Regulamin wyścigu kolarskiego

VIII MEMORIAŁ
SŁAWOMIRA RUBINA
KLASYKI ZIEMI ŁÓDZIEJ ETAP V
1. Nazwa wyścigu :
VIII MEMORIAŁ SŁAWOMIRA RUBINA
2. Cel zawodów
− Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację,
− popularyzacja kolarstwa w regionie,
− rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych,
− rozwój form treningowych w kolarstwie,
− Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu.
3. Kalendarz wyścigu na rok 2019
14 lipca – Tuszyn

4. INFORMACJE
- OPIS TRASY
Centrum imprezy (parking, biuro wyścigu, start i dekoracja zwycięzców)
zlokalizowane są w Tuszynie na placu mieszczącym się przy ul. Ściegiennego i ul.
Starościańskiej.
Przebieg trasy zgodny z załączonymi mapkami w linku.
Po starcie trasa przebiega po rundzie długości 22,5 km, prowadzącej przez; ulicę
Ściegiennego (start/meta), w lewo przez Niedas Trzcinie do Górek Małych, dalej
prosto do Dylewa, następnie do Woli Kazubowej, prosto w kierunku Leszczyny Duże,
skręt w lewo do Tążewy i znów w lewo w kierunku Górek Dużych, następnie skręt w
prawo na Lesieniec i dalej w lewo na Jutroszew, po dojeździe do skrzyżowania w
lewo na Górki Duże i dalej aż do rozwidlenia na Tuszyn i Szczukwin, w lewo w
Starościańską, przez las do Tuszynka Majorackiego i dalej do Tuszyna, następnie w
lewo w ulicę Ściegiennego.
Długość jednej rundy wynosi 22, 5 km.
-LINK DO TRASY
https://www.strava.com/routes/20128417
- PROGRAM IMPREZY
Poszczególne kategorie wiekowe w wyścigu, będą startowały w stosownych
odstępach czasowych.
Poniżej plan startu uwzględniający podział na kategorie wyścigu oraz wiekowe:
Pierwszy start ostry dla zawodników o godzinie 12.00
− kategorie MASTERS: CM20 oraz M30 o godzinie 12.00,
− kategorie MASTERS: M40 oraz M50 o godzinie 12.05,
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− kategoria AMATOR o godzinie 12.10, (możliwe połączenie z kategoriami
poniżej)
− kategorie M60, kategoria Kobiet w formule open, kategoria M70, M80 o
godzinie 12.15
Poszczególne kategorie rywalizują na następujących dystansach:
•
•
•
•
•
•
•

kategoria CM20 oraz M30 – 5 rund x 22,5 km = 112,5 km
kategoria M40 oraz M50 – 4 rundy x 22,5 km = 90 km
kategoria M60 – 3 rundy x 22,5 km = 67,5 km
kategoria kobiet (open) – 3 rundy x 22,5 km = 67,5 km
kategoria AMATOR – 3 rundy x 22,5 km = 67,5 km
kategoria M70 – 2 rundy x 22,5 km = 45 km
kategoria M80 – 1 runda x 22,5 km = 22,5 km

Organizator zastrzega, iż w przypadku ponadnormatywnych warunków
atmosferycznych dystanse mogą zostać skrócone.
Organizator zakłada średnią prędkość czołówki na około 40 km/h.
Przewidywany przyjazd na metę kategorii CM20 oraz M30 mających najdłuższy
dystans do przejechania to godzina 14.35 – 14.45
Przewidywany czas przyjazdu na metę najsłabszych zawodników z tych kategorii to
godzina 14.55-15.05
Przyjazd na metę zawodników z pozostałych kategorii wiekowych, z uwagi na krótszy
dystans, nastąpi wcześniej niż przewidywany czas przejazdu na metę najsłabszych
zawodników z kategorii CM20 oraz M30.
Dekoracja zwycięzców rozpocznie się o godz. 15.35-15.50
Impreza zakończy się do godz. 16.05-16.20

5. Organizator
Dyrektor wyścigu:
Sebastian Rubin
94-118 Łódź, ul. Andersena 4
e-mail: vicinus@o2.pl
tel: 503-101-956
6. Warunki uczestnictwa
VIII MEMORAIŁ SŁAWOMIRA RUBINA to wyścig szosowy, do udziału którego
dopuszczeni mogą być zarówno zawodnicy z licencją PZKOL lub UCI kategoria
Masters, jak i amatorzy bez licencji. Ponadto do startu będą dopuszczone osoby,
które ukończyły 18 rok życia.
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Osoby chcące uczestniczyć w wyścigu winny spełnić poniższe warunki:
• dokonać osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,
• dokonać opłaty startowej. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować
do wglądu w Biurze Zawodów,
• złoży czytelny podpis, pod następującą klauzulą;
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z
zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje
uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki
z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję , a także
publikowane w innych formach przekazu np.: poprzez Internet. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy
zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na
wszystkich edycjach cyklu.”

UWAGA !!!
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
Zawodnik, który tak owego kasku nie będzie posiadał, nie zostanie
dopuszczony do startu, pomimo spełnienia powyżej wymienionych warunków.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany wystartować z przydzielonym mu
numerem startowym. Zawodnik bez numeru nie zostanie dopuszczony do
startu. Natomiast zawodnik jadący w grupie bez numeru zostanie przez
sędziów pozbawiony możliwości dalszej jazdy.
7. Opłata startowa i rejestracja
- Rejestracji można dokonać na stronie http://akces-sport.pl/zapisy/lub bezpośrednio w
Biurze Zawodów w dniu zawodów.
- Opłata startowa będzie przyjmowana wyłącznie w biurze Zawodów w dniu
zawodów.
• 60 zł - koszt uczestnictwa w wyścigu dla zawodników z aktualną licencją
PZKol.
• 80 zł – koszt uczestnictwa w wyścigu dla zawodników bez licencji PZKol.
• 20 zł – koszt numeru startowego. UWAGA ! Zawodnicy, którzy wykupili w
2019r. numer startowy w ramach cyklu wyścigów „Klasyki Ziemi Łódzkiej”
NIE PONOSZĄ opłaty za numer startowy.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły
zawodów, bądź zostały zdyskwalifikowane.
Rejestracji można dokonywać w biurze wyścigu najpóźniej do godziny 11:00.
Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od 9:00 do 11:00.
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8. Sposób przeprowadzania imprezy
Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.
Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie zgodnej z opisami i schematami
zamieszczonymi na stronie internetowej www.memorialslawka.pl, a także dostępnymi
w dniu wyścigów w Biurze Zawodów.
Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów , ratowników medycznych i
obsługę techniczną i porządkową. Należy się liczyć z tym, iż pomimo należytego
zabezpieczenia trasy, podczas wyścigu mogą mieć miejsce zdarzenia losowe
(np. wybiegnięcia na trasę psa lub innej zwierzyny, wyjazdu z posesji skutera,
motoru bądź samochodu), za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne.
UWAGA !!!
Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Wyniki wyścigu będą wywieszane na tablicy ogłoszeń imprezy.
Wszelkie protesty dotyczące wyników można zgłaszać do sędziego głównego w
ciągu 15 minut od ich wywieszenia. Po upływie tego czasu protesty nie będą
uwzględniane.
Uczestnik sam odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń dla danej trasy i
kategorii wiekowej zgodnie z opisem zamieszczonym w regulaminie a także
dostępnym w dniu wyścigów w Biurze Zawodów.
9. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą,
• pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora),
• zabezpieczenie medyczne,
• ubezpieczenie NW i OC

10. Kategorie wiekowe
Podczas wyścigu obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:
Kobiety open (punkty do klasyfikacji generalnej Klasyków Ziemi Łódzkiej będą
przydzielane wg kategorii : CK20, K30, K40+.)
Mężczyźni:
• kategoria CM20 (18-29lat)
• kategoria M30 (30-39 lat),
• kategoria M40 (40-49 lat),
• kategoria M50 (50-59 lat),
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•
•
•
•

kategoria M60 (60-69 lat),
kategoria M70 (70-79 lat),
kategoria M80 (80 lat i więcej)
kategoria AMATOR (mężczyźni 18-59 lat) – mężczyźni z tego przedziału
wiekowego, którzy nie czują się na siłach wystartować na dystansach
dłuższych przypisanych do ich kategorii wiekowej Masters.

11. Nagrody
Dla pierwszych trzech kolarzy w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea
sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów.
12. Ruch drogowy
• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu
drogowym na czas przejazdu kolumny wyścigu.
• W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią
włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
powstałe z winy uczestników wyścigów.
Organizator pragnie przypomnieć uczestnikom, że pomimo należytej staranności w
zabezpieczeniu trasy, podczas wyścigu mogą mieć miejsce zdarzenia losowe (np.
wybiegnięcia na trasę psa lub innej zwierzyny, wyjazdu z posesji skutera, motoru,
sprzętu rolniczego bądź samochodu), za które organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
13. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu, Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem może zasądzić następujące kary:
• Upomnienie.
• Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

14. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w
czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego
Głównego.
15. 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.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z
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zaleceniem organizatora.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów wydanych w Biurze Zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
powstałe z winy uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu
będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
• Wyścig może być odwołany ze względu na warunki atmosferyczne. Wówczas
Organizator zwróci opłatę startową.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną
troskę o środowisko naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu
wpisowego.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie
internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).
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