Regulamin
V ENDURO MAN Elbląg 2017
ETAPY ZAWODÓW ENDURO MAN 2017 ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH
TERMINACH:
• PŁYWANIE: 20.08.2017
• BIEG: 03.09.2017
• KOLARSTWO: 10.09.2017
NINIEJSZY REGULAMIN DOTYCZY ETAPU KOLARSTWO
Termin: 10 września 2017
Dystans Główny: kolarstwo ok. 20km
I. ORGANIZATORZY
Organizator główny:
Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL- Aktywni,
Urząd Miejski w Elblągu
Współorganizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Elbląg,
Patronat medialny : Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl
II. CEL
1. Upowszechnienie kolarstwa jako podstawowej formy aktywności fizycznej mieszkańców
regionu Warmii i Mazur.
2. Promocja Elbląga i Wysoczyzny Elbląskiej.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu
Warmii i Mazur.
III. TERMINY I MIEJSCA
10.09.2017 ( Niedziela )

KOLARSTWO

ok. 20km

Kolarstwo - Elbląg
kryterium uliczne (ul. Giermków, Rycerska, Tysiąclecia,
Hetmańska) po pętli ok. 1,2km
IV. PROGRAM IMPREZY
Niedziela 10.09.2017 kolarstwo
9.00-9.45 wydawanie pakietów startowych – biuro zawodów ul. Hetmańska
9.45 odprawa techniczna

9.55 otwarcie zawodów
10.00 start 20km –kryterium uliczne
11.00 dekoracja zwycięskich zawodników
11.10-11.30 Podsumowanie Enduro Man 2017 + Dekoracja zwycięzców całego cyklu zawodów
Enduro Man 2017 (liczony będzie łączny czas na wszystkich najdłuższych trzech dystansach)
V. DYSTANSE I TRASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etap kolarski Enduro Man na dystansie ok. 20 km (17 okrążeń po 1,2 km)
Limit czasu ukończenia zawodów – 1 godzina.
Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej.
Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty.
Zawody w konwencji z draftingiem.
Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego liczenia własnych okrążeń.

VI. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu i mety (ul Hetmańska) i będzie
czynne zgodnie z harmonogramem zawartym w punkcie „Program imprezy”.
2. 2. Przy biurze zawodów będzie się znajdował depozyt.
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
Organizator nie przewiduje punktów żywieniowych.
VIII. TOALETY PRZENOŚNE
Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
IX. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.
2. Organizator nie przewiduje klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
3. Klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn w całym cyklu Enduro Man Elbląg 2017 wg
łącznego czasu na najdłuższych dystansach (pływanie 1500 m, bieg 25 km, kolarstwo 20 km)
XI. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacji OPEN
otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w klasyfikacj OPEN całego
cyklu Enduro Man 2017 otrzymują statuetki.

3. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli
przynajmniej jedną konkurencję Enduro Man Elbląg.
4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
5. Każdy zawodnik, który ukończy co najmniej jedną konkurencję Enduro Man otrzyma
okolicznościowy medal zgodny z konkurencją.
6. Zawodnicy FUN RACE i FUN RUN otrzymają specjalne pamiątkowe medale.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
Prawo startu mają osoby, które do dnia 10 września 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby,
które ukończyły 18 lat mogą wystartować w imprezie pod warunkiem podpisania
oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia
zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w
zawodach na własną odpowiedzialność
XIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie
umieszczony na liście startowej.
3. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty
wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
4. Obowiązuje limit uczestników etapu kolarskiego: 100 osób.
5. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się do
zawodów zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia: 08.09.2017r.
7. Dopisanie się do listy startowej po wskazanym terminie będzie możliwe jedynie po osobistej
konsultacji z sędzią głównym.

XIV. WPISOWE
1. W zawodach Enduro Man Elbląg obowiązuje opłata w wysokości 50zł za każdy dystans.
Dzieci i młodzież startująca w konkurencjach towarzyszących Enduro Man płacą po 15zł
za każdy start.
2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto SKS EL-Aktywni:
BGŻ o Elbląg 78 2030 0045 1110 0000 0382 9910
W tytule przelewu : Enduro Man, imię i nazwisko, konkurencja i dystans
4. Pakiet startowy na dystansach głównych zawiera: chip startowy, numer startowy, izotonik,
batonik, bon na posiłek po zawodach.

5. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania
opłaty startowej na koncie.
6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury
w formie elektronicznej przez SKS EL-Aktywni zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221)
XV. WYNIKI
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.elaktywni.pl oraz na
www.elektronicznezapisy.pl
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Enduro Man Elbląg 2017 będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Enduro Man Elbląg 2017 będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 w związku z udziałem w Enduro Man
Elbląg 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany
będzie
projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enduro Man Elbląg 2017.
6. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie
z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922).
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora t.j. SKS EL-Aktywni 82-300 Elbląg ul.
Malborska
53.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
(Dz.U. 2016 poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji osobom trzecim.
XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Enduro Man Elbląg należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do wykonawcy na adres. SKS EL-Aktywni , ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg,
z dopiskiem „Enduro Man Elbląg 2017 – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie

będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Enduro Man Elbląg 2017 Organizator rozpatrywać będzie w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Enduro Man Elbląg będzie
ostateczna.
XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi wg w/w planu o godz. 23:59.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów wyłącznie za okazaniem
dokumentu tożsamości oraz po podpisaniu oświadczenia o starcie z własnej woli i braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
3.Zawodnicy startujący w Enduro Man Elbląg 2017 ubezpieczają się indywidualnie od NW.
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Zawodnicy pozostawiają swój sprzęt w depozycie wyłącznie na własną odpowiedzialność, a
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. kradzież oraz zagubiony sprzęt.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. W przypadku wystąpienia stanu klęski żywiołowej lub innych zdarzeń mogących zagrozić
bezpieczeństwu zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy,
przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym.

