REGULAMIN
„Gravelowa Jesień. Bory Dolnośląskie 2021”
28 listopada 2021 r.
1.

Organizator



Powiat Bolesławiecki w ramach projektu „Wyścigi na pograniczu Polska –

Czechy – poznajemy się przez sport”

TERMIN: 28 listopada 2021 r.
1.

Postanowienia ogólne

1.1.

Dyrektor wyścigu: Mariusz Lickiewicz (tel. kontaktowy: 793180003)

1.2.

Dyrektor biura organizacyjnego: Andrzej Wójcik (tel. kontaktowy: 691246245)

1.3.

Sędzia Główny: Dominik Broniszewski

2.

Miejsce i termin zawodów: 28 listopada 2021r. godz. 10.00-16.00. Krępnica,

powiat bolesławiecki – biuro zawodów: 51°19'31.3"N 15°33'27.3"E (czynne od godz.
8.00.)
3.

Zapisy: www.ultimasport.pl

Zapisy otwarte są do 26 listopada 2021 r. do godz. 20.00.
4.

Trasa wyścigu/rajdu i dystans

4.1.

Kryterium Leśne 2021 – runda 11,5km. Dystans MINI 2 * 11,5km, dystans

MEGA 5 * 11,5km. Trasa kryterium przebiega po terenie Nadleśnictwa Bolesławiec
4.2.

Ultramaraton leśny 2021 – dystans ok. 50-70 km uzależniony od warunków

atmosferycznych i temperaturowych.
4.3.

Start Kryterium na dystansie Mega i Mini odbędzie się ze startu wspólnego;

4.4.

Oba dystanse zostaną przeprowadzone po wyznaczonej i oznakowanej trasie;

4.5.

Trasa obu pętli będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby techniczne oraz

Zespół Ratownictwa Medycznego;
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4.6.

Trasa ultramaratonu leśnego przebiega po terenie Nadleśnictw: Bolesławiec,

Chocianów, Przemków, Świętoszów.
4.7.

Początek startów rozpocznie się od godz. 10.00. Szczegółowe godziny startów

zostaną podane w odrębnym komunikacie.
5.

Kategorie wiekowe i klasyfikacje:

5.1.

KATEGORIA GRAVEL: Przez rower typu gravel rozumie się rower spełniający

poniższe wytyczne: – posiadający opony o szerokości do 45 mm – nie posiadający
amortyzatorów na żadnej osi. – posiadający kierownicę typu „baranek”. Do kategorii
gravel zalicza się również rower trekkingowy/turystyczny o oponach szer. do 45mm.
5.2.

KATEGORIA MTB: Wprowadza się dodatkowo możliwość startu na rowerach

typu MTB wg oddzielnej klasyfikacji. Rowery MTB to rowery nie mieszczące się w
kategorii gravel.
5.3.

Organizator dopuszcza udział w wyścigu i rajdzie na rowerach wspomaganych

elektrycznie jednak taki uczestnik nie będzie klasyfikowany w kategoriach.
5.4.

Dystans MEGA – dystans 5x pętla 12km

Rower Gravel/cx/trekking
Kobiety:
K1: 18→ 35 (urodzone 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
K2: 36 → (urodzone 1985 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3
Mężczyźni:
M1: 18→ 35 (urodzeni 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
M2: 36 → (urodzeni 1985 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3
rower MTB (HT/fullsuspension)
Kobiety:
K1: 18→ 35 (urodzone 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
K2: 36 → (urodzone 1985 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3
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Mężczyźni:
M1: 18→ 35 (urodzeni 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
M2: 36 → (urodzeni 1985 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3
5.5.

Dystans MINI – dystans 2x pętla 12km

Rower Gravel/cx/trekking
Kobiety:
K1: 18→ 35 (urodzone 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
K2: 36 → (urodzone 1985 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3
Mężczyźni:
M1: 18→ 35 (urodzeni 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
M2: 36 → (urodzeni 1985 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3
rower MTB (HT/fullsuspension)
Kobiety:
K1: 18→ 35 (urodzone 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
K2: 36 → (urodzone 1985 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3
Mężczyźni:
M1: 18→ 35 (urodzeni 1986-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3
M2: 36 → (urodzeni 1985 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3
5.6.

Oprócz klasyfikacji w kategoriach wiekowych zostanie również uwzględniona

klasyfikacja OPEN na poszczególnych dystansach. Klasyfikacja OPEN nie uwzględnia
różnic sprzętowych (z wyjątkiem rowerów wspomaganych elektrycznie).
5.7.

Rajd/ultra zostanie przeprowadzony w formule wspólnego przejazdu grupy po

wcześniej wyznaczonej trasie pod nadzorem osób prowadzących. Nie przewiduje się
prowadzenia klasyfikacji opartej na współzawodnictwie uczestników.
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5.8.

Każdy z uczestników rajdu, który ukończy przejazd otrzyma okolicznościowy

upominek będący nagrodą za jego ukończenie.
5.9.

Organizator ustala limit uczestników – 150 osób (w tym 50 zawodników

z Republiki Czeskiej)
5.10.

Dopuszcza się udział zawodników/zawodniczek niepełnoletnich na dystansie

MINI (roczniki 2008-2004) pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich opiekunów
prawnych. W takim przypadku klasyfikowani są oni w najniższej kategorii. Nie
dopuszcza się udziału zawodników niepełnoletnich w wyścigu na dystansie MEGA.
5.11.

W przypadku uczestnictwa takiej osoby w rajdzie na dystansie 50-70 km

warunkiem uczestnictwa jest równoczesny udział opiekuna prawnego.
6.

Opłaty startowe i świadczenia

6.1.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ POBIERANIA OPŁAT STARTOWYCH.

6.2.

Uczestnik w ramach wzięcia udziału w imprezie otrzymuje świadczenia w

postaci: upominków, nagród (w przypadku zajęcia miejsca zgodnego z przewidzianą
klasyfikacją), ciepły posiłek regeneracyjny, napoje).
7.

Przebieg wyścigu / rajdu

7.1.

Kryterium leśne odbędzie się wyłącznie po terenie leśnym.

7.2.

Miejsce startu jest też miejscem zakończenia każdego okrążenia i miejscem mety.

7.3.

Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. Uczestnicy winni zachować

szczególną ostrożność.
7.4.

Współzawodnictwo klasyfikowane jest na podstawie pomiaru czasu opartego na

numerach startowych z chipami.
7.5.

Ultramaraton leśny odbędzie się po terenach leśnych, odcinkach dróg publicznych

oraz terenach wojskowych. Uczestnicy bezwzględnie powinni podporządkować się
poleceniom i wskazówkom osoby prowadzącej grupę. W przypadku przejazdu/
poruszania się po drodze publicznej uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad i
przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.
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7.6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na

trasie.
7.7.

Mając na względzie sytuację pandemiczną uczestnicy zobowiązani są do

minimalizowania kontaktu bezpośredniego między sobą oraz zachowywania dystansu w
granicach możliwych w ramach prowadzonej rywalizacji sportowej i poza nią.
7.8.

Impreza jest zabezpieczona przez zespół ratownictwa medycznego oraz Szpital

Powiatowy w Bolesławcu jako szpital dyżurny.
7.9.

Wszelkie zdarzenia i incydenty związane z bezpieczeństwem przejazdu i wyścigu

właściwego winny być zgłaszane przedstawicielowi organizatora – Mariusz Lickiewicz –
tel. 793 180 003.
7.10.

Pomiar czasu i punktacja podczas zawodów „Kryterium Leśne 2021” będzie

funkcjonował

elektroniczny system

identyfikacji

i

pomiar czasu.

Warunkiem

sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest posiadanie numeru startowego wraz
z elektronicznym chipem dołączanym w biurze zawodów.
7.11.

Niedopuszczalne

jest

dokonywanie

jakichkolwiek

zmian

w

wyglądzie

i funkcjonowaniu numeru startowego z chipem;
7.12.

Niedopuszczalny jest start w wyścigu/rajdzie bez numeru startowego z chipem

8.

Pozostałe postanowienia

8.1.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
8.2.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb

technicznych oraz warunków regulaminu.
8.3.

Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w

w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Formularz zgłoszenia i
rejestracji znajduje się na stronie www.ultimasport.pl
8.4.

Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania

powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt komisji Dyrektorowi Wyścigu/Sędziemu
Głównemu, ewentualnie w uzasadnionym przypadku obsłudze technicznej i ratowniczej
będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów.
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8.5.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte

są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu
oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
8.6.

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie
wypadku lub szkody związanej z zawodami.
8.7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w

trakcie trwania zawodów.
8.8.

Wyścig/rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

8.9.

Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego

osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez
Organizatora oraz media a także w celach promocyjnych.
8.10.

Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi

warunek uczestnictwa w wyścigu. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
9.

Protesty

9.1.

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać

wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów.
9.2.

Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min.

od momentu upublicznienia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
10.

Przepisy bezpieczeństwa związane z covid-19 na mistrzostwach

Bezpieczeństwo

i

zdrowie

zawodników

jest

priorytetem

dla

organizatora.

Z tego względu, prosimy o współpracę w zakresie przestrzegania poniższych przepisów
bezpieczeństwa.


Zachowaj dystans! Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5metra od

siebie na całym terenie wyścigów! Wszędzie tam, gdzie będziesz musiał/-a stanąć w
kolejce, znajdziesz znaki poziome wyznaczające odległości 1,5metra.
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Wszyscy

zawodnicy

będą

zobowiązani

do

noszenia

maseczki

stojąc

w kolejce podczas rejestracji. Cały zespół organizacyjny również będzie nosić maseczki
na tych obszarach!


Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym prawem, wszędzie tam gdzie nie jesteś w

stanie zachować dystansu 1,5 m jesteś zobowiązany/-a do zasłaniania nosa i ust. Bardzo
prosimy o noszenie maseczki przez cały czas przebywania na terenie zawodów.


Zanim będziesz mógł/-a stanąć w kolejce, zmierzymy Twoją temperaturę. Jeśli

będziesz mieć temperaturę poniżej 38 stopni Celsjusza będziesz mógł/-a się
zarejestrować. Jeśli Twoja temperatura przekroczy 38 stopni Celsjusza, po 10 minutach
powtórzymy pomiar. Jeśli nadal termometr będzie wskazywał ponad 38 stopni Celsjusza,
niestety nie będziesz mógł/-a wziąć udziału w zawodach i zostaniesz poproszony/-a o
opuszczenie terenu zawodów.

1.

Pozostałe informacje
UWAGA:

ORGANIZATOR,

W

POROZUMIENIU

Z

DYREKTOREM

WYŚCIGU oraz SĘDZIĄ GŁÓWNYM, ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO
BIEŻĄCEGO WPROWADZANIA DO REGULAMINU DROBNYCH ZMIAN
WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU ORGANIZACJI ZAWODÓW.

Bolesławiec,

2021 r.
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NR STARTOWY.....................
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Ja, niżej podpisana/ny

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Adres
zamieszkania:
jako uczestnik/czka Gravelowej Jesieni. Bory Dolnośląskie 2021” organizowanej w dniu
28.11.2021 r. (zwane dalej „Zawodami”) przez Powiat Bolesławiecki oświadczam co następuje z
pełną świadomością mojej odpowiedzialności karnej:
1. W ciągu ostatnich 14 dni:
a.
Nie byłem w regionach / krajach, do których zgodnie z najnowszym
rozporządzeniem Rady Ministrów Polakom nie wolno latać ani podróżować pociągiem.
b.
Nie miałem bliskiego kontaktu z osobami podejrzanymi lub, u których
potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID-19.
1. Nie mam objawów związanych z infekcjami dróg oddechowych (np. gorączka, kaszel,
trudności z oddychaniem itp.), które mogłyby spowodować zagrożenie dla zdrowia innych
osób wokół mnie i wykluczyłyby mnie z przebywania w grupie ludzi.
2. Nie jestem objęty/-a kwarantanną.
Podpisując niniejsze oświadczenie, akceptuję, że w przypadku złożenia nieprawdziwego
oświadczenia, może zostać przeciwko mnie wszczęte postępowanie karne za zaniedbanie w
związku z zapobieganiem chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu lub za naruszenie przepisów
epidemiologicznych; ponadto mogę zostać pociągnięty/-a do odpowiedzialności za szkody
spowodowane moim postępowaniem zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Znam wszystkie obowiązujące zasady zawodów i akceptuję ich przestrzeganie.

Miejscowość:

Data: podpis osoby
składającej oświadczenie
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