
REGULAMIN

zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb 

Kopa Nowoleska Time Trial 
Nowolesie 2014

 1. Cel zawodów.

 wyłonienie najlepszych zawodników startujących  w poszczególnych
kategoriach startowych,

 popularyzację  kolarstwa  górskiego  i  aktywności  fizycznej,
 propagowanie  zdrowego  trybu  życia  oraz  aktywnych  form wypoczynku⁃

i rekreacji,

 promowanie  szlaków rowerowych  w  obrębie  Wzgórz  Strzelińskich
i miejscowości Nowolesie. 

2. Nazwa imprezy.

Kopa Nowoleska Time Trial. 

3. Organizator.

Strzelińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME

57-100 Strzelin , ul. Władysława Łokietka 2/2

e-mail: stsextreme@wp.pl 

https://www.facebook.com/kopa.nowoleska.mtb?ref=hl

Numer konta PKO BP: 17 1020 5226 0000 6702 0472 5851 



4. Miejsce i termin imprezy.

Termin zawodów –12.10.2014 r. (niedziela)
Biuro zawodów – Boisko sportowe w Nowolesiu
Miejsce startu i mety – Boisko sportowe w Nowolesiu.

5. Sposób przeprowadzenia imprezy.

Wyścig  odbędzie  się  na  trasie  okrężnej  wokół  miejscowości  Nowolesie.
Start  zawodników odbywał się będzie w  1 lub 2 minutowych odstępach
czasowych  ( w zależności od liczby zgłoszonych do startu).Trasa będzie
oznakowana  oraz  na  stałe  zabezpieczona  przez  odpowiednie  służby
organizatora  i  służby ratownicze.   Ominięcie  punktu  kontrolnego  będzie
skutkowało  dyskwalifikacją.  Zwycięzcami  rozgrywanej  w  formule  open
indywidualnej jazdy na czas mtb zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę
w najkrótszym czasie netto. Zwycięzcami  indywidualnej jazdy na czas mtb
w  kategorii  Amator  zostaną  zawodnicy  nie  posiadający  licencji,  którzy
pokonają trasę w najkrótszym czasie netto. 

6. Dystanse.

Kopa  Nowoleska  Time  Trial   rozgrywana  jest  na  dystansie  ok.20  km.
Sklasyfikowanie zawodnika będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na
metę.  Jeśli  nie  zostanie  wyznaczona  inna  godzina  zamknięcia  trasy,
to  obowiązującą  jest  godz.17.00.  Po upłynięciu  limitu  czasu,  zawodnicy
kończący zawody nie zostaną ujęci w klasyfikacji wyścigu.

Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników imprezy w wysokości
500 zawodników. O prawie startu decyduje kolejność zapisów.

7. Sektory startowe.

Podczas  Kopy  Nowoleskie  Time  Trial  obowiązują  sektory  startowe.
Prawo startu z I sektora mają zawodniczki i zawodnicy, którzy w procesie
rejestracji wybrali opcję Profi. Prawo startu z II sektora mają zawodniczki
i  zawodnicy,  którzy  w  procesie  rejestracji  wybrali  opcję  Amator.
Wybór sektora ma charakter dobrowolnie wyrażonej chęci umiejscowienia
zawodnika w grupie osób o podobnych umiejętnościach zawodniczych, co
powinno   przyczynić  się  do  większej  płynności  jazdy  i  bezpieczeństwa
uczestników imprezy.



W sytuacjach wyjątkowych organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
wybranego przez zawodnika sektora. 

8. Kategorie startowe.

Podczas zawodów obowiązują kategorie:

 kategoria  Open  mężczyzn  (  zawodnicy  posiadający  licencje  oraz
zawodnicy nie posiadający licencji)

 kategoria  Open  kobiet   (zawodniczki  posiadający  licencje  oraz
zawodniczki nie posiadające licencji),

 kategoria Amator mężczyzn ( zawodnicy nie posiadający licencji)

 kategoria Amator kobiet ( zawodniczki nie posiadające licencji)

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  klasyfikacji
dodatkowych.           O powyższym poinformuje zawodników na odprawie
startowej.

9. Warunki uczestnictwa.

W zawodach Kopa Nowoleska Time Trial może uczestniczyć osoba która:

 wystartuje  w  kasku  rowerowym  sztywnym  na  rowerze  sprawnym
technicznie, napędzanym wyłącznie siłą mięśni,

 dokona  rejestracji  na  stronie  podmiotu  współpracującego  z
organizatorem.  Link  do  strony  „zapisy”  zostanie  udostępniony  na
internetowych stronach organizatora,

 wypełni formularz startowy i opatrzy własnoręcznym podpisem,

 wniesie opłatę startową w wysokości zgodnej z punktem 10 regulaminu.
Opłata  wpisowego  może  być  dokonywana  w  formie  przelewów  z

banków tradycyjnych,  internetowych  lub  przekazów  pocztowych  na
konto organizatora  oraz wpłat  gotówkowych  w biurze zawodów (w
dniu imprezy). Na  przelewie  bankowym  lub  pocztowym  należy
zaznaczyć tytuł opłaty, wpisując imię i nazwisko zawodnika wraz z
dopiskiem Kopa Nowoleska Time Trial np.: „Andrzej Andrzejewski
– Kopa Nowoleska Time Trial”. Oryginał  dowodu  opłaty  startowej
należy zachować                 do wglądu podczas  rejestracji.  Płatności
dokonane na konto organizatora tytułem uczestnictwa  nie
podlegają zwrotowi.



Prawo  do  startu  w  zawodach  mają  osoby,  które  ukończyły  18  lat.  W
przedziale wieku 16 -18 lat start odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16  roku życia ( w dniu
imprezy)  mają  prawo  startu  wyłącznie  za  pisemną  zgodą  rodziców  lub
opiekunów prawnych,   po udokumentowaniu w biurze zawodów startów w
imprezach sportowych o podobnym charakterze ( XC, XCO, XCM).

10. Opłaty startowe.

30  zł  –do  środy  (włącznie)  poprzedzającej  dzień  startu  (liczy  się  data  
wpływu na konto organizatora),30 zł -w dniu startu,  opłata dokonywana  
wyłącznie  w  biurze  zawodów  .Organizator  nie  zwraca  opłaty  startowej
w całości lub w części osobom, które nie ukończyły zawodów.

11. Nagrody 

Kategoria OPEN: 

      Mężczyźni:                                                     Kobiety:

1 miejsce - 400 zł                                        1 miejsce - 400 zł 

2 miejsce - 200 zł  2 miejsce - 200 zł 

3 miejsce - 100 zł                                        3 miejsce - 100 zł 

Nagrody wypłacane będą w biurze zawodów,  po dekoracji.  Warunkiem  
niezbędnym dla odbioru nagrody przez zawodniczki i zawodników, którzy 
zajęli trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach startowych jest  osobiste
stawienie się i udział w dekoracji. W kategoriach Amator kobiety i Amator 
mężczyźni troje pierwszych  zawodników  otrzyma  pamiątkowe  
dyplomy i medale.



12.  Program imprezy.

Niedziela, dnia 12.10.2014r. – Nowolesie:

 godz. 10.00 –11.30 –zapisy w biurze zawodów,

 godz. 11.35 –11.45 – odprawa techniczna,

 godz. 12.00 –14.30 – start zawodników

 godz. 16.00 –uroczysta dekoracja zwycięzców w poszczególnych   
kategoriach startowych,

godz.18.00 -zamknięcie trasy,

godz. 18.30 –zamknięcie imprezy.

13.  Świadczenia dla uczestników w ramach opłaty startowej.

* oznakowana trasa,
* elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów, transmisja on-line  
w internecie, wynik podawany sms-em,

* zabezpieczenie medyczne,

* prawo do korzystania z bufetu  zlokalizowanego na mecie,

* ubezpieczenie NW,

* możliwość umycia roweru po zakończeniu imprezy,

* doskonała kolarska atmosfera,
* nagrody (I, II, III miejsce w poszczególnych przewidzianych niniejszym 
regulaminem kategoriach).

14.  Ruch drogowy.

Kopa Nowoleska Time Trial odbywać się  będzie przy nieograniczonym  
ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz  
organizator umożliwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować
szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów 
z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na 
drogach  gruntowych  i  publicznych  powinni  poruszać  się  prawą  stroną  
jezdni  i  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego.  



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
na trasie.

15.  Środowisko naturalne.

Zawody  odbywają  się  w warunkach terenowych.  Na trasach przejazdu  
mogą  występować  strome  zjazdy  i  podjazdy  wymagające  stosownych  
umiejętności  jazdy  na  rowerze  górskim.  Niebezpieczne,  zdaniem  
organizatora, miejsca na trasie zawodów, wymagające szczególnej uwagi
i  zachowania  bezpieczeństwa  zostaną  oznaczone  planszami
z  wykrzyknikami,  gdzie  ilość  wykrzykników  będzie  proporcjonalna  do  
stopnia  trudności  odcinka  trasy.  Impreza odbędzie  się bez względu na  
warunki atmosferyczne. Uczestnicy imprezy winni szanować środowisko  
naturalne, w związku z powyższym proszeni  są o nie zanieczyszczanie  
trasy wyścigu poza wyznaczoną strefą bufetu.

16.  Zasady sędziowania.

Sędziego  Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku
Kolarskiego  we  Wrocławiu  w  porozumieniu  z  Organizatorem.
Każdy z zawodników posiada prawo do wniesienia protestu w związku   z 
przebiegiem rywalizacji. Rozpatrywaniem protestów zajmował się będzie  
zespół wyznaczony przez organizatora. Termin składania protestów upływa
wraz  z  chwilą  ogłoszenia  oficjalnych  wyników  i  przeprowadzeniem  
dekoracji w oprotestowanej kategorii startowe.

17.  Postanowienia końcowe.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  
Zawodnik oświadcza, że nie są mu znane żadne przyczyny o charakterze 
zdrowotnym  wykluczające  go  z  udziału  imprezie.  W  przypadku  osób  
poniżej  18 roku życia obowiązują zasady opisane w pkt 9 Regulaminu.  
Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  rzeczy  
zaginione w trakcie trwania zawodów oraz za wypadki mające miejsce  
w trakcie dojazdu i powrotu z imprezy. W  przypadku  rezygnacji
z  udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.  
Uczestnik dokonując rejestracji do udziału w imprezie o nazwie 
Kopa Nowoleska  Time  Trial  akceptuje  warunki  niniejszego  regulaminu
i  oświadcza,  że  rozumie,  iż  brak  znajomości  regulaminu  nie  będzie  
uznawany  jako  wytłumaczenie.  Ponadto,  uczestnik  wyraża  zgodę,  aby  



materiały audiowizualne, zdjęcia, wywiady z jego osobą  oraz  listy  
startowe i listy wyników zawierające dane  osobowe  uczestnika  były  
wykorzystywane przez media oraz organizatora do celów związanych z
promocją zawodów.

18.  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie imprezy :

- Tomasz Jakubiec – Prezes Zarządu STS, tel. 698178268

- Jerzy Kaczmarczyk – z-ca Prezesa STS, tel. 501072252

adres szpitala:

Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 46,  Tel. 71 39 21 201 

ORGANIZATORZY

Strzelińskie Towarzystwo Sportowe EXTREME

Regulamin zatwierdzono dnia 9 września 2014r.
DZKol Wroc aw – T. Daszkiewiczł


