REGULAMIN
„LIDZBARSKI WYŚCIG SZOSOWY”
§1 Cel zawodów
1. Propagowanie i popularyzacja kolarstwa na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego,
oraz Powiatu Lidzbarskiego i miasta Lidzbark Warmiński.
2. Promocja miasta i Powiatu Lidzbarskiego.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników.

§2 Organizatorzy
1. Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark
Ul. Astronomów 23/14
11-100 Lidzbark Warmiński
KRS: 0000554787
NIP: 743-20-28-032
REGON: 361344607

Numer Konta Bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
37 2030 0045 1110 0000 0407 5670
2. Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-000-69-54
REGON: 000525665
Dyrektor zawodów: Paweł Baranowski Tel. 603 045 031

§3 Czas i miejsce zawodów
1. Zawody odbędą się w dniu 13 maja 2018 r. Start i meta znajduje się w Lidzbarku Warmińskim
na terenie Term Warmińskich.
§4 Dystans i trasa zwodów
1. Wyścig zostanie rozegrany na dystansie ok. 120 km.
2. W celu ukończenia wyścigu, każdy Zawodnik musi pokonać wyznaczoną przez organizatorów
trasę.
3. Mapa trasy zawodów:

4. Poszczególne odcinki trasy.
Odcinki
Długość (km)
Termy - Kłębowo (skrzyżowanie)
5,0
Kłębowo(skrzyżowanie - Suryty
8,7
Suryty - Blanki
2,9
Blanki - Kłębowo
6,7
Kłebowo - Klutajny
4,9
Klutajny - Tolniki Wielkie
3,3
Tolniki Wielkie - Kobiela
5,8
Kobiela - Kiwity
2,5
Kiwity - Stoczek Klasztorny
4,7
Stoczek Klasztorny - Kierwiny
3,0
Kierwiny - Konity
1,8
Konity - Czarny Kierz
3,7
Koniec Pętli
Czarny Kierz - Kłębowo
5,8
Długość Pętli
53,8
Dojazd przez Wiejską Kłebowo - Termy Warmińskie
6,9

Etapy
Dojazd
Początek Pętli

5. Każdy Zawodnik zobowiązany jest pokonać wyznaczoną pętlę 2 razy. Pętla będzie oznaczona
tablicami przez organizatora.

§5 Program zawodów
Od 8.00 - odbiór numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów
11.00 – start wyścigu
16.00 – dekoracja zwycięzców
17.30 – zakończenie zawodów

§6 Biuro zawodów
1. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Term Warmińskich. Czynne będzie w dniu
13 maja 2018, od godziny 8.00 do 16.30.

§7 Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 maja 2018 r. do godziny 23:59:59. Za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.chiptiming.pl
2. Wysokość opłat startowych kształtuje się następująco:
 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 7 stycznia 2018 do 31 stycznia 2018
wynosi 60 zł
 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 1 lutego 2018 do 15 kwietnia 2018
wynosi 80 zł
 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 16 kwietnia 2018 do dnia 10 maja
2018 wynosi 100 zł
 Opłata wniesiona gotówką w biurze zawodów w dniu 13 maja 2018 r. wynosi 120 zł
3. Dane do przelewu
Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark
Bank BGŻ BNP PARIBAS
37 2030 0045 1110 0000 0407 5670
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko Zawodnika – Opłata startowa
4. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru i pakietu startowego w biurze
zawodów.
5. W przypadku odbioru numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, winno okazać się
pisemne upoważnienie wydane przez zawodnika.
6. Organizator z powodu nie wystartowania Zawodnika lub nie ukończenia wyścigu, nie zwraca
wpisowego.
7. Organizator na życzenie Zawodnika może wystawić FAKTURĘ PODMIOTU ZWOLNIONEGO
Z VAT.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania FAKTURY PODMIOTU ZWOLNIONEGO Z VAT
w terminie do 14 dni od daty rozegrania zawodów

§8 Uczestnictwo w zawodach
1.
2.
3.
4.

Prawo uczestnictwa w zawodach mają Zawodnicy, którzy ukończyli 16-sty rok życia.
Prawa uczestnictwa nie mają Zawodnicy z aktualną licencją Elita/U23 wydane przez PZKol.
Prawo uczestnictwa mają zawodnicy z licencją Masters/Cyklosport.
Osoby niepełnoletnie, w wieku od 16-go roku życia mogą wziąć udział w zawodach, pod
warunkiem okazania pisemnej zgody Opiekuna Prawnego, na druku dostępnym w biurze
zawodów.
5. Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. § Kategorie.
6. W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy zawieszeni przez Komisję Dyscyplinarną PZKol.
7. Start w zawodach możliwy jest po podpisaniu oświadczenia startowego:

„Organizatorzy, wszystkie osoby z niim 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.
Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam 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 Organizatorów. Oświadczam, że posiadam dobry stan
zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do mojego startu w zawodach.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
oraz warunków regulaminu. 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. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów
i moje zgłoszenie jest zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów zawodów
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz.883) do celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem zawodów.”
8. Każdy Zawodnik ma obowiązek startu w KASKU SZTYWNYM, na sprawnym rowerze
posiadającym dwa sprawne hamulce. Niedopuszczalny jest start na rowerze wspomaganym
elektrycznie i/lub spalinowo. Rower napędzany może być tylko i wyłącznie siłą nóg.
9. Organizator zaleca Zawodnikom zakup ubezpieczenia OC i NNW we własnym zakresie.

§8 Pomiar czasu
1. W czasie rozgrywania „Lidzbarskiego Wyścigu Szosowego” pomiar czasu i identyfikację
zawodników zapewniać będzie firma www.chiptiming.pl
2. Obowiązuje punkt pomiaru czasu, oraz fotokomórka na starcie/mecie na Termach
Warmińskich, oraz punkt kontrolny na „pętli” w miejscowości Kłębowo.
3. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego w widocznym
miejscu, oraz chipa na kierownicy. Numer z chipem do odebrania w Biurze Zawodów.
4. Zawodnik, który zgubił numer zawodów, winien zgłosić to Sędziom zawodów lub Biuru
Zawodów.

§9 Świadczenia dla Zawodników
1. Każdy










Zawodnik, który uiścił opłatę startową, otrzymuje:
Numer startowy wraz z chipem
Elektroniczny pomiar czasu
Opiekę medyczną
Ubezpieczenie NNW
Posiłek regeneracyjny na mecie
Oznaczenie trasy zawodów
Obsługę sędziowską
Medal Pamiątkowy
Wejściówkę na Termy Warmińskie

 Bidon firmy Tacx
 Napój energetyczny Red Bull
2. Gwarancję otrzymania pełnego pakietu startowego mają Zawodnicy, którzy zapisali się przy
pomocy strony internetowej www.chiptiming.pl, i uiścili przelewem bankowym opłatę
startową.

§10 Nagrody
1. Przewiduje się puchary, oraz nagrody pieniężne dla Zwycięzców klasyfikacji OPEN,
w wysokości:
1 miejsce – 750 zł
2 miejsce - 500 zł
3 miejsce – 250 zł
2. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane są pucharami,
oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
3. Łączna pula nagród wyniesie min. 11‘000 zł

§11 Kategorie
1. Przewiduje się następujące kategorie.
Mężczyźni:
 M2 – 16 – 29 lat
 M3 – 30 – 39 lat
 M4 – 40 – 49 lat
 M5 – 50 – 59 lat
 M6 – 60 lat i więcej
 OPEN – klasyfikacja generalna
Kobiety:





K2 – 16 – 29 lat
K3 – 30 – 39 lat
K4 – 40 lat i więcej
OPEN – klasyfikacja generalna

Kolarstwo niepełnosprawnych
 Rower poziomy ręczny
2. Nagradzanych jest 3 pierwszych Zawodników w każdej kategorii.

§12 Ruch drogowy
1. Wyścig będzie rozgrywany przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym.
2. Ruch drogowy ograniczany będzie na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu, nie dłużej
jednak niż na 15 min.
3. Na głównych skrzyżowaniach nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP,
Straż Miejska, oraz służby organizatorów.

4. Zabezpieczenie dynamiczne motocyklami i samochodami dotyczyć będzie głównej grupy.
5. Zawodni, który nie ukończy wyścigu do godz. 16.00 porusza się w całkowicie otwartym ruchu
drogowym, bez zabezpieczenia skrzyżowań.
6. Bezwzględnie wszystkich Zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego,
oraz ruch prawostronny, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania, Zawodnik
wolniejszy winien zjechać do prawej strony jezdni, ustępując miejsca Zawodnikowi
szybszemu.
7. Zawodnicy jadący poza główną grupą, zabezpieczoną pojazdami organizatora i służb
porządkowych, winni bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zachowując
ruch prawostronny, a w miejscach gdzie są ścieżki rowerowe powinni korzystać z nich
bezwarunkowo.
8. Na odcinku Kłębowo – Klutajny i Klutajny – Kłębowo ruch Zawodników odbywać się będzie
w przeciwnych kierunkach. Należy zachować szczególną ostrożność!!!
9. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z dróg boczny, gruntowych, pól, lasów, pojedynczych zabudowań.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje powstałe na trasie wyścigu.

§13 Zasady rozgrywania wyścigu
1. Start do LIDZBARSKIEGO WYCIGU SZOSOWEGO odbędzie się ze startu lotnego, na wyraźny
znak sędziego.
2. Profil i mapa wyścigu dostępne są na stronie wyścigu, oraz profilu Facebook’owym
Rowerowy Lidzbark.
3. Zawodników obowiązuje 5 godzinny limit czasu.
4. Zawodnicy na starcie zostaną rozstawieni wg. Następujących sektorów:
 Sektor 1 – M2
 Sektor 2 - M3
 Sektor 3 – M4
 Sektor 4 – M5
 Sektor 5 – M6
 Sektor 6 – Kobiety
5. Zmiana sektora skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości 10 min.
6. Trasa wyścigu będzie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi.
7. Na trasie wyścigu obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.
8. Na trasie wyścigu i w kolumnie wyścigu oprócz Zawodników przebywać mogą tylko
i wyłącznie samochody organizatora, służb porządkowych, oraz samochody sędziowskie.
9. Auta z obsługi Zawodników znajdujące się na trasie zawodów będą usuwane, a zawodnicy
dyskwalifikowani.
10. Zawodnicy bezwzględnie powinni podporządkowywać się poleceniom sędziego.
11. Podczas finiszy Zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego, poza
wyznaczonymi do tego miejscami. Wyrzucanie śmieci możliwe jest tylko w tzw. „Strefach
zrzutu” w pobliżu bufetu na trasie zawodów, oraz do koszy przy starcie i mecie,
oraz w miasteczku zawodów.

§14 Kary
1. Sędziowie, oraz osoby wskazane przez Organizatorów, w porozumieniu z Organizatorami
mają prawo nałożyć na zawodnika następujące kary:
 Upomnienie
 Doliczenie czasu karnego
 Dyskwalifikacja

§ 15 Informacje dodatkowe
1. Organizatorzy wykupują każdemu zawodnikowi ubezpieczenie NNW. Wskazane jest,
aby każdy Zawodnik dobrowolnie wykupił ubezpieczenie NNW i OC.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz
uczestników wyścigu jak i osób towarzyszących.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu. W kwestiach przepisów sportowych prawo decyzji i interpretacji mają
Sędziowie.

4. Organizatorzy uprawnieni są do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów,
przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program,
wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały
graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie
przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych.
5. Odmowa Zawodników do publikacji wizerunku, lub udzielonego wywiadu, równoznaczna
jest z nieuczestniczeniem w zawodach.
6. Każdy Zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
7. O fakcie wycofania z wyścigu Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Organizatorów.
8. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski
żywiołowej i tzw. „Sił wyższych”
9. Start w wyścigu jest równoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
10. Nieznajomość niniejszego regulaminu, nie będzie okolicznością łagodzącą w przypadku
nieprzestrzegania przez Zawodników jego postanowień.

§ 16
Wyścig dla dzieci „MINI SZOSA O NAGRODĘ SKLEPU ARTAN”
1. Kategorie wiekowe w wyścigu:
 Maluchy – urodzeni w latach 2010 - 2013
 Średniaki – urodzeni w latach 2007 - 2009
 Starszaki - urodzeni w latach 2002 – 2006
2. Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów, w biurze zawodów na Termach Warmińskich.
3. W wyścigu udział brać mogą dzieci wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna prawnego,
posiadające stan zdrowia umożliwiający bezpieczne ściganie się.
4. Start w wyścigu możliwy jest jedynie w sztywnym kasku i na sprawnym rowerze,
wyposażonym w dwa hamulce.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz
uczestników wyścigu jak i osób towarzyszących.
6. Dziecko startuje w wyścigu na odpowiedzialność opiekuna prawnego.
7. Start w wyścigu za symboliczną opłatą na rzecz akcji charytatywnej prowadzonej w dniu
zawodów.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigu
znajdować się będzie na stronie zawodów, oraz w biurze zawodów.

§17 Protesty

1. Nie wstrzymując żadnego postanowienia przeciwnego, protesty przeciw następującym
kwestiom mogą być składane do Organizatora w wyszczególnionych limitach czasowych:
 Protesty dotyczące kwalifikacji zawodnika nie później niż na 30 minut przed startem
 Protesty dotyczące nieprawidłowości lub przypadków podczas zawodów
lub klasyfikacji: nie później niż 30 minut po ogłoszeniu wyników.

§18 Adresy szpitali
1. Organizatorzy zapewniają profesjonalną pomoc medyczną na miejscu rozgrywania zawodów,
w postaci wykwalifikowanych ratowników medycznych i karetek.
 Najbliższy szpital znajduje się pod następującym adresem:
Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim
ul. Bartoszycka 3
11-100 Lidzbark Warmiński
 Najbliższy szpital ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym znajduje się pod
następującym adresem:
Szpital Powiatowy w Bartoszycach
ul. Wyszyńskiego 11
11-200 Bartoszyce

