Regulamin zawodów dla kolarzy i cyklistów
Bełchatowskie Kryterium Kolarskie
Bełchatów 2019

Zawody odbywają się w ramach cyklu zawodów Klasyki Ziemi Łódzkiej
1. Cele zawodów:
a. promocja Miasta Bełchatowa;
b. upowszechnianie kolarstwa i turystyki rowerowej;
d. promocja aktywności fizycznej, dbałości o zdrowie;
e. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i wśród osób „bez preferencji sportowych”,
bez względu na wiek, płeć i uzdolnienia sportowe;
f. profilaktyka antyalkoholowa - sport i rekreacja jako skuteczna alternatywa dla
niepożądanych uzależnień;

2. Organizatorzy:
Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie,
Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS”
Adres do korespondencji związanej z zawodami : kontakt@mcs.belchatow.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
Wyścig odbędzie się 11 maja 2019 r. (sobota) w Bełchatowie. Wyścig jest I etapem cyklu
KLASYKI ZIEMI ŁÓDZKIEJ i za zajęte miejsca będą przyznawane punkty do klasyfikacji
końcowej cyklu, zgodnie z regulaminie. Regulamin cyklu dostępny na www.komisjamasters.pl.
Zawody rozegrane zostaną na zamkniętych dla ruchu ulicach miasta Bełchatów, na pętli
o długości 2,5 km ze startu wspólnego z elektronicznym pomiarem czasu. Decydującym
o zwycięstwie jest kolejność przybycia na metę. Zawodnicy w kategoriach wiekowych zostaną
sklasyfikowani na podstawie elektronicznego pomiaru czasu na mecie.

3.1 W zawodach preferowana jest jazda na rowerach szosowych, przy czym w kategoriach
Masters i Cyklosport wyłącznie na rowerach szosowych
3.2 Jazda na rowerach czasowych jest zabroniona (z „lemondką”)

4. Harmonogram zapisów w dniu zawodów:
8:00 - Otwarcie biura zawodów
9:30 - Koniec rejestracji i zapisów kat. M70/M80+/AMATOR
10:35 - Koniec rejestracji i zapisów kat. M60/K20/K30/K40+
11:45 - Koniec rejestracji i zapisów kat. M40/M50
13:05 - Koniec rejestracji i zapisów kat. M20/M30

4.1 Harmonogram startów:
nie wcześniej niż 10:00 - M70/M80+/AMATOR
nie wcześniej niż 11:05 - M60/K20/K30/K40+
nie wcześniej niż 12:30 - M40/M50
nie wcześniej niż 13:45 - M20/M30

5. Biuro zawodów / Zgłoszenia/Opłata startowa:
5.1 Biuro Zawodów
Biuro zawodów mieścić się będzie w Bełchatowie, w holu głównym Hali Energia, przy
ul. Dąbrowskiego 11, w dniu 11 maja 2019 r. czynne od godz. 8:00.

5.2 Zgłoszenia
Zapisy na Bełchatowskie Kryterium Kolarskie prowadzone są elektronicznie na stronie
http://akces-sport.pl/zapisy. W dniu wyścigu również będzie możliwość rejestrowania się
na zawody zgodnie z harmonogramem startów. Za zgłoszonego zawodnika uważa się taką
osobę, która poprawnie wypełni elektroniczny formularz oraz uiści opłatę startową, która
zostanie zaksięgowana na koncie organizatora zgodnie z punktem 5.3 niniejszego
regulaminu. Zgłoszenia możliwe są również w dniu zawodów 11 maja 2019 zgodnie
z harmonogramem zapisów (punkt 4 regulaminu).

5.3 Opłata Startowa
45 zł – wpłata na konto do 15 kwietnia 2019 r.
60 zł – wpłata na konto do 08 maja 2019 r.
90 zł – w dniu zawodów

Uwaga:
Po 8 maja nadal można rejestrować się na zawody poprzez formularz elektroniczny, lecz
opłatę startową należy uiścić w biurze zawodów w dniu wyścigu.
Wpłaty należy kierować na konto organizatora:
Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "AS" - 81 1090 2705 0000 0001 2344 9517

W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko zawodnika oraz dopisek:
Bełchatowskie Kryterium Kolarskie.
Przykład:
Jan Kowalski Bełchatowskie Kryterium Kolarskie

Zawodnik zostanie pozytywnie zweryfikowany po zaksięgowaniu przelewu na konto.
Zapisy i opłaty elektroniczne są możliwe tylko do 08.05.2019 r. włącznie. Po tym
terminie wpłaty na konto nie będą akceptowane i będą zwracane. UWAGA! Kategoria
M70 i kat. M80 jest zwolniona z opłaty startowej. Dodatkowo w dniu wyścigu od
wszystkich kategorii pobrana zostanie opłata za numer startowy w kwocie 20 zł (numer
startowy pozostaje ten sam przez cały cykl Klasyków Ziemi Łódzkiej).
Organizator nie przewiduje zwolnień z opłat dla klubów i stowarzyszeń. Opłata raz
uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz
przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego – z winy poczty / banku. Po
prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr
startowy. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia

startu, podpisania oświadczenia o warunkach wzięcia udziału w zawodach oraz w celu
odbioru numeru startowego lub/i chipa do pomiaru.

6. Pomiar czasu:
6.1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy wykorzystaniu pomiaru elektronicznego.
Dodatkowo na mecie będzie prowadzona rejestracja kolejności przybycia na metę.
6.2 Za ustalenie prawidłowej kolejności zawodników na mecie odpowiada komisja mety.
6.3 Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego roweru przetnie
linię mety.
6.4 Jeśli zawodnik nie kończy wyścigu zostaje umieszczony na liście z komentarzem DNF.
6.6 dla każdej wyszczególnionej kategorii obowiązują odrębne klasyfikacje.

7. Klasyfikacje, dystans i nagrody
7.1. Bełchatowskie Kryterium Kolarskie - będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
•

Kategoria AMATOR – w kategorii Amator mogą wystartować zawodnicy
i zawodniczki z przedziału wiekowego od 16 (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego)
– do 69 lat, którzy nie czują się na siłach rywalizować na dłuższym dystansie,
przeznaczonym dla ich kategorii wiekowej oraz zawodnicy na rowerach innych niż
szosowe. Klasyfikacja w kategorii Amator odbędzie się w formule Open.

•

Kategorie wiekowe mężczyzn: M20, M30, M40, M50, M60, M70,M80+

•

Kategorie wiekowe kobiet: K20, K30, K40+

7.2. Nagrody:

Kategorie wiekowe:
I miejsce – 380 zł
II miejsce – 270 zł
III miejsce – 160 zł
Nagrody specjalne:
Najlepszy zawodnik z Bełchatowa – 400 zł
Najlepszy z Bełchatowa AMATOR – 300 zł
Najstarszy Zawodnik – 300 zł
7.3. W przypadku startu w danej kategorii wiekowej mniej niż 15 zawodników,
kategorie mogą ulec łączeniu wg niezaskarżalnej decyzji organizatora.
7.4 Dystanse poszczególnych kategorii:

Kategoria

Runda

AMATOR
M80+
M70
M60
K20
K30
K40
M20
M30
M40
M50

2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km
2,5km

Czas jazdy do finałowego
okrążenia
45 min.
45 min.
45 min.
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

Każda z kategorii ma odpowiedni czas na utrzymanie się w wyścigu. Po limicie czasu
następuje finałowe okrążenie, które zostanie zakomunikowane dzwonkiem. Zwycięstwo
w wyścigu odnosi zawodnik , który jako pierwszy minie linie mety po przejechaniu pełnego
okrążenia po dzwonku. Zdublowani zawodnicy są zobowiązani do zakończenia wyścigu na
najbliższym minięciu linii mety.

8. Informacje organizacyjne:
8.1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno
zawodnicy krajowi jak i zawodnicy z zagranicy.
8.3. Trasa w miarę możliwości będzie oznaczona co 1 kilometr.

8.4. Podczas

wyścigu

wszyscy

zawodnicy

muszą

posiadać

numery

startowe

przymocowane w miejscu wskazanym na odprawie technicznej
8.5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu
11 maja 2019 r. zgodnie z harmonogramem zapisów. Podczas weryfikacji zawodnicy
muszą posiadać dowód osobisty lub paszport (legitymacja szkolna), dowód (potwierdzenie)
wniesienia opłaty startowej, oraz licencję kolarską.
8.6. Osoby niepełnoletnie (powyżej 16 roku życia) które do dnia zawodów nie ukończyły
18 lat mogą startować w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
8.7. Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez sędziów
funkcyjnych i system pomiaru czasu.
8.8. Sędziowie funkcyjni w punktach kontrolnych będą spisywali numery startowe
zawodników. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
8.9. Start zawodów przewiduje się ok. godz. 10:00.
8.10 Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w określonym limicie czasowym
zobowiązani są do przerwania jazdy.

8.11. Na trasie wyścigu nie przewiduje się punktów odżywiania.
8.12. Organizator dopuszcza uzupełniający pomiar czasu (ręczny).
8.13. Zawodnicy mogą startować indywidualnie lub w drużynach, jednakże nie ma
klasyfikacji drużynowej.
8.14. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów.
Niewłaściwie lub obscenicznie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału
w wyścigu.
8.15. Wszyscy zawodnicy bezwarunkowo zobowiązani są do posiadania kasku
ochronnego. Kaski używane przez zawodników muszą mieć sztywną konstrukcję i muszą
być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas
trwania zawodów.
8.16.

Brak prawidłowo zapiętego kasku ochronnego upoważnia organizatora do

zdyskwalifikowania zawodnika i usunięcia go z trasy
8.17. Zawodnicy obowiązkowo poruszają się na trasie po prawej stronie. Zakazane jest
blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także
wykorzystywanie czynników zewnętrznych podczas jazdy w celu np. podciągania. Karą za
tego typu zachowania może być dyskwalifikacja. Zawodnik, który włącza się lub próbuje
się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie
innego zawodnika) będzie karany lub dyskwalifikowany.
8.18. Podczas wyścigu dozwolona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej
samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami. Podczas korzystania z innych
środków komunikacji, należy zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności.
8.19. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów itp. pokrywają zawodnicy lub kluby.
8.20. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona, wyłącznie przez sędziów za
porozumieniem z sędzią głównym neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma
miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej”

(wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, inne wyjątkowe okoliczności).
8.21. Nie przyjmuje się protestów zawodników w przypadku neutralizacji.
8.22. Po ukończeniu wyścigu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

9. Dyskwalifikacja:
9.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym
zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu, a także
w przypadku:

a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
b. przekroczenia limitu czasu,
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego chipa lub numeru startowego innej osobie,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez
organizatora,
f. nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. niewykonywania poleceń sędziów i organizatora,
j. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych (np. asysta rowerowa)

9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej

10. Protesty:
10.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego i dyrektora zawodów.
10.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po
ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów, na piśmie, a składając go należy uiścić kaucję
w wysokości 200 zł. Kaucja zostanie zwrócona tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony
przez jury zawodów pozytywnie.

W skład jury wchodzą: sędzia główny, dyrektor zawodów, kierownik biura zawodów.
10.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez protestującego. W czasie
rozpatrywania protestu, kierownik drużyny oraz zawodnicy muszą pozostawać w pobliżu
biura jury. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny
i nieodwołalny.

11. Postanowienia końcowe:
11.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających
w imieniu organizatora.
11.2. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia
jednak zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy
muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. W biurze zawodów
wszyscy zawodnicy są zobligowani do podpisana

stosownych

oświadczeń

co

do warunków startu w zawodach na własną odpowiedzialność.

11.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
11.4. Zgłaszający się do udziału w zawodach uznaje, że zapoznał się z przedmiotowym
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także że startuje w zawodach na
własną

odpowiedzialność

i

posiada

indywidualne

ubezpieczenie

od

skutków

nieszczęśliwych wypadków.
11.5. Zgłaszający się do udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb zawodów i wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego
wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z wyścigu.
11.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
11.7. Poprzez zgłoszenie udziału w zawodach uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie

będą występować z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom i sponsorom, ani
przeciwko miastom i gminom przy trasie wyścigu albo przeciwko ich przedstawicielom,
jeżeli przez swój udział w wyścigu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również
do uczestnictwa w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy
uczestnik musi posiadać wystarczające własne ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek
choroby lub nieszczęśliwego wypadku), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za
leczenie ambulatoryjne ani leczenie stacjonarne. Uczestnicy zawodów Bełchatowskie
Kryterium Kolarskie startują w zawodach w pełni świadomi swojego uczestnictwa
i wynikających z niego zagrożeń i ryzyka i oświadczają, iż są zdrowi i posiadają
wystarczające przygotowanie kondycyjne. Zgadzają się także na wyłączenie z wyścigu
przez służby organizatora, jeśli poprzez kontynuacje wyścigu narażeni będą na ryzyko
zaszkodzenia ich zdrowiu.
11.8 Podane w regulaminie program i wysokości nagród mogą ulec zmianie. Aktualne
informacje prosimy śledzić na stronie internetowej organizatora – www.mcs.belchatow.pl

