VI Rowerowy Maraton MTB
Dookoła Jeziora Nowogardzkiego
Memoriał Artura Komisarka
Nowogard, 24.08.2019r.

REGULAMIN
VI Maratonu MTB Wokół Jeziora Nowogardzkiego- Memoriał Artura Komisarka
Termin Maratonu: Maraton Rowerowy zostanie rozegrany w dniu 24.08.2019r. (sobota)
Miejsce: Nowogard Plac Szarych Szeregów 6
CEL MARATONU MTB WOKÓŁ JEZIORA NOWOGARDZKIEGO:
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej w Polsce
Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności oraz wyłonienie najlepszych zawodników w
Maratonie MTB wokół Jeziora Nowogardzkiego
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji rowerowej
Prezentacja walorów krajoznawczych terenu wokół Jeziora Nowogardzkiego
Promocja miasta i gminy Nowogard
Memoriał Artura Komisarka

GŁÓWNY ORGANIZATOR:
•

Kolarski Klub Sportowy LKK-Nowogard

WSPÓŁORGANIZATORZY
•
•
•

Gmina Nowogard Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.
Powiat Goleniowski
Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Nowogard

KOMITET ORGANIZACYJNY MARATONU
•
•
•
•
•
•
•

Burmistrz Nowogardu: Robert Czapla
Starosta Goleniowski: Tomasz Kulinicz
Prezes Klubu Kolarskiego: Kazimierz Lembas
LZS Nowogard: Jacek Rafiński
Manager Klubu LKK Nowogard Arkadiusz Pietruszewski
Wiceprezes LKK Nowogard: Łukasz Janic
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu

Jacek Rafiński 691 140 542; Łukasz Janic: 889 316 146; Kazimierz Lembas: 781 446 645;

e-mail: lkknowogard@o2.pl; www.maratonnowogard.pl;
Nr konta do wpłat: Bank BGŻ BNP PARIBA 68203000451110000002663180
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WARUNKI UCZESTNICTWA
Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
Uczestnikiem maratonu może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona zapisu na maraton poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl zgłoszenie elektroniczne jest
możliwe do dnia 20.08.2019 r.), dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów ( Ul. Plac Szarych
Szeregów 6) w miejscu rozgrywania maratonu w godzinach od 7.30 do 10.00 dokona opłaty startowej w
wysokości podanej w regulaminie zawodów. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w
Biurze Zawodów
2. Otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy.
UWAGA! Elektroniczny zwrotny chip będzie mocowany na rowerze na sztycy pod siodłowej.
•

•
•

•

•
•

Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru startowego kasku i chipu podczas zawodów będzie
skutkowało dyskwalifikacją. Numer startowy jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Chip
zwracamy po zakończeniu biegu.
Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze zawodów
dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz potwierdzenia wpłaty.
Dopuszcza się start dzieci w wieki 10 do 16 lat wyścig Junior na jedno okrążenie około 10km za pisemną
zgodą rodzica oraz spełnieniem niżej opisanych warunków regulaminu.( Szczegóły dotyczące startu dzieci
dostępne są w osobnym regulaminie)
Warunkiem dopuszczenia do startu w wyścigu głównym na 4 okrążenia jest ukończone 16 lat ( pisemna
zgoda opiekuna prawnego) oraz złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na
własną odpowiedzialność, zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w tego typu zawodach sportowych. ( dotyczy każdego startującego w Maratonie )
Każdy ma obowiązek startu w zawodach w kasku !
Organizator dopuszcza start na sprawnych rowerach MTB oraz rowerach trekkingowych nie przerobionych z
rowerów wyścigowych; szerokość opony min 34mm i szersze, kierownica prosta (nie wyścigowa szosowa
typu baranek) oraz zakazuje się startu na rowerze z napędem elektrycznym.

OPŁATY STARTOWE
•
•
•

W roku 2019 ustala się opłatę startową w wysokości 70 zł za każdego zawodnika oraz rodzinę, do dnia
21.08.2019, Zapisy elektroniczne.
Po tym terminie opłata i zapis jest możliwy, ale wynosi 90 zł można dokonać rejestracji i wpłaty w biurze
maratonu.
Kategoria Junior od 10 do 16 lat i wyścigi dla dzieci są zwolnione z opłaty startowej. Ale nie biorą udziału w
konkursie z nagrodami, nie otrzymują pakietów startowych, oraz nie są objęci posiłkiem regeneracyjnym po
wyścigu.
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KATEGORIE WIEKOWE:
Ustala się następujący podział wiekowy: Mężczyźni: M; Kobiety K
M II - od 16 do 30 lat
M III - od 31 do 40 lat
M IVI - od 41 do 50 lat
M VI - od 51 do 60 lat
M VII - od 61 lat do 70
M VIII – od 71 lat.
K II - od 16 do 30 lat
K III - od 31 do 40 lat
K IVI - od 41 do 50 lat
K VI - od 51 do 60 lat
K VII - od 61 lat.
KATEGORIE SPECJALNE:
Ustala się następujący kategorie SPECJALNE:
•
•

Najlepszy zawodnik z Nowogardu ( Kat. Kobiet i Mężczyzn)
Służba Więzienna o Puchar dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie wymagane pole podczas zapisów
elektronicznych

A na zmienionej trasie ( jedno okrążenie dookoła jeziora )
•

Turysta ( każdy, kto ma rower i ma ochotę przejechać dystans jednego okrążenia.)

•

Wyścig Junior ( od 10 do 16 lat) Szkółki Kolarskie, reprezentacje szkół, osiedli lub indywidualnie

•

Rodzina: minimum 3 osoby spokrewnione w tym jedno dziecko do lat 10. (na zmienionej trasie ok 7km)
dopuszcza się wystartowanie dwóch osób np. Tata i syn. Numer oraz chip musi być przyczepiony do roweru
dziecka.

•

Cech Nowogard; wyścig rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł w Nowogardzie. Rzemieślnicy
startują razem z kategorią Turysta.

OCENA WYNIKÓW: Do klasyfikacji końcowej w kategorii i OPEN i klasyfikacji wiekowej będzie brane pod uwagę
miejsce, jakie zawodnik zdobył po przejechaniu linii mety. Zwycięstwo w kategorii open nie dubluje się z kategorią.
Zwycięzcy Open nie są nagradzani w klasyfikacji wiekowej.
Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie firma zajmująca się obsługą chipów i pomiarem czasu na mecie oraz
międzyczasów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane wyniki oraz klasyfikację. Wszelkie
zapytania i protesty odnośnie wyników prosimy bezpośrednio kierować do firmy obsługującej pomiar czasu w dniu
zawodów. Skargi i zażalenia dotyczące wyników po zakończeniu imprezy nie będą rozpatrywane.
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KOLEJNOŚĆ STARTU
PROGRAM DNIA
Ustala się obowiązującą kolejność startu/program dnia:
Piątek od godz. 18:00 Otwarcie biura zawodów Budynek świetlicy promyk ul.Plac Szarych Szeregów 6.
Do godz 21:00
Sobota: Otwarcie biura zawodów 7:00- 10:00 dla kategorii Mężczyzn M2-M6
do godz. 11:00 dla Kobiet.
pozostałe kategorie Cech, Turysta, Rodziny oraz Junior(dzieci) mogą odbierać pakiety i zgłaszać się do godz. 12:00
Godzina 10:30 Start:
Wszystkie Kategorie Męskie M II M III M IVI M VI M VII+ 4 okrążenia.
Godzina 12:00
Wszystkie Kategorie Kobiece K II K III K IVI K VI K VII 2 okrążenia
Kategoria Dzieci ( Junior Mł M+ K ) rocznik 2003-2004
Godzina 13:00 Pozostałe kategorie 1 okrążenie
- Turysta
- CECH NOWOGARD;
- Wyścig Junior dla dzieci roczniki ( od 10 do 14 lat)
- RODZINA: min 3 osoby spokrewnione w tym dziecko do lat 10.
Godzina 14:00 Wyścig najmłodszych na rowerkach biegowych na 100 metrów.
Godzina 14:10 Podanie wyników i rozpoczęcie dekoracji zawodników
Około godz.15:00 Rozpocznie się losowanie nagród.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU:
Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po ścieżkach rowerowych i alejkach leśnych, na trasie
Maratonu występują różne nawierzchnie (żużlowa, brukowa, piasek, płyty YOMBO, gruntowe drogi leśne oraz tzw.
zdarty asfalt).
Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczony przez uczniów klasy Policyjnej i Medycznej
Nowogardzkiego Liceum Ogólnokształcącego ,wolontariuszy, Straż Pożarną oraz służby medyczne.
Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do
bazy Maratonu;
Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach szosowych i MTB (strzałki oraz taśma).
Na linii startu/mety zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy.
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PARKINGI:
Parkingi zlokalizowane będą w okolicy szkoły podstawowej nr 1 w Nowogardzie, Ul. Plac Wolności, Placu Szarych
Szeregów oraz restauracji Przystań.( Prosimy o unikanie stawiania aut na trawie)
SZPITAL:
Adres:72-200 Nowogard Ulica Wojska Polskiego 7
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
-Numer startowy oraz chip, który obowiązkowo ma być przymocowany do sztycy siodełka.
- woda po mecie maratonu
- gorący obiad po zakończeniu maratonu.
- medal pamiątkowy,
- puchary dla pierwszych trzech osób w każdej kategorii,
- konkurs z nagrodami,
- profesjonalną oprawę i zabezpieczenie imprezy
- profesjonalnie zabezpieczoną trasę
- prysznic po zakończeniu zawodów
- ubezpieczenie na czas wyścigu
NAGRODY: Wręczenie nagród oraz konkurs z nagrodami odbędzie się po zakończeniu wyścigu wszystkich kategorii,
na scenie przy linii startu/mety.
1. Medale uczestnictwa w Maratonie dla każdego uczestnika zawodów na mecie Maratonu
2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych oraz kategorii OPEN otrzymają puchary, 2 i 3 miejsce puchary lub
statuetki.
3. W kategorii Open przewidziane są nagrody pieniężne dla Mężczyzn 1ms 1000zł 2ms 700zł 3ms 500zł; Kobiety 1
Ms 500zł 2ms 300zł 3ms 200zł.
4. Konkurs z nagrodami odbędzie się po dekoracji zwycięzców (uczestnik musi ukończyć Maraton) – Atrakcyjne
nagrody ( Informacja o nagrodach zostanie podana w dniu startu) Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste
stawienie się z numerem po odbiór. Osoba, która nie zgłosi się po nagrodę po 3 krotnym wyczytaniu traci swoją
szanse.
.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- numer startowy każdy uczestnik otrzyma w biurze wyścigu wraz chipem,
- chip podlega zwrotowi po ukończonym wyścigu,
- po odbiór nagród w konkursie uczestnicy zgłaszają się osobiście z numerami startowymi.
- Jeżeli wylosowana osoba zostanie trzy razy wywołana na scenie i nie zgłosi się w tym czasie po odbiór nagrody,
traci możliwość jej odbioru a nagroda trafia z powrotem do puli nagród
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- za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania Maratonu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki
organizator nie będzie odpowiadał.

INFORMACJE DODATKOWE
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i
powrotu z nich.
-Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie
będzie uznawany, jako wytłumaczenie.
-Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
-Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych
uznawanych za działanie "siły wyższej".
-W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
-Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
-Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Organizator
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