Regulamin zawodów Żukowo XC 2018
1.
Termin: 5.08.2018
2. Organizator:
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo
E-mail: okis@okis-zukowo.pl
http://www.okis-zukowo.pl
3. Forma:
Zawody w kolarstwie górskim w formule cross country (XC).
4. Biuro zawodów
- Biuro zawodów będzie czynne 5 sierpnia od godziny 11:00
- Adres Biura Zawodów: Park nad Jeziorkiem, ul. Książąt Pomorskich,
83-330 Żukowo.
5. Cele:
Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych
poprzez:
– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych,
szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,
– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych
sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa,
– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,
– integracja środowiska rowerowego,
– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,
- promowanie lokalnych przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w realizacji
zawodów,
– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych
sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia.
6. Warunki uczestnictwa:
Uczestnik wyścigu Żukowo XC musi spełnić następujące warunki:
A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:
– na stronie https://elektronicznezapisy.pl/
– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu
B) Zakupi numer startowy z chipem
– opłata za numer startowy wynosi 40 zł
C) Każdy uczestnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
D) Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest
umieścić na kierownicy w sposób czytelny. Numer musi znajdować się podczas
całego trwania wyścigu.
E) Otrzymany od organizatora chip uczestnik zobowiązany jest umieścić na
rowerze w miejscu wskazanym przez organizatora. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za niesklasyfikowanie uczestnika z powodu zamontowania
chipa niezgodnie z instrukcją.
F) Warunkiem odbioru pakietu startowego i potwierdzenia startu jest złożenie
osobistego podpisu pod oświadczeniem w Biurze Zawodów o następującej
treści:
„Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność oraz ponoszę
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody
wyrządzone

przez

moją

osobę.

Oświadczam,

że

w

przypadku

incydentu/wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób
współorganizujących wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać
regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora, a w trakcie
trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry stan

zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału
w wyścigu kolarskim”.
G) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie
(preferowany rower górski), Uczestnik może startować na rowerze z dowolną
wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w
jakiekolwiek wspomaganie elektryczne/spalinowe, napędzać go może tylko siła
mięśni nóg.
H) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie
będą mogli wziąć udziału w wyścigu!
7. Opłaty startowe
– opłata startowa wynosi: 40 zł (w przypadku rejestracji on-line powinna zostać
dokonana na minimum 5 dni przed terminem wyścigu)
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły
zawodów. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych
i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na
koncie Organizatora.
8. Świadczenia dla zawodników:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– przejazd oznakowaną trasą
– numery startowe wraz z chipem mierzącym czas
– elektroniczny pomiar czasu
– bufet na trasie wyścigu
– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– nagrody i puchary dla zwycięzców
– wyniki opublikowane na stronie https://elektronicznezapisy.pl/

– fotorelację z wydarzenia
9. Przybliżony program zawodów:
11:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów (wydawanie
pakietów startowych)
13:00 start kategorii: M3, M4 (dystans 21 km – Pętla x 7 okrążeń)
13:05 start kategorii: M5 (dystans 18 km – Pętla x 6 okrążeń)
13:10 start kategorii: K3,K4+,M6+ (dystans 15 km – Pętla x 5 okrążeń)
15:00 start ELITA Mężczyźni / M open (dystans 24 km – Pętla x 8 okrążeń)
15:05 start ELITA Kobiety / K open (dystans 18 km – Pętla x 6 okrążeń)
– po zakończeniu zawodów obędzie się dekoracja zwycięzców wszystkich
kategorii wiekowych.
– losowanie drobnych upominków dla wszystkich zawodników i zakończenie
imprezy.
10. Zasady rozgrywania zawodów:
– Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami
– Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak
najszybszm czasie (liczony czas brutto)
– Wyścig Żukowo XC odbędzie się ze startu wspólnego wg. harmonogramu
imprezy
– Przebieg i profil trasy rundy dostępny na stronie:
https://www.trailforks.com/route/zukowo-xc-2018/
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy
przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość okrążeń. Zawodnicy,
którzy nie przejadą odpowiedniej ilości okrążeń nie zostaną sklasyfikowani.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej
przez organizatora trasy

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę
wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy
technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego
wyznaczonego (strefa techniczna)
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania
innych wyścigów
– Podczas każdego wyścigu zostanie wprowadzony limit czasu wjazdu na
ostatnią rundę
– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być
zagięte
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się
wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która
będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno
używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność
– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie
udziału w wyścigu
– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym
wyścigu zawodnicy
– Zawodnicy zdublowani kończą wyścig po przekroczeniu mety przez
pierwszego zawodnika
– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad
opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym
szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników
– Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji: skracania trasy,
opuszczania okrążeń, utrudniania z premedytacją wyprzedzania przez

zawodnika szybszego, niekulturalnego i wulgarego zachowania wobec innych
zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów, służb porządkowych oraz
medycznych na trasie zawodów
11. Wyniki:
– Wyniki w trakcie trwania imprezy będą zamiesczane na bieżąco w Biurze
Zawodów. Wyniki ogłoszone w dzień zawodów są wynikami oficjalnymi,
a zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się ze swoim wynikiem po
przekroczeniu lini mety.
12. Zasady Fair Play:
– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na
trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy
(szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).
– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem
np. „lewa wolna!”.
– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach
niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy,rock gardeny, przeszkody, strefa
techniczna, etc.
– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów
lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.
– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze
jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).
13. Nagrody:
– Dla 3 pierwszych zawodników w kategorii Elita Kobiet oraz Mężczyzn
przewidziane są nagrody finansowe oraz trofea.
I MIEJSCE: 500 zł
II MIEJSCE: 300 zł
III MIEJSCE: 150 zł

– Dla 3 pierwszych zawodników z każdej kategorii wiekowej przewidziane są
puchary.
– Dla każdego zawodnika, który ukończy wyścig w każdej kategorii wiekowej
przewidziane są pamiątkowe medale.
14. Kategorie
- Kategorie przewidziane są wg. roku urodzenia zawodnika i zawodniczki:
Kobiety:
ELITA – K2 (18-29 lat) i starsze chętne do startu w kat. ELITA
K3 (30-39 lat)
K4+ (40 lat i starsze)
Mężczyźni:
ELITA – M2 (18-29 lat) i starsi chętni do startu w kat. ELITA
M3 (30-39 lat)
M4 (40-49 lat)
M5 (50-59 lat)
M6 (60 lat i starsi)
15. Kary:
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować
poniższe kary:
– Ostrzeżenie ustne
– Dyskwalifikacja
16. Ruch pieszy:
– Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze,
kibice etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę
i zagrodzi przejście pieszym.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze
możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
17. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie z siedzibą w Żukowie ul. Mściwoja 6.
2. Uczestnicy przystępując do udziału w zawodach wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych
należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, numer telefonu,
wizerunek.
3. Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej
wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest
niezbędne do udziału w zawodach.
4. Uczestnik przystępując do zawodów wyraża zgodę na publikację swoich
danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) oraz przekazanie ich do
mediów.
5.

Dane

osobowe Uczestników

zawodów

będą

przetwarzane

przez

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją zawodów.
6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych
osobowych, do ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Organizator zapewnia poufność danych osobowych Uczestników zawodów
(z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).

8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
18. Informacje dodatkowe
– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do
posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania
oświadczenia.
– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie
odpowiadają.
– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy
w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych
za działanie „siły wyższej”.
– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej
zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć
i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest aby
uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na
rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
– Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego
regulaminu

