Regulamin
KUSY BARDO BIKE FESTIWAL
03.05.2016: 14:00
1. Cel zawodów
- wyłonienie najlepszych zawodników
- integracja rowerzystów na trasach rowerowych Gminy Bardo
2. Organizator
Grupa lokalnych entuzjastów kolarstwa górskiego
3. Terminy imprezy
a) 03.05.2016 (Harmonogram godzinowy pkt. 6)
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem zawodów może być osoba, która spełni następujące warunki:
a) Wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie: http://zapisy.ultimasport.pl/191
b) Można dokonać osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów - podwyższa
to opłatę startową.
c) Dokona składki startowej w wysokości:
a. 15zł dla zapisanych i opłaconych internetowo dorosłych
b. 25zł dla zapisujących się w dniu imprezy dorosłych
c. 5zł dla zapisanych i opłaconych internetowo niepełnoletnich
d. 10zł dla zapisujących się w dniu imprezy niepełnoletnich
i. Organizator nie zwraca uiszczonej składki startowej
d) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
a. Pełnoletnie, ( które ukończyły 18 lat)
b. W przedziale wieku 12 – 18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (podpis
rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej oraz nieustanna obecność podczas
trwania imprezy).
c. Uczestnik niepełnoletni pozostaje pod opieką opiekuna prawnego lub rodzica podczas trwania
imprezy.
e) Każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku uczestników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych)
f) Każdy z uczestników zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym. Brak kasku sztywnego
skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do startu w imprezie.
g) Zapisy internetowe trwają do 2016.05.02 godz. 18:00

6. Program zawodów:
a)
b)
c)
d)

12:30 – 14:00 – zapisy w Biurze Zawodów Park „Za Nysą” – za parkingiem Ski-Raft
14:00 – start ostry dystansu MEGA i MINI
15:30 – 16:00– dekoracja
Od 15 ognisko integracyjne

7. Dystanse
Zawody rozgrywane na pętli o długości 12,1km
a) MEGA 22,2km – 2 okrążenia 780 metrów przewyższenia
b) MINI 12,1km – jedno okrążenie 390 metrów przewyższenia
Wybór dystansu dokonywany jest w chili zapisów, ostateczna decyzja i zmiana może zapaść podczas odbioru
numeru startowego. Nieukończenie zadeklarowanego dystansu oznacza dyskwalifikację, nie ma możliwość
zmiany dystansu podczas zmagań.

8. Informacje dodatkowe
a) Trasa będzie oznakowana:
a. strzałki na białym tle
b) Trasa jest łatwa technicznie, ale ma długi i szybki zjazd, odradzamy brawurowego zachowania!!
c) Sędzia nie ściąga osób dublowanych z trasy. Każdy ma pokonać komplet zadeklarowanych
okrążeni na swoim dystansie!!
d) Osoba wyprzedzana ma obowiązek udostępnić przejazd szybciej jadącemu zawodnikowi, nawet
kosztem zmniejszenia własnego tempa jazdy!!
e) Zboczenie z trasy, wjazd na metę z przeciwnego kierunku, nadrobienie lub skrócenie dystansu oznacza
dyskwalifikację.
f) Na trasie znajdują się punkty kontroli czasowej, ominięcie punktu oznacza dyskwalifikację.
g) Uczestnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu oraz do zachowania
podstawowych zasad kultury.
h) Nieznajomość regulaminu nie zwalania z jego przestrzegania.
9. Świadczenia dla uczestników
a) kiełbasa
b) woda
c) numer startowy z chipem pomiarowym
d) oznakowana trasa
e) elektroniczny pomiar czasu

10. Klasyfikacja:
a) *Klasyfikacje dekorowane pucharami
b) **Klasyfikacje bez dekoracji
A. *OPEN:
a)
b)
c)
d)

Open Mega M
Open Mega K
Open Mini M
Open Mini K

B. Dodatkowo na dystansie MINI i MEGA zostanie przeprowadzona klasyfikacja wiekowa:
**Wiekowa Mężczyzn Mini
a)
b)
c)
d)

M1 - 8-9 lat 2006-2007
M2- 10-11 lat 2004-2005
M3- 12-14 lat 2002-2004
M4- 15-18 lat 1998-2001

**Wiekowa Kobiet Mini
a)
b)
c)
e)

K1 - 8-9 lat 2006-2007
K2- 10-11 lat 2004-2005
K3- 12-14 lat 2002-2004
K4- 15-18 lat 1998-2001

**Wiekowa co dziesięć lat Kobiet i Mężczyzn MEGA
a) M1,K1,M2,K2, M3,K3, M4,K4,M5,K5
11. Nagrody
Na zawodach zostanie wylosowany wśród uczestników rower powystawowy ALPINA de LUX
Organizator przewiduje inne nagrody rzeczowe.
12. Protesty
a) Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.
b) Protesty należy składać najpóźniej 15 minut przed dekoracją.
c) W chwili dekoracji wynik i ranking staje się niepodważalny.

13. Ochrona środowiska naturalnego
Uczestnicy imprezy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy zawodów. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać
szklanych pojemników w pobliżu startu oraz na trasie imprezy.
14. Informacje końcowe
a) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
szkody wyrządzone przez siebie.
b) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz zgadza się na przestrzeganie
warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
c) Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w imprezie poprzez. wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgodna rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w
formie pisemnej.
d) Każdy uczestnik, który rezygnuje z udziału w imprezie przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie zwraca wpisowego.
e) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte zgodne są z prawdą, że zapoznał się i akceptuje
wszystkie warunki niniejszego regulaminu, oraz zapewnia, że stan jego zdrowia umożliwia udział w tego typu imprezie.
f) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
g) Na trasie KUSY BARDO BIKE FESTIWAL mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
h) Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub
jego zleceniobiorców, w razie ewentualnego wypadku lub szkody związanej z imprezą.
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
j) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzaniem i organizacją cyklu KUSY
BARDO BIKE FESTIWAL nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje , szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie spowodowane przez uczestników imprezy.
k) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
l) KUSY BARDO BIKE FESTIWAL 2016 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
m) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ust. z dn. 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
n) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z jego osobą, a także wyników z jego danymi
osobowymi, dla celów marketingowych Organizatora KUSY BARDO BIKE FESTIWAL– dla potrzeb prasy radia i telewizji
o) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w
dowolnym momencie

