Regulamin 2015
Srebrnogórski Maraton Szosowy dla Amatorów o
Tytuł Mistrza Srebrnej Góry 2015
SEREBRNOGÓRSKI MARATON SZOSOWY NA CAŁEJ TRASIE
ODBYWA SIĘ W OTWARTYM RUCHU DROGOWYM
CELE MARATONU:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Górach Sowich
2. Promowanie miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
3. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego
czasu
4. Sprawdzanie granic wytrzymałości fizycznej, odporności psychicznej
5.Propagowanie aktywnego wypoczynku

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rowerowe Kurek TEAM
Klub Sportowy Kurek TEAM
Przemysław Kurek
Kontakt; e-mail przemekknight@wp.pl
Informacje o Maratonie pod nr Tel 783 668 823

TERMIN:

20 .06.2015 (sobota) start godz. 9.00 Srebrna Góra

START i META ul. Kolejowa
WARUNKI UCZESTNICTWA:

obok Karczmy Górska Perła

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego,
znajdującego się na stronie oraz zapoznaniem się z REGULAMINEM
SREBRNOGÓRSKIEGO MARATONU 2015
2. Zapisy http://zapisy.ultimasport.pl/50
Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu email jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od
organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
5. Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu tylko na
Dystansie MINI i po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców
lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez organizatora w
Punkcie informacyjnym Maratonu.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia Cywilno
Prawnego o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy
rowerem według wzoru udostępnionego Punkcie informacyjnym Maratonu.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku
uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych
opiekunów.
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie
maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym
kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.
9. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać dwa numery startowe: jeden
na kierownicy, a drugi na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające
jego odczytanie przez organizatora oraz samowolne zmniejszenie numerów
startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

1. W dniu maratonu organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń.
2. Opłata startowa normalna wynosi 60 zł brutto.
3. Opłata Dystansu Mini 50 zł brutto.
Z Opłaty zwolnieni są Mistrzowie Srebrnej Góry .
4. Zgłoszenie udziału w maratonie i dokonanie opłaty startowej powinno odbyć
się do 15.06.2015 rachunek bankowy organizatora (decyduje data wpływu na
konto) po tym terminie wymagany dowód wpłaty
Stowarzyszenie Rowerowe Kurek TEAM
Rudnica 18 b
57 – 200 Ząbkowice Śląskie

Bank Zachodni WBK S.A
Nr 10 1090 2590 0000 0001 2346 5685
5. Na przelewie bankowym należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO uczestnika, dla
którego dokonano wpłaty oraz dopisek Maraton Srebrnogórski .
6. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale
tylko w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora
e-mailem kontakt przemekknight@wp.pl
Punkt informacji Maratonu Tel 783866823

7. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie organizator nie zwraca
wpisowego.
8. W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z maratonu organizator nie
zwraca wpisowego.
PROGRAM ;
- 20.06.2015 godz.7.00 – Otwarcie Punktu informacyjnego Maratonu i
wydawanie Numerów startowych do godz. 8.45

- godz. 8.50 – odprawa techniczna
- godz. 9.00 - Start Pierwszej Grupy
- Zakończenie Maratonu uzależnione od Przyjazdu ostatnich uczestników.

Dystanse ;
- dystans MINI ok. 50 km
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xszdocggcyobsbzk&language=es
- dystans MEGA 2 pętle czyli 2 x dystans Mini ok. 100km

Ostateczna długość i przebieg tras zostaną podane w komunikacie na stronie
internetowej
http://maratonsrebrnogorski.pl/
Maratonu oraz w Punkcie informacji o Maratonie oraz pod nr Tel 783866823

KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja MEGA indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii
wiekowej bez względu na ilość uczestników z podziałem szosa, rower
inny.
2. Klasyfikacja MINI indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii
wiekowej bez względu na ilość uczestników z podziałem szosa, rower
inny.
3. Upominki dla Najmłodszego Uczestnika i Najmłodszej Uczestniczki
Maratonu oraz dla Najstarszego Uczestnika i Najstarszej Uczestniczki
Maratonu oraz dla Ostatniej Uczestniczki i Ostatniego Uczestnika
Maratonu .
4.

O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika

5.KLSYFIKACJA MISTRZ SREBRNEJ GÓRY tylko na DYSTANSIE ; MEGA
OPEN Kobiety
, Mężczyźni (pierwsze miejsca)
ORGANIZACJA MARATONU:
1. Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z
wykorzystaniem dróg publicznych. Mapy tras znajdują się na stronie
internetowej maratonu
http://maratonsrebrnogorski.pl/

2. Trasa będzie oznakowana ,Na trasie maratonu będą znajdowały się
bufety.
3.Uczestnicy podczas maratonu zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

UWAGA! na trasie maratonu występują strome podjazdy, niebezpieczne
zakręty i zjazdy.

4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie
gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
5. Każdy z uczestników maratonu podczas pokonywania zjazdowych
odcinków trasy winien dostosować prędkość do swoich umiejętności,
uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych
uczestników maratonu i użytkowników dróg oraz stosowania zasady
szczególnej ostrożności .
6. Podczas Maratonu lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika,
który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować jazdę rowerem
ŚWIADCZENIA dla Uczestników ;

- dwa numery startowe, na kierownicę i na koszulkę
- oznakowana trasa maratonu

- pomiar
- podstawową opiekę medyczną
- bufety na trasie (woda, owoce, słodycze, napoje)
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie
- ubezpieczenie od NNW
- podstawowy serwis techniczny
- Organizator zaleca uczestnikom posiadanie własnego ubezpieczenia OC
- Upominki dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz wiele
innych niespodzianek ufundowanych dla uczestników od sponsorów
propagujących zdrowy styl życia
KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni:
H: 16 → 23

(urodzeni 1991-1998)

A: 24 → 29

(urodzeni 1985-1990)

B: 30 → 39

(urodzeni 1975-1984)

C: 40 → 49

(urodzeni 1965-1974)

D: 50 → 59

(urodzeni 1955-1964)

E: 60 →

(urodzeni 1954 i starsi)

Kobiety:
K1: 16 → 35

(urodzone 1979 i młodsze)

K2: 36 →

(urodzone 1978 i starsze)

Warunkiem otrzymania upominków przez uczestnika jest ukończenie Maratonu
i osobisty odbiór
KARY:
Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym
bufetem regeneracyjnym),
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie uczestnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
WYCOFANIE Uczestnika ;
Uczestnik wycofujący się z udziału w Maratonie w trakcie jego trwania,
niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. 783866823
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z
Maratonu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie
koszty ewentualnej akcji pokrywa dany uczestnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro uczestników,
Organizator w porozumieniu z lekarzem Maratonu ma prawo do wycofania
uczestnika z Maratonu
Sprzęt i Wyposażenie
Całkowita odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność
techniczną na całej trasie spoczywa na uczestniku maratonu.

Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka
- dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy
- licznik kilometrów/GPS
POMOC NA TRASIE
1.. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub
wymiana uszkodzonego sprzętu ALE Nie roweru!
2. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się uczestnika na
poboczu lub skraju drogi.
3. Podawanie napojów . posiłków jest możliwe tylko, gdy uczestnik jedzie sam
lub gdy znajduje się na końcu grupy w sposób nie utrudniający jazdy innym
uczestnikom.
4. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami
bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na
bezpieczeństwo danego uczestnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki na trasie z udziałem uczestników , pojazdów serwisowych czy innych
uczestników ruchu drogowego.
6.Organizator zapewnia Wóz Techniczny na trasie
PROTESTY:
1. Protesty do Organizatora należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie
do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2 . Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych
wyników Organizator Poda ostateczne wyniki i nastąpi wręczanie upominków .
. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie
mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami
bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie
wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie.
2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności
do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania
środowiska naturalnego.

RUCH Drogowy:

1. Maraton rowerowy będzie się odbywać przy Otwartym
Ruchu Drogowym
na całej trasie za wyjątkiem odcinka startowego
.
2. START w Grupach 6 osobowych co 2 min Według kategorii wiekowych i
Dystansów;
Pierwszy startuje Dystans MEGA ;
Kategorie Wiekowe ; K1 , K2, H, E , D , C, B, A
Po Dystansie Mega Startuje Dystans MINI;

GRUPY będą wybierane poprzez losowanie wg kategorii wiekowej
(niema możliwości mieszania kategorii ) .

3. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie
ukarany przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez
organizatora.

4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy uczestnicy na drogach
publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną
jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w kraju.
5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych
czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
7. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i
stosowanie do zapisów regulaminu Maratonu zwłaszcza dotyczących ruchu
drogowego.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na maraton i powrotu z niego.
2. Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania maratonu.
4. UWAGA! na trasie maratonu występują strome podjazdy, niebezpieczne
zakręty i zjazdy.
5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem
stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych
“sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu lub zmiany jej
terminu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie
uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki
regulaminu Maratonu

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w
okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu,
zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
UWAGA !
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO O NIEDOPUSZCZENIA DO
SREBRNOGÓRSKIEGO MARATONU UCZESTNIKÓW KTÓRZY NIE
PRZESTRZEGALI REGULAMINU IMPREZ ORGANIZOWANYCH Przez
ORGANIZATORA oraz NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD FAIR Play i UŻYWANIE
WULGARYZMÓW WOBEC INNYCH UCZESTNIKÓW !

