REGULAMIN
Wakacyjnego Kolarskiego Wyścigu Australijskiego na bieżni Stadionu.
16 lipca 2017r.
Wyścig pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Jerzego
Grabowskiego.
I. CEL:
1. Popularyzacja kolarstwa wśród społeczeństwa.
2. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
II. ORGANIZATOR:
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej,
ul. Witosa 1, 07-410 Ostrołęka
WSPÓŁORGANIZATOR: Klub Kolarski 24h.
III. TERMIN i MIEJSCE
16 lipca (niedziela) 2017r. godz. 11.00, Stadion Miejski w Ostrołęce ul. Witosa 1
IV. TRASA WYŚCIGU I ZASADY
Bieżnia Stadionu Miejskiego
Wyścig Australijski – eliminacyjny
1. W wyścigu bierze udział od 8 do 20 zawodników. Na każdym okrążeniu odpada zawodnik który jako ostatni przejedzie linię
mety. Zawodnicy ścigają się do momentu w którym zostanie tylko jeden z nich.
2. Po starcie ostrym zawodnicy jadą pierwsze okrążenie „wolne” czyli nikt na pierwszym okrążeniu nie odpada. Jest to runda
zapoznawcza z nawierzchnią.
3. Od drugiego okrążenia ostatni zawodnik na mecie każdego okrążenia ma obowiązek natychmiastowego zejścia z bieżni.
4. Zawodnik prowadzący (lider) nie może dublować ostatniego zawodnika z peletonu, w przeciwnym razie zostanie
zdyskwalifikowany. Lider musi zachować bezpieczny odstęp od ostatniego zawodnika (dublowanego) tak aby Go nie wyprzedzić,
dopiero w momencie przekroczenia linii mety przez ostatniego zawodnika lider może przyspieszyć aby ewentualnie dogonić
kolejnego ostatniego zawodnika z peletonu.
V. KATEGORIE
Kobiety - w przypadku zgłoszenia się osób o zróżnicowanym wieku wyścig może zostać podzielony na kategorie wiekowe,
Mężczyźni - w przypadku zgłoszenia się osób o zróżnicowanym wieku wyścig może zostać podzielony na kategorie wiekowe.
VI. NAGRODY
1. Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki Jerzego Grabowskiego
- dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników
2. Puchar prezesa KK24h dla najstarszego i najmłodszego zawodnika wyścigu.
3. Dyplomy
- dla pięciu pierwszych zawodniczek i zawodników.
4. Nagrody rzeczowe.
VII. ZASADY UCZESTNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA
1. W wyścigu startować mogą wszyscy chętni, posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w wyścigu długim
lub po podpisaniu oświadczenia na liście startowej o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę z podpisem rodzica, bądź prawnego opiekuna, wyrażającego zgodę na udział w
wyścigu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników w zakresie nieszczęśliwych wypadków i jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w wyścigu.
4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w
imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny
za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i
paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku
z obecnością lub udziałem Uczestnika w wyścigu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z
tym ryzyko.
6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego lub złożenia podpisu na liście startowej
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie
działał na szkodę Organizatora.
7. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2014r. poz. 1182, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo
do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w wyścigu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i
podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie
umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach,
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do
wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia,
wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z
nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w
niniejszym punkcie.
8. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadomienia i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w
szczególności w celu reklamy i promocji.
9. Zabrania się udziału na rowerach elektrycznych oraz z tzw. dopingiem technologicznym (silniczki w ramie roweru).
10. ROWER DOWOLNY.
VIII. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
- UDZIAŁ BEZPŁATNY
IX. ZGŁOSZENIA
- elektroniczne do dnia 15.07.2016r. na stronie:
https://elektronicznezapisy.pl/event/1942.html
- telefoniczne (poniedziałek-piątek) 7:00-15:00 29 760-68-68 w19, codziennie 7:00 – 21:00 533-613-913
- mailowe marek.karczewski@mzostiit.ostroleka.pl
- w dniu zawodów Biuro Zawodów Płyta Główna Boiska 9:00 – 10:30
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie
www.mosir.ostroleka.pl i kk24h.pl
4. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

