REGULAMIN CYKLU IMPREZ ROWEROWYCH
„Leszczyńska Liga Rowerowa 2020”
I. INFORMACJE OGÓLNE :
Pełna nazwa cyklu: Leszczyńska Liga Rowerowa 2020
Oficjalna strona internetowa: www.leszczynskaligarowerowa.pl
Leszczyńska Liga Rowerowa jest cyklem imprez kolarskich współtworzona przez lokalnych
organizatorów.
II. CELE LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ :
1. Popularyzacja kolarstwa w regionie leszczyńskim.
2. Integracja regionalnych środowisk rowerowych.
3. Promowanie regionów i miejscowości oraz szlaków rowerowych, po których prowadzić będą
trasy zawodów.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Wyłonienie najlepszych uczestników oraz drużyn LLR 2020
6. Kontynuację rozpoczętego w 2011 roku cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa.
III. TERMINARZ, MIEJSCE, ORGANIZATORZY IMPREZ :
1.
22.03.2020r - Trzebania IX Leśne Kryterium Rowerowe
Stowarzyszenie „Klub Sportowy 64-sto”
Wojtek Mizuro - tel. 606 889 732 www.mtb.64-sto.pl; kontakt@64-sto.pl
2.
13.06.2020r - Belęcin (szosa)
Stowarzyszenie „Klub Sportowy 64-sto”
Wojtek Mizuro - tel. 606 889 732 www.mtb.64-sto.pl; kontakt@64-sto.pl
3.
28.06.2020r - Smyczyna XI MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno
LUKS „Orzeł” Lipno
Robert Konieczny – tel. 695 741 482 www.mtblipno.dbv.pl; mtb.orzel.lipno@gmail.com
4.
09.08.2020r - Góra IX MTB Maraton Sto Procent Pasji
Stowarzyszenie „Sto Procent Pasji”
Janusz Tumiłowicz - tel. 604 112 375; stoprocentpasji@gmail.com
5.
11.10.2020r – Jeziorki IX REAL 64-sto MTB Maraton
Stowarzyszenie „Klub Sportowy 64-sto”
Wojtek Mizuro - tel. 693 100 020 www.mtb.64-sto.pl; kontakt@64-sto.pl
6.
11.11.2020r - Osieczna (FINAŁ) XII Rowerowy Puchar Niepodległości S.K.F. „Życie Jest
Piękne”, Bikefun Leszno
Benedykt Dudziak - tel. 605 446 899, dudziak.benedykt@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wyścigu a zarazem Dyrektorem
Wyścigu jest osoba wskazana powyżej w danym cyklu ligi.
IV. PRAWO DO STARTU W CYKLU LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ:

1. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat (rok ur. 2002 i starsze) oraz
osoby niepełnoletnie.

2. W przedziale wieku 16-17 lat (rok ur. 2004 - 2003) za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

prawnych.
W przedziale 12-15 lat (rok ur. 2008-2005) za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic
lub opiekun akceptując regulamin wyraża zgodę na uczestnictwo małoletniego na warunkach
regulaminu, nadto opiekun zobowiązuje się do stałego nadzoru i kontroli udziału małoletniego
podczas całego czasu trwania zawodów.
Na dystansie MEGA mogą startować wyłącznie osoby powyżej 19 roku życia (rok ur. 2000 i
starsze).
Zawodnicy posiadający licencję PZKol w kategorii Młodzik/Młodziczka (13-14 lat, ur. 2007-2006)
oraz Junior Młodszy/Juniorka Młodsza (15-16 lat, ur. 2005-2004) mogą startować na dystansie
MINI. Będą wówczas klasyfikowani w kategorii „MINI M1” i „MINI K” - obowiązuje wyłącznie po
okazaniu licencji w Biurze Zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich
na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych)
Przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej - przyjmuje się rok urodzenia, a nie
dokładną datę urodzenia.
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.
Zgłoszenie do cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej ultimasport.pl jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z
treścią regulaminu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej i akceptacją jego warunków. Zawodnicy, którzy
nie dokonali zgłoszenia przez Internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze
Zawodów i złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora.

V. OPŁATY STARTOWE

1. Na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty
za udział w jednej edycji cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa :

• 60 zł - ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia opłaty przelewem

na konto bankowe organizatora edycji, nie później niż na 4 dni przed zawodami, (decyduje data
księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez
formularz internetowy, dostępny na stronie www.ultimasport.pl. Należy koniecznie zaznaczyć
tytuł wpłaty, wpisując imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika oraz edycję (miejscowość),
której opłata dotyczy, według wzoru: "Jan Kowalski 1982 - LLR Trzebania".
• 100 zł - normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, wpłata dokonywana w Biurze Zawodów
poszczególnej edycji wyłącznie w formie gotówki.
• 20 zł - opłata za uczestnictwo w zawodach w kategorii MŁODZIK lub JUNIOR pod warunkiem
uiszczenia opłaty przelewem na konto bankowe organizatora edycji, nie później niż na 4 dni
przed zawodami, (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Zawodnik musi być
zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, dostępny na stronie www.ultimasport.pl.
Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika
oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru: "Jan Kowalski 2005 - LLR
Trzebania".
• 20 zł - opłata za wydanie nr startowego, którą należy doliczyć do opłaty startowej za pierwszy
(wyłącznie pierwszy) start w cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa.

1. Opłat należy dokonywać na konto bankowe Organizatorów poszczególnych edycji. Szczegółowe
dane do dokonania przelewu zostaną podane w wewnętrznych regulaminach poszczególnych
edycji cyklu Leszczyńska Liga Rowerowa
2. Ostateczna aktualizacja zawodników zgłoszonych przez Internet i opłaconych przelewem na
konto bankowe, nastąpi do godz. 16.00 na cztery dni przed zawodami. Brak płatności na koncie
organizatora do tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia „normalnej opłaty” w formie
gotówki w Biurze Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji
przelewów bankowych i pocztowych.
3. Osoby, które dokonają wpłaty przelewem na konto bankowe, ale nie zarejestrują się poprzez
formularz internetowy, są zobowiązane dopłacić różnicę (40 zł) w Biurze Zawodów.
4. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji cyklu
Leszczyńska Liga Rowerowa nie podlegają zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej
osobom, które nie wzięły udziału w zawodach, nie przekroczyły linii startu, bądź nie ukończyły
wyścigu. Nie istnieje możliwość przesuwania opłaty między poszczególnymi edycjami, jak
również nie ma możliwości przenoszenia opłat za udział w zawodach na innych zawodników.
VI. RUCH DROGOWY
1. Zawody cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej będą się rozgrywać przy nieograniczonym ruchu
drogowym, w miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie do
ruchu.
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się
na trasie pieszych oraz wyjechania z bocznych dróg czy posesji pojazdów
3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Prawa o Ruchu Drogowym
4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się do zdarzenia drogowego na wskutek naruszenia przepisów
ruchu drogowego
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu

VII. KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ INDYWIDUALNEJ CYKLU
LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ 2020:
1. Klasyfikacja indywidualna będzie przeprowadzona na wszystkich dystansach z podziałem na
płeć oraz według wymienionych kategorii wiekowych. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Nagradzani do
dekoracji obowiązkowo przystępują w strojach sportowych. Odbiór nagród i medali tylko podczas
dekoracji.
Dystans MEGA open oraz kategorie wiekowe:

•
•
•
•
•

Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1990 - 2001)
Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 - 1989)
Kategoria M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 - 1979)
Kategoria M5 mężczyźni od 51 lat i starsi (rok ur. 1969 i starsi)
Kategoria K kobiety od 19 lat i starsze (rok ur. 2001 i starsze)

Dystans MINI open oraz kategorie wiekowe :

• Kategoria M1 mężczyźni od 17 do 18 lat (rok ur. 2002 - 2003)
• Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1990 - 2001)
• Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 - 1989)

•
•
•
•
•
•

Kategoria M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 - 1979)
Kategoria M5 mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1960 - 1969)
Kategoria M6 mężczyźni od 61 lat i starsi (rok ur. 1959 i starsi)
Kategoria K2 kobiety od 17 do 30 lat (rok ur. 1990 - 2003)
Kategoria K3 kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 - 1989)
Kategoria K4 kobiety od 41 lat i starsze (rok ur. 1979 i starsze)

Dystanse MŁODZIEŻOWE :

•
•
•
•

Kategoria MŁODZIK od 12 do 14 lat (rok ur. 2006 - 2008)
Kategoria MŁODZICZKA od 12 do 14 lat (rok ur. 2006 - 2008)
Kategoria JUNIOR od 15 do 16 lat (rok ur. 2004 - 2005)
Kategoria JUNIORKA od 15 do 16 lat (rok ur. 2004 - 2005)

1. Na dystansie Mini i Mega zabrania się startu zawodnikom z roczników młodzieżowych.
2. W zależności od Organizatorów poszczególnych edycji będą mogły być wprowadzone inne,
niekolidujące z niniejszym regulaminem dodatkowe kategorie.
3. Dodatkowe uregulowania będą zawarte w szczegółowych komunikatach poszczególnej edycji,
będącymi integralnymi załącznikami niniejszego Regulaminu Ogólnego Leszczyńskiej Ligi
Rowerowej.

VIII. SEKTORY STARTOWE
1. Na dystansie MINI będą obowiązywały 3 sektory startowe wg przelicznika gdzie współczynnik
dla dystansu będzie wynosił 0,93.
2. Po każdej edycji klasyfikacja będzie obliczana wg wzoru:
Czas przejazdu zwycięzcy dystansu ( w sekundach) / Czas przejazdu danego zawodnika (w
sekundach) x współczynnik dystansu (0,93)
3. Prawo startu w danym sektorze przysługuje zawodnikom , którzy uzyskali następujące punkty
sektorowe
sektor 1 - od 1,000 do 0,850
sektor 2 - od 0,849 do 0,740
sektor 3 - poniżej 0,740 oraz startujący po raz pierwszy
4. Sektory startowe dostępne będą na stronie LLR oraz na stronie pomiaru czasu Ultimasport
5. Start zawodnika z wyższego sektora niż był uprawniony skutkuje karą doliczenia 30 minut
6. Goście specjalni oraz osoby zaproszone przez organizatora uprawnione są do startu z sektora
wskazanego przez niego
7. Na pierwszych zawodach w Trzebani będą obowiązywały sektory przyznane dla
poszczególnych zawodników wg następującej zasady :
- sektor I - start w tym sektorze przysługuje dla zawodników którzy w sezonie 2019 uzyskali
miejsce w klasyfikacji generalnej od 1-40
- sektor II - start w tym sektorze przysługuje dla zawodników którzy w sezonie 2019 uzyskali
miejsce w klasyfikacji generalnej od 41-100 oraz wszystkim kobietom sklasyfikowanym w
klasyfikacji generalnej 2019r.
- sektor III - wszyscy pozostali zawodnicy
8. W przypadku gdy zawodnik o znaczących osiągnięciach chciałby wystartować z sektora
wyższego niż mu przysługuje zwraca się z prośbą do Organizatora danej edycji o przypisanie
do sektora wyższego. Zawodnik musi udokumentować swoje osiągnięcia. Organizator
każdorazowo indywidualnie będzie rozpatrywał prośbę i podejmował decyzje.
9. Zawodnicy startujący na dystansie MEGA startują z sektora zero dwie minuty przed sektorem
pierwszym.

IX. PUNKTACJA, KLASYFIKACJA GENERALNA 2020 :
1. Zawody będą rozgrywane na dwóch głównych dystansach - MINI i MEGA
2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej LLR 2020 będą naliczane po zakończeniu każdej imprezy
[Czas przejazdy zwycięzcy dystansu (w sekundach) / Czas przejazdu danego zawodnika (w
sekundach] x MNOŻNIK
3. Gdzie, mnożnik wynosi: dystans młodzieżowy - 300 dystans MINI - 500 dystans MEGA - 700 (z
podziałem na płeć)
4. Kategoria młodzieżowa rozgrywa wyścig na osobnym dystansie, trwającym ok. 30 minut.
5. Do Klasyfikacji Indywidualnej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez uczestnika:
- Dystans MINI, MEGA - w czterech z sześciu najlepszych dla niego zawodach
- Dystans młodzieżowy - w trzech najlepszych dla niego zawodach.

X. KLASYFIKACJA GENERALNA DRUŻYNOWA 2020:

1.
2.

3.
4.
5.

Drużyna zgłoszona do klasyfikacji zespołowej może być formalną lub nieformalną grupą
uczestników cyklu LLR 2020 reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmy, placówki
administracyjne i oświatowe, grupę przyjaciół, lokalne społeczności.
Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach
uczestników reprezentujących daną drużynę na dystansie MINI i MEGA. W klasyfikacji
drużynowej nie są brane pod uwagę punkty uzyskane przez zawodników na dystansach
młodzieżowych.
Do Klasyfikacji Drużynowej Generalnej zlicza się punkty zdobyte przez drużynę w sześciu
najlepszych dla nich zawodach.
Do klasyfikacji drużynowej na danej edycji zalicza się sumę punktów w klasyfikacji OPEN MINI
i oddzielnie w klasyfikacji OPEN MEGA, uzyskanych przez 4 najlepszych członków drużyny
(maksymalnie 2 kobiety) w danej edycji cyklu LLR 2020.
Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności
do teamu. Obowiązkiem kapitana i jego zawodników jest zapisanie się z jednobrzmiącą nazwą

teamu z uwzględnieniem myślników i pauz.
6.

Jest możliwość przejścia zawodnika z jednej drużyny do innej w trakcie trwania całego cyklu
Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2020. W przypadku stwierdzenia występowania takiej sytuacji
zawodnikowi zostaną zostawione w całości punkty w klasyfikacji drużynowej w pierwszej
drużynie. Po przejściu do następnej drużyny nie będzie mógł punktować w klasyfikacji
drużynowej do zakończenia sezonu 2020.

XI. NAGRODY W INDYWIDUALNEJ KLASYFIKACJI GENERALNEJ LESZCZYŃSKIEJ LIGI
ROWEROWEJ 2020 :

1. Zwycięzcami Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2020 będą osoby:
które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na dystanse i kategorie po
zakończeniu trwania cyklu
• które zgromadzą największą ilość punktów w klasyfikacji open (z podziałem na dystanse
MINI i MEGA) po zakończeniu trwania cyklu
2. Zwycięzcy LLR 2020 otrzymają trofea sportowe (I miejsce), medale (I-III miejsce), dyplomy (IVVI miejsce).
3. Organizator poszczególnej edycji Leszczyńskiej Ligi Rowerowej przeznacza vouchery na kwotę
1800zł na nagrody ( 3 pierwsze miejsca w kat MINI open mężczyzn(150,100 i 50zł), open kobiet
150,100 i 50zł) oraz MEGA open mężczyzn (300, 200 i 100zł) i open kobiet (300, 200 i 100zł)
4. Zgromadzenie Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród
dla najlepszych uczestników LLR 2020.
•

XII. NAGRODY W DRUŻYNOWEJ KLASYFIKACJI NA DYSTANSIE MINI i MEGA
LESZCZYŃSKIEJ LIGI ROWEROWEJ 2020 :

1. Zwycięzcami Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2020 będą drużyny, które zgromadzą największą
ilość punktów w OPEN na dystansie MINI i MEGA.
2. Najlepsze drużyny LLR 2020 otrzymają trofea sportowe.
3. Zgromadzenie Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród
dla najlepszych drużyn LLR 2020.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Leszczyńska Liga Rowerowa rozgrywana będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, którego
2.

3.
4.
5.

6.
7.

zapisy stanowią integralny załącznik do tworzenia regulaminów poszczególnych imprez
rozgrywanych w cyklu LLR 2020.
Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu oraz regulaminu konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach
marketingowych oraz umieszczenia na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz do ich poprawienia, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez organizatora, sponsora, prasę, radio i telewizję.
Organizatorzy cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej w sezonie 2020 poprzez Zgromadzenie
Organizatorów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Decyzje sporne będzie rozstrzygał organizator zawodów w porozumieniu z radą LLR
Do poszczególnych zawodów w ramach Leszczyńskiej Ligi Rowerowej będą podawane
odrębne komunikaty.
O prawidłowej interpretacji regulaminu decyduje organizator.
Osoba zapisująca się na zawody zgadza się z postanowieniami regulaminu administratora
zapisów.

