Regulamin REAL 64-sto Ciesiółka Auto Group
MTB Maraton 2016
I. Cel zawodów:
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Lesznie
i Powiecie Leszczyńskim.
2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników MTB.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Nazwa imprezy:
REAL 64-sto Ciesiółka Auto Group MTB Maraton 2016

III. Organizator:
Stowarzyszenie ”Klub Sportowy 64-sto”
e-mail: kontakt@64-sto.pl
Oficjalna strona internetowa: www.mtb.64-sto.pl
Numer rachunku bankowego: 05 2490 0005
Alior Bank SA O/Leszno

0000

4500

8530

1215

IV. Patroni honorowi maratonu:
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna

V. Partnerzy:
REAL Włodzimierz Pospiech Budownictwo Przemysłowe
Ciesiółka Auto Group

VI. Termin, miejsce, program zawodów
Osieczna k .Leszna, Dworek Jeziorki 11 września 2016
Program:
Sobota 10.09.2016
godz. 17.00 – 19.00 przyjmowanie zgłoszeń, w tym zgłoszeń dokonywanych w
imieniu małoletnich wydawanie nr startowych
(UWAGA: przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu dzieci tylko w niedzielę!)
Niedziela 11.09.2016
godz. 8.00 – 9.00 przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu Młodzik
godz. 8.00 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu głównego, w tym zgłoszeń
dokonywanych w imieniu małoletnich, wydawanie nr startowych
godz. 8.00 – 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do wyścigu dzieci
godz. 9.30 start wyścigu Młodzik

godz. 11.00 start dystansu Mega
godz. 11.05 start dystansu Mini
godz. 11.10 start dystansu Hobby i Junior
godz. 11.20 start wyścigów dla dzieci
godz. 14.30 zamknięcie trasy maratonu
godz. 15.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dekoracja

VII. Trasa, dystanse
Trasa interwałowa, podłoże: dukty leśne, czasami piaszczyste, trochę asfaltu, strome
podjazdy i zjazdy, na trasie występują kamienie, korzenie, kilka trudnych technicznie
odcinków, trasa wiedzie też przez drogi publiczne.
Długość tras: Mega 66 km Mini 41 km Hobby 21 km Junior 21 km Młodzik 7 km - 7
rund po terenie miasteczka zawodów.
Organizator nie dopuszcza zmiany dystansu podczas zawodów.

VIII. Warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki
uczestników
Uczestnikiem 64-sto MTB Maratonu jest osoba, która dokona zgłoszenia na
stronie organizatora lub w biurze zawodów, zaakceptuje regulamin oraz dokona
opłaty startowej i wystartuje w zawodach. Organizator, wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe oraz krzywdy i cierpienia moralne, które wystąpią przed, w trakcie lub
po wyścigu.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
wynikłe z jego uczestnictwa w zawodach. Przez akceptację niniejszej deklaracji
uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub
jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuje
do wiadomości, że w razie wypadku lub kolizji (zgodnie z definicją zawartą w prawie
karnym i wykroczeń) oraz zdarzenia związanego z udziałem w zawodach, nie może
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Uczestnik nie zgłasza żadnych
zastrzeżeń co do przebiegu i oznaczenia trasy, przyjmuje do wiadomości, że należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, przepisów i zasad zawartych w Ustawie
„Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r.Nr.108,poz.908 z późn.zm.) oraz
warunków regulaminu. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że jego stan
zdrowia pozwala na udział w maratonie i długotrwały wysiłek fizyczny. Organizator
wskaże miejsca parkingowe, toalety oraz miejsca składowania odpadów
i zanieczyszczeń, przy czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za właściwe
użytkowanie tych miejsc. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z osobą
uczestnika, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez
organizatora, prasę, radio i telewizję. Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów organizacji i promocji maratonu.
Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku
16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, poniżej 16 lat za zgodą i pod

stałą opieką rodziców lub opiekunów, z tym że osoby poniżej 19 roku życia nie mogą
brać udziału w wyścigu na trasie Mega. Rodzic lub opiekun akceptując regulamin
wyraża zgodę na uczestnictwo małoletniego na warunkach regulaminu,
a w przypadku osób poniżej 16 lat, nadto opiekun zobowiązuje się do stałego nadzoru
i kontroli udziału małoletniego podczas całego czasu trwania maratonu. Każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). W razie
nieprzestrzegania regulaminu, zarządzeń służb porządkowych i przepisów ruchu
drogowego lub w przypadku stwarzania sytuacji zagrażających innym uczestnikom,
organizator ma prawo usunąć uczestnika z trasy. Każdy uczestnik jest zobowiązany
do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego
kasku będą dyskwalifikowani i usuwani z trasy. Maraton będzie się odbywać przy
nieograniczonym ruchu drogowym. Policja nie będzie wykonywać czynności
związanych z umożliwieniem uczestnikom włączenia się do ruchu. Zawodnicy muszą
zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się innych
pojazdów na trasie maratonu. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych
i publicznych powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad zawartych
w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r.Nr.108,poz.908 z późn.zm.) .
Uczestnicy bez numerów startowych poruszający się na rowerach po trasie maratonu
będą usuwani z trasy przez obsługę techniczną. Organizator umieści na trasie
maratonu punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego oznacza automatycznie
dyskwalifikację zawodnika i utratę uprawnień do świadczeń. Na trasie maratonu
występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Uczestnik bierze pod uwagę, że
udział w maratonie może powodować ryzyko upadku i powstania uszczerbku na
zdrowiu. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej". Wszyscy
zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę
o środowisko naturalne. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator
nie wypłaca zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

IX. Opłaty startowe i świadczenia:
- 40 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia
opłaty przelewem na konto bankowe organizatora edycji, nie później niż na 7 dni
przed zawodami (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik
musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy.
Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika, team
zawodnika oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru: "Jan
Nowak, nazwa teamu, nr startowy (jeśli posiada) – MTB JEZIORKI".
- 70 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, wpłata dokonywana w formie
gotówki w Biurze Zawodów poszczególnej edycji w przeddzień zawodów wyłącznie
w formie gotówki.
- 100 zł – w dniu zawodów w formie gotówki.

Uczestnictwo w wyścigu dla dzieci jest bezpłatne. Każdy z uczestników otrzymuje
medal pamiątkowy oraz pakiet startowy zawierający drobny upominek. Każdy
z uczestników ma prawo do bezpłatnego korzystania z napojów i pożywienia
serwowanego na bufetach a także do posiłku na mecie maratonu – nie dotyczy
wyścigu dla dzieci.

X. Kategorie wiekowe i klasyfikacje
Klasyfikacje będą prowadzone wg kategorii wiekowych zgodnie z regulaminem
Leszczyńskiej Ligii Rowerowej.
1. MEGA – dłuższy dystans (M-mężczyźni; K-kobiety):
 K - 19 lat i starsze (rok ur. 1997 i starsze)
 M2 - 19-30 lat (ur. 1997-1986)
 M3 - 31-40 lat (ur. 1985-1976)
 M4 - 41-50 lat (ur. 1975-1966)
 M5 - 51 i starsi (ur. 1965 i starsi)
2. MINI – krótszy dystans:
 K2 - 17-30 lat (ur. 1999-1986)
 K3 - 31-40 lat (ur. 1985-1976)
 K4 - 41 lat i starsze (ur. 1975 i starsze)
 M1* - 17-18 lat (ur. 1999-1998) [* oraz pkt IV.5 regulaminu LLR]
 M2 - 19-30 lat (ur. 1997-1986)
 M3 - 31-40 lat (ur. 1985-1976)
 M4 - 41-50 lat (ur. 1975-1966)
 M5 - 51-60 lat (ur. 1965-1956)
 M6 - 61 lat i starsi (ur. 1955 i starsi)
3. Kategorie w wyścigach młodzieżowych (znany dalej dystansem/wyścigiem
młodzieżowym):
MŁODZIK → chłopcy w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2004-2002)
MŁODZICZKA → dziewczęta w przedziale wieku 12-14 lat (ur. 2004-2002)
JUNIOR → chłopcy w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2001-2000)
JUNIORKA → dziewczęta w przedziale wieku 15-16 lat (ur. 2001-2000)
W ramach wyścigu MINI i MEGA zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski
Branży Budowlanej w Maratonie MTB. Klasyfikacja odbędzie się Open - bez
podziału na kat. wiekowe. Aby zostać sklasyfikowanym w Branży Budowlanej
należy być pracownikiem/właścicielem/udziałowcem firmy z branży budowlanej oraz
zaznaczyć to podczas rejestracji podając nazwę i siedzibę firmy.

*Zawodnicy posiadający licencję PZKol w kategorii Młodzik/Junior mogą startować
na dystansie MINI i będą wówczas klasyfikowani w kategorii „MINI M1” i „MINI
K2” – obowiązuje wyłącznie po okazaniu licencji w Biurze Zawodów. Wygrywa ten
uczestnik, który pokona trasę wyścigu jako pierwszy w swojej kategorii. Klasyfikacje
kolejnych zawodników odbywają się wg czasu przejazdu. W przypadku startu mniej
niż 4 zawodników w kategorii, organizator zapewnia sobie prawo do łączenia
kategorii wiekowych.

XI. Nagrody
1. Puchary za 1-3 miejsca.
2. Pula 1300zł za trzy pierwsze miejsca w kategorii:
 MINI OPEN (1 miejsce - 150, 2 miejsce – 100zł, 3 miejsce - 50zł) ,
 MEGA OPEN (1 miejsce - 300, 2 miejsce – 200zł, 3 miejsce - 100zł),
 10 nagród w wysokości 40zł (zwrot uczestnictwa) dla wylosowanych
uczestników).
3. Liczne nagrody rzeczowe.

