REGULA MIN

zawodów dzieci młodzieży w kolarstwie górskim pn.
„ KARLUBIECKI TOUR DE KIDS 2016”
Termin: 25.06.2016 godz.10:00.
Miejsce: Gogolin, teren leśny pomiędzy ul. Bagienną a ul. Kościelną, w rejonie autostrady A4.
Organizatorzy:
Przemysław Dąbrowski , Posterunek Policji w Gogolinie,
Robert Smiatek – Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”.
Kontakt:
email:ktdk@op.pl
tel. 503085600 .

;

Zgłoszenia:
1) Preferowane, przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na:
- https://www.facebook.com/KTdK.Gogolin?fref=ts
lub
- www.karlubiec.pl;
2) Ostatecznie, w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 9:00, najpóźniej kwadrans przed startem
wyścigu danej kategorii.

Opłata startowa: organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.
Prawo startu na podstawie:
1.

Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat pod opieką i za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna,
złożenie podpisu rodzica bądź opiekuna na liście startowej będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody
na start dziecka oraz z zapoznaniem się niniejszego regulaminu.

2.

Dzieci posiadające umiejętność samodzielnego poruszania się na rowerze o dwóch kołach (dzieci na
rowerze o 4 lub 3 kołach lub na rowerkach biegowych nie będą dopuszczone do startu).

3.

Posiadanie sprawnego technicznie roweru ze szczególnym uwzględnieniem sprawności działania
tylnego hamulca.

4.

Posiadania sztywnego kasku, zapiętego (!) przed startem i podczas wyścigu.

Zasady rozgrywania zawodów:
1.

Zawody będą polegały na pokonaniu - ze startu wspólnego - w jak najkrótszym czasie,
wytyczonej trasy dla danej kategorii;

2.

W pierwszej kolejności na linię startową będą ustawiani zawodnicy, którzy mogą pochwalić
się osiągnięciami sportowymi w poprzednich edycjach KTdK oraz innych zawodach kolarskich.

3.

Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu przejechał
linię mety.

4.

Pod rygorem wykluczenia z zawodów, zawodnikom zabrania się skracania wyznaczonej trasy
i opuszczania rund.

5.

Na trasie będą przebywać osoby wyznaczone przez organizatora do obsługi zawodów, które
będą miały za zadanie wskazać kierunek jazdy, informować o miejscach niebezpiecznych, czy o
ewentualnych zagrożeniach powstałych na trasie, w razie potrzeby niezwłocznie wezwać pomoc
medyczną, w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej.

6.

Pomoc rodziców dzieciom na starcie wyścigu i w trakcie wyścigu jest ZABRONIONA i może
być karana bądź karnymi minutami.

7.

W wyścigu dla najmłodszych (do 6 lat) - jak i pozostałych wyścigach - startują te dzieci, które
potrafią SAMODZIELNIE wystartować, SAMODZIELNIE kontynuować jazdę i SAMODZIELNIE
zatrzymać się przy użyciu hamulców.

8.

Dopuszczalna jest pomoc w podprowadzaniu lub sprowadzaniu rowerów na zjazdach i
podjazdach, jedynie przez osoby z obsługi zawodów, jednakże możliwość taka istnieje wyłącznie dla
zawodników, jadących poza „czołówką wyścigu”.
Kategorie wiekowe, dystanse, wyścigi:

1.

Zawodnicy w sumie zostaną sklasyfikowani w 12 kategoriach. Dziewczęta i chłopcy będą
klasyfikowani osobno, w następujących kategoriach wiekowych:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

- do 6 lat,
- 7-8 lat,
- 9-10 lat,
- 11-12 lat,
- 13-14 lat ,
- 15-16 lat,

rok ur
< 2010
rok ur 2009 - 2008
rok ur 2007 - 2006
rok ur 2005 - 2004
rok ur 2003 - 2002
rok ur 2001 - 2000

– 250 m,
– 1200 m, 2 rundy,
– 1800 m, 4 rundy,
– 2850 m, 3 rundy,
– 3800 m, 4 rundy,
– 4750 km, 5 rundy.

2.

W wyjątkowych sytuacjach (np. pogarszające się warunki atmosferyczne), bądź na prośbę większości
zawodników, rodziców czy opiekunów, Ilość rund może wzrosnąć bądź zmniejszyć się o jedną.
Ostateczna decyzja leży w gestii komisji sędziowskiej.

3.

Organizatorzy preferują zasadę: 1 kategoria, jeden wyścig (dziewczęta i chłopcy osobno), jednak w
przypadku skrajnie mniejszej ilości zawodników w danej kategorii, organizatorzy dopuszczają wspólny
start dwóch kategorii zbliżonych wiekowo.

4.

W wyścigu dzieci do lat 6, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników, organizator
planuje wyłonić zwycięzcę w formule zbliżonej do eliminatora, tzn. w biegach eliminacyjnych, w których
startowało by po 4, max po 6 zawodników.

Nagrody:
1.

W każdej kategorii wiekowej, z podziałem na płeć, dla miejsc 1-3: puchary, dyplomy oraz
pamiątkowe koszulki kolarskie;

2.

W dowód uznania za pokonanie wymagającej trasy dla wszystkich uczestników pamiątkowe
medale oraz upominki i nagrody rzeczowe przekazane w drodze losowania na zakończenie imprezy.

Sędziowanie:
1. Nad prawidłowością przebiegu zawodów będzie czuwać Komisja Sędziowska, w składzie :
Adam Boszczar, Przemysław Dąbrowski, Andrzej Halski, Piotr Giecewicz i Robert Smiatek.
2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące zawodów muszą zostać zgłoszone przez zawodnika lub jego
opiekuna na piśmie, w biurze zawodów do 30 minut po zakończeniu wyścigu.
3. We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decyduje Komisja Sędziowska, decyzja
Komisji jest ostateczna.
Inne świadczenia dla uczestników:
1. Bufet na mecie oraz napój.
2. Opieka medyczna na miejscu zawodów.

Postanowienia końcowe:
1. Czytelny podpis na liście startowej rodzica bądź opiekuna zgłoszonego do startu zawodnika, stanowi
potwierdzenie :
a) zaznajomienia się z niniejszym regulaminem ;
b) iż zgłoszonych zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach kolarstwa
górskiego ;
c) że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i
zagrożenie wypadkami, możliwościami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych;
2. Impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy, nie wymagana jest licencja zawodnicza;
3. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wyników zawodów
i wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych;
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawą do:
5. Kontroli stanu technicznego rowerów i niedopuszczenia zawodnika do startu, w przypadku nie w pełni
sprawnych hamulców, bądź innych niesprawnych elementów, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo
zawodnika,
6. Niedopuszczenia zawodnika do startu lub ściągnięcia z trasy wyścigu, w przypadku braku kasku, bądź
posiadania niezapiętego kasku.
7. Pomoc techniczna w przypadku awarii roweru bądź pomoc w przypadku upadku zawodnika, jest
dozwolona na całej długości trasy wyścigu, jednak w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom,
8. Organizatorzy zawodów nie ubezpieczają zawodników . Rodzice/opiekunowie uczestników mogą uczynić
to we własnym zakresie.
9. Wszyscy zawodnicy i osoby towarzyszące proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i troskę o środowisko
naturalne.
10. Zabrania się przebywania osobom postronnym na trasie wyścigu, w celu zachowania bezpieczeństwa;
11. W przypadku bardzo niekorzystnych prognoz meteorologicznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmiany terminu imprezy , ewentualna informacja w kwestii zmiany terminu będzie podana na:
https://www.facebook.com/KTdK.Gogolin?fref=ts najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
Opracował:

Przemysław Dąbrowski

