promocja miasta Stalowa Wola.
Termin i miejsce: 21 sierpnia 2022 r. - Ciemny kąt. Warunki Uczestnictwa w Cross

Duathlonie: Udział w charakterze zawodnika dostępny dla osób powyżej 18 roku życia, po

uprzedniej rejestracji internetowej oraz uiszczeniu opłaty w kwocie 30 zł za pośrednictwem:
www/timekeeper.pl/zawody Organizator ustala limit startujących na 120 osób. W ramach
darowizny uczestnicy mają zagwarantowane: pomoc medyczną, zabezpieczenie trasy,

poczęstunek i dobrą zabawę. Po ukończeniu trasy pamiątkowy medal. Dla trzech pierwszych
miejsc puchar. Na Mecie będzie punkt żywieniowy + woda. Natomiast na trasie: Woda oraz
punkty kontrolne. Posiadanie kasku ochronnego jest konieczne.

REGULAMIN ZAWODÓW

Cross Duathlon Stalowa Wola to ogólnodostępna impreza rowerowa i biegowa. Warunkiem
uczestnictwa w zawodach jest: Wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów Cross

Duathlon lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz Własnoręcznie i
czytelne podpisanie deklaracji udziału w Cross Duathlon wraz z oświadczeniem o treści:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb

porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałam/zapoznałem się z trasą i zgadzam się
z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być

wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się
z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy
zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).” Deklarację należy podpisać
w Biurze Zawodów. Wysłanie zgłoszenia przez Internet jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami.

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja, dokonanie wpłaty darowizny na rzecz
stowarzyszenia Rowerzyści ze Stali oraz start w zawodach. Impreza ma charakter otwarty.
Prawo udziału w zawodach mają osoby nie posiadające licencji sportowych jak również

zawodnicy z licencjami. Zabrania się udziału w Cross Duathlon zawodnikom nietrzeźwym
oraz pod wpływem środków odurzających. Każdy uczestnik startuje na własną

odpowiedzialność. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów

ukończyły 18 lat. Każdy uczestnik Cross Duathlonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym
rowerze w kasku sztywnym.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na

stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Każdy zawodnik podpisuje

oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność. Do startu dopuszczeni są wyłącznie
zawodnicy dysponujący rowerami MTB lub innym który będzie odpowiedni na trudny teren
leśny, wraz z sztywnym kaskiem ochronnym.

Trasa Cross Duathlonu: Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach. Trasy biegowe

i rowerowe będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych oraz taśm foliowych. Zabrania
się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników
i narażać ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania
trasy zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do

odpowiedzialności cywilnej osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy. Trasa zawodów

zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych.
W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie

ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w
szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej

zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub
dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora – 502 042 461, a w przypadku niemożliwości
skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112. Na
trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane
dyskwalifikacją. Na mecie będzie znajdował się punkt regeneracyjny. Zawodnicy podczas
zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu drogowego.
niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów,

organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się
w sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na

trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników. Trasa przebiegać
będzie w 100% przez drogi polne i dukty leśne. Trasa urozmaicona zjazdy i podjazdy,
technicznie trudna!!! 4 km bieg, 20 km rower.

Zasady fair-play Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Zawodnik musi

zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub
skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie

niebezpiecznych. Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.

Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku. Podczas sprintu
finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

Klasyfikacja Cross Duathlonu:

Kat. Wiekowe(decyduje rok urodzenia), mężczyźni Kat. A I- 18 – 29 lat. II- 30- 49, III- 50+ < kat. B -Kobiety kat. OPEN.
Program zawodów:

09,00- otwarcie biura zawodów

10:00- zakończenie weryfikacji zawodników

10.30 - START

Ok. 12:00 pierwszy zawodnik na mecie
Ok.13.30 poczęstunek

Ok.14.00 ceremonia rozdania nagród

Ok 15:00 oficjalne zakończenie imprezy i pożegnanie zawodników.

Każdy zawodnik zobowiązuje się zapoznać z oświadczeniem. Opłata startowa jest
równoznaczna ze zgodą na podpisanie oświadczenie.

Uwaga, w sytuacjach losowych zawody mogą zostać odwołane.

