REGULAMIN
V Sowiogórskiego Maratonu Rowerowego
1. Cel zawodów



Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej w regionie,
Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji,
szczególnie wśród mieszkańców Bielawy, Pieszyc, Dzierżoniowa,
 Promocja i popularyzacja kolarstwa MTB i lokalnych tras, jako łatwo dostępnej,
rodzinnej, prozdrowotnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 Promocja walorów turystycznych Gór Sowich w rejonie Bielawy, poprzez aktywną
turystykę rowerową i kolarstwo górskie,
 Wyłonienie najlepszych zawodników MTB w klasyfikacji generalnej oraz w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Nazwa imprezy
V Sowiogórski Maraton Rowerowy, rozgrywany w ramach Pucharu Strefa MTB Sudety 2017
(#4 Grand Prix Bielawy MTB).
3. Organizator i Partnerzy
 Gmina Bielawa
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
Partnerzy:
 Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa.
4. Termin i miejsce
 02 lipca 2017r , OW Sudety ul. Wysoka 1 w Bielawie.
 Start wspólny o godz. 11.00.
5. Zasady uczestnictwa
Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby:
- ukończyła 18 lat,
- ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodą opiekunów prawnych
- poniżej 16 lat za pisemną zgodą opiekunów prawnych oraz ich stałą opieką w czasie trwania
maratonu.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy z licencjami lub bez.
Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:
1. Wypełni i wyśle elektroniczny formularz zgłoszeniowy (portal zapisów ultimasport.pl),
2. Uiści opłatę startową (wysokość opłat startowych określono w pkt. 7 niniejszego
regulaminu).
3.Wypełni oświadczenie o zdolności do udziału w maratonie.
4. Zostanie zweryfikowana lub zapisana najpóźniej w dniu zawodów w biurze zawodów
do godz. 10.30. Po godz.10.30 zapisy i weryfikacja nie będzie możliwa.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych).
Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym.

6. Program zawodów:
1 lipca 2017 - Sobota.
17.00- 20.00 – zapisy w Biurze zawodów
2 lipca 2017 - Niedziela.
08:00- 9:30 – zapisy do dystansu Rodzinnego i wyścigu młodzieżowego
08:00- 10.30– zapisy w Biurze zawodów do dystansu MINI i MEGA
10.00- start dystansu Rodzinny, plus wyścig młodzieżowy
11:00– start wspólny (dystans MINI, MEGA)
11:15- wyścigi dla najmłodszych
14:00 – dekoracja dystansu MINI i Lincoln
15:30 – zamknięcie trasy zawodów
16:10 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (MEGA, Lincoln)
16:.30 – Zakończenie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo godzinowej zmiany programu zawodów, o czym
uczestnicy zostaną poinformowani.
7. Opłaty startowe
W V Sowiogórskim Maratonie Rowerowym obowiązują opłaty startowe:
- 40 zł (w przypadku zgłoszenia online, przez internetowy formularz zgłoszeń do dwóch dni
przed zawodami),
- 60 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów),
- 30 zł młodzież do 18 roku życia (bez względu na czas zgłoszenia),
- 30 zł oplata dla osób powyżej 65 roku życia – rok urodzenia 1952 i starsi (bez względu na
czas zgłoszenia,
- bezpłatnie- start na dystansie rodzinnym i w wyścigu młodzieżowym
8. Świadczenie dla uczestników dystansów MINI i MEGA
Uczestnicy V Sowiogórskiego Maratonu Rowerowego w ramach wpisowego otrzymują:
- oznakowaną trasę,
- elektroniczny pomiar czasu,
- numer startowy z chipem,
- bufet na trasie: MINI – 1 bufet, MEGA – 2 bufety
- posiłek regeneracyjny po maratonie,
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
- nagrody rzeczowe/ pieniężne dla zwycięzców,
- możliwość umycia roweru po maratonie,
- doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.
9. Pomiar czasu
Elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przeprowadzony będzie przez firmę
Ultimasport

10. Zasady przeprowadzenia Sowiogórskiego Maratonu Rowerowego
10.1. V Sowiogórski Maraton Rowerowy rozpocznie się ze startu wspólnego na terenie OW
Sudety w Bielawie. Organizator wyznacza sektory startowe na dystnach MINI i MEGA:
pierwszy dla elity, drugi dla pozostałych zawodników. Czas mierzony dla pierwszego
sektora jest czasem to brutto. Sektor drugi – pomiar czasu netto. Do sektora pierwszego
zakwalifikowani zostaną zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej Pucharu Strefy MTB
Sudety 2017 są sklasyfikowani na miejscach 1-30 (MINI i MEGA) lub okażą się znaczącymi
wynikami w innych zawodach w 2016/2017 roku. O zakwalifikowaniu do sektora pierwszego
decyduje Organizator. Trasa wytyczona jest w obrębie miasta Bielawa oraz w obszarze Gór
Sowich i przebiega drogami leśnymi, szutrowymi i polnymi (krótkie odcinki drogi
asfaltowej).
Trasa maratonu zostanie oznakowana oraz zabezpieczona przez Organizatora, Partnerów oraz
służby ratownicze.
Na trasie rozmieszczone zostaną punkty kontrolne, których ominięcie będzie oznaczać
dyskwalifikację zawodnika.
10.2. Dystanse:




RODZINNY i WYŚCIG MŁODZIEŻOWY:
5 km przewyższenie do 200 m
MINI:
20-35 km przewyższenie do 1000 m
MEGA:
40-60 km przewyższenie do 1800 m

Wyboru dystansu ( MINI/MEGA) uczestnicy dokonują w trakcie zawodów.
10.3. W trakcie maratonu przeprowadzone zostaną wyścigi dla najmłodszych (od 2 do 10 lat).
Trasy na terenie OW Sudety.
10.4. W V Sowiogórskim Maratonie Rowerowym prowadzona będzie klasyfikacja
indywidualna.
4.1. Zwycięzcami Maratonu w klasyfikacji generalnej zostają zawodnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają wyznaczone dystanse (MINI, MEGA) maratonu (kategoria
Kobiet i Mężczyzn).
4.2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostają osoby, które z danej
grupy wiekowej pokonają najszybciej wyznaczone dystanse (MINI, MEGA).
4.3 Na dystansie MEGA mogą startować amatorzy i zawodnicy z licencjami (Elita 22+).
Obowiązuje kategoria OPEN Kobiet i Mężczyzn. Kategorie wiekowe przeznaczone są tylko
dla amatorów.
4.4 Pozostali posiadacze licencji kolarskiej (Junior, Orlik, Masters, Cyclosport, itd.) mają
prawo do wyboru dystansu i będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
4.5. Dystans RODZINNY jest typową, rekreacyjną rodzinną jazdą na rowerach. Wszyscy
uczestnicy startują obowiązkowo w kaskach.
4.6. Na dystansie Rodzinnym rozegrany zostanie wyścig młodzieżowy. W wyścigu mogą
brać udział dzieci i młodzież do lat 15. Obowiązuje klasyfikacja open wśród dziewcząt i
chłopców. Za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy. Zawodnicy startują z pierwszego
sektora. Z drugiego startują uczestnicy wyścigu Rodzinnego.
10.5. Na dystansie MINI i MEGA będzie prowadzona kategoria Drużyny. Do kategorii wlicza
się czasy czterech najlepszych zawodników – amatorów (w tym co najmniej jednej kobiety).
10.6. W ramach imprezy zostaną rozegrane V Mistrzostwa Lincoln Electric w Maratonie
MTB. Zwycięzcami zostają osoby, które w kategorii Mężczyzn i Kobiet pokonają dystanse
Mega lub Mini w najkrótszym czasie (bez podziału na kategorie wiekowe). Do udziału w V

Mistrzostwach Lincoln Electric uprawnieni są pracownicy firm Lincoln Electric oraz Harris
Callorific, a także członkowie ich rodzin oraz zawodniczki i zawodnicy, którzy
reprezentowali firmę LE na zawodach sportowych w danym roku.

11. PUCHAR STREFY MTB SUDETY 2017
11.1. Oprócz klasyfikacji w ramach organizowanego wyścigu prowadzona będzie również
klasyfikacja generalna Strefy MTB Sudety ,,Puchar Strefy MTB Sudety 2017”.
Klasyfikacja prowadzona będzie od pierwszego do ostatniego wyścigu, które realizowane
będą na terenie Strefy MTB Sudety i obejmować będzie następujące zawody:
- Bardo 15.04.2017
- Głuszyca 14.05.2017
- Walim 11.06.2017
- Bielawa 02.07.2017
- Mieroszów 15.07.2017
- Pieszyce 20.08.2017
- Srebrna Góra 27.08.2017
- Jodłownik 16.09.20171.
Klasyfikacja prowadzona będzie od pierwszego do ostatniego wyścigu i obejmować będzie
etapy: Bardo, Głuszyca, Walim, Bielawa, Mieroszów, Pieszyce, Srebrna Góra, Jodłownik
11.2. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy,
którzy uzyskają łącznie największą liczbę punktów, biorąc udział minimum w sześciu z ośmiu
wyścigów (6/8).
W przypadku gdy zawodnik wystartuje we wszystkich wyścigach będzie brane pod uwagę
jego sześć najlepszych wyników.
Klasyfikacja generalna pucharu prowadzona będzie na dystansie MEGA i MINI w
kategoriach:
– OPEN Kobiet (K)
– OPEN Mężczyzn (M
- wszystkie kategorie wiekowe
- klasyfikacja drużynowa
11.3. Punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————–———–———– x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach
11.4. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów w klasyfikacji generalnej o
kolejności decyduje pozycja w finałowym wyścigu.
11.5. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,Pucharu Strefy MTB Sudety 2017”
odbędzie się po zakończeniu ostatniego wyścigu w dniu 16.09.2017 w Jodłowniku (Gmina
Dzierżoniów)

11.6. Głównym sponsorem nagród Pucharu Strefy MTB Sudety 2017 jest Centrum TMT
Skoda, Staropolanka oraz Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety. Szczegółowe informacje
zawarte są w regulaminie Pucharu Strefy MTB Sudety 2017.
12. Zasady poruszania się po trasie V Sowiogórskiego Maratonu Rowerowego.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą
zachować szczególną ostrożność w przypadku włączania się do ruchu innych pojazdów (z
pól, posesji, dróg publicznych i leśnych). Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i
publicznych muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
13. Kategorie wiekowe i nagrody
13.1. W V Sowiogórskim Maratonie Rowerowym (poza RODZINNYM) obowiązują
następujące kategorie wiekowe (pod uwagę brany jest rok kalendarzowy):
Mężczyźni

Kobiety

Wiek

Nagradza
ne
miejsca

Nagrody

Medal (1-3) + dyplom
(1-5)
Medal (1-3) + dyplom
(1-5)
Medal (1-3) + dyplom
(1-5)
Medal ( 1-3) + dyplom
(1-5)
Medal (1-3) + dyplom
(1-5)
Medal (1-3) + dyplom
(1-5)
1 – 5 nagrody rzeczowe

Wiek

Kategoria

do 19

Katego
ria
K1

do 19

M1

1-5

20-29

K2

20-29

M2

1-5

30-39

K3

30-39

M3

1-5

40-49

K4

40-49

M4

1-5

50 i wyżej

K5

50-59

M5

1-5

60 i wyżej

M6

1-5

Open
MINI
Open
MEGA

Open
MINI
Open
MEGA

1-5

1- 1000 zł
2- 600 zł
3- 400 zł
4- 300 zł
5- 200 zł

13.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia większej ilości kategorii na
poszczególnych dystansach w jedną, w przypadku gdy liczebność zawodników w jednej z
kategorii nie przekroczy 10 osób.
13.3. Brak/niestawienie się zawodnika lub jego przedstawiciela do dekoracji oznacza
rezygnację z nagrody.
13.4 W klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsc 1-3 (MEGA i MINI) – puchary i dyplomy.
13.5. Po zakończeniu maratonu rozstrzygnięty będzie konkurs z nagrodami.
14. Protesty

14.1. Wszelkie protesty winny zostać złożone w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania
zawodów przed oficjalnym wręczeniem nagród.
14.2. Kwestie sporne rozpatrywać będzie Kolegium złożone z przedstawicieli Organizatora
oraz Partnerów. Kolegium może nałożyć kary w postaci: kary czasowej dodawanej do wyniku
końcowego lub dyskwalifikacji.
15. Ochrona środowiska naturalnego
15.1. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne.
15.2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
14.3. Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych bidonów, opakowań po batonach i żelach
energetycznych na trasie maratonu.
15.4. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
15.5. W przypadku naruszania w/w zasad, uczestnicy będą ukarani dyskwalifikacją.
16. Postanowienia końcowe
16.1.Wszyscy zawodnicy zobowiązują się do sportowego zachowania i przestrzegania zasad
kultury osobistej oraz dobrych reguł koleżeństwa powszechnie uznawanych i szanowanych
przez środowisko kolarskie. Jakiekolwiek formy niesportowego i wulgarnego zachowania
karane będzie dyskwalifikacją.
16.2. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim
uczestnictwem potwierdza, że zna, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów
niniejszego Regulaminu.
16.3. Każdy uczestnik:
- bierze udział w V Sowiogróskim Maratonie Rowerowym na własną odpowiedzialność i
ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
- zobowiązuje się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń policji (i innych służb) oraz
organizatorów imprezy,
- zobowiązuje się do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy,
- zgłaszając się do Maratonu potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora zawodów; ponadto wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystywane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych Organizatora
i sponsorów wydarzenia,
- który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej/sędziom będących na trasie maratonu i w Biurze
Zawodów.
16.4. W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności w maratonie Organizator nie zwraca
opłaty startowej.
16.5. Trasa maratonu będzie opublikowana na stronie Organizatora minimum dwa tygodnie
przed rozpoczęciem Maratonu.
16.6. V Sowiogórski Maraton Rowerowy odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy lub odwołania w przypadku
wystąpienia zdarzeń pogodowych lub przyrodniczych niemożliwych do przewidzenia. W
przypadku odwołania Maraton zostanie rozegrany w innym terminie, a opłata startowa nie
ulega zwrotowi.
16.7. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów z
zawodów (zdjęcia, filmy, nagrania, itp.) dla celów zarobkowych bez uzyskania pisemnej
zgody Organizatora.
16.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, o
czym będzie informował uczestników.

16.8. Wszelkie wątpliwości, niejasności i sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

Dyrektor OSiR w Bielawie
Marcin Rak

