Regulamin
MISTRZOSTW POLSKI w INDYWIDUALNEJ JEŹDZIE na CZAS
dla licencji MASTERS i CYKLOSPORT PZKol
w kolarstwie szosowym
pod patronatem honorowym
Ministra Sportu i Turystyki
Marszałka Województwa Lubelskiego
Burmistrza Miasta Parczew
27 czerwca 2020 r.
CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego
2. wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski w jeździe
indywidualnej na czas na rok 2020
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
4. promocja Miasta Parczew i woj. Lubelskiego.
NAZWA ZAWODÓW
MISTRZOSTWA POLSKI w INDYWIDUALNEJ JEŹDZIE na CZAS dla licencji MASTERS i
CYKLOSPORT PZKol
ORGANIZATOR
Parczewska Grupa Rowerowa
Organizator kontakt: Włodzimierz Oberda + 48 784 826 143,
e-mail:biuro@lubelskavuelta.pl
e-mail:wlodzimierzoberda@wp.pl
Zapisy :www.lubelskavuelta.pl/mistrzostwa/formularz
Opłaty :PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA, numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110
0000 0236 5510 Bank BGŻ BNP PAIRBAS. S.A.
Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisko oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/
Oficjalna strona internetowa: www.lubelskavuelta.pl

WSPÓŁORGANIZACJA
Urząd Miasta Parczewa
Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd

TERMIN I MIEJCE ZAWODÓW
21-200 Parczew, Ul. Kościelna 123
27 czerwca 2020 roku.
TRASA
Jest to propozycja trasy, która będzie przedmiotem procedury wykorzystania dla potrzeb zawodów.
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tkyeiygedfoxvnyu
WARUNKI UCZESTNICTWA
W wyścigu maja prawo startu wyłącznie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo oraz ważną
na rok 2020 z licencję MASTERS i CYKLOSPORT PZKol lub innej federacji krajowej, zrzeszonej
w strukturach UCI..
Uczestnikiem Mistrzostw będzie osoba, która spełni następujące warunki:
1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie
internetowej: www.lubelskavuelta.pl/MP ITT/formularz lub http://www.akces-sport.pl.
2.Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje
poniższą klauzulę:
"Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją Mistrzostw 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. 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 Stowarzyszenie "Parczewska Grupa Rowerowa”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)."
3. Dokona opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie zawodów. Oryginał dowodu
opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
4. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według
wzoru udostępnionego na stronie internetowej organizatora lub przed imprezą w biurze zawodów.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie w zapiętym kasku
sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją
zawodnika.
8. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy na rowerze oraz na plecach .Brak numeru, jego
zagięcie lub zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne
zmniejszenie numerów startowych będą karane zgodnie z Przepisami PZKol.
9. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania zawodów. .
Organizator nie przewiduje możliwości uczestniczenia w zawodach innych pojazdów oprócz

pojazdów komisji sędziowskiej i organizatora.
10. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób nie sportowy.
KATEGORIE WIEKOWE
kobiety
• CK20 – roczniki od 1991 do 2002 (18 – 29 lat)
• K30 – roczniki od 1981 do 1990 (30 – 39 lat)
• K40 – roczniki od 1971 do 1980 ( 40-49 lat)
K50+ rocznik 1970 i starsze ( 50 lat i starsze)

•

mężczyźni
• CM20 – roczniki od 1991 do 2002 ( 18 – 29 lat)
• M30 – roczniki od 1981 do 1990 ( 30 – 39 lat)
• M40A – roczniki od 1976 do 1980 ( 40 – 44 lata)
• M40B – roczniki od 1971 do 1975 ( 45 – 49 lat)
• M50A – roczniki od 1966 do 1970 ( 50 – 54 lata)
• M50B – roczniki od 1961 do 1965 ( 55 – 59 lat)
• M60A – roczniki od 1956 do 1960 ( 60 – 64 lata)
• M60B – roczniki od 1951 do 1955 ( 65 – 69 lat)
• M70A – roczniki od 1946 do 1950 ( 70 – 74 lata)
• M70B – roczniki od 1941 do 1945 ( 75 -79 lat)
• M80 – roczniki do 1940 włącznie ( 80 lat i starsi)
PAKIET STARTOWY
» pełne oznakowanie trasy zgodnie z przepisami PZKol dla indywidualnej jazdy na czas
» numer startowy z chipem na rower oraz numer z oznaczeniem kategorii na plecy,
» pełne zabezpieczenie medyczne imprezy, ambulans z wyposażeniem urazowym oraz dwoma
ratownikami medycznymi
» elektroniczny pomiar czasu,
» napoje i posiłek regeneracyjny
» wyniki dla każdej kategorii wiekowej,
» ubezpieczenie OC organizatora
»
zaplecze sanitarne- kabiny WC i umywalki z zimną wodą
»
parkingi
transmisja on-line z zawodów

OPŁATY
KATEGORIA

DO 30.04.2020

1.05-20.06.2020

W dniu zawodów

CM20, M30,
M40A, M40B,
M50A, M50B,

80,00

100,00

160,00

»

M60A, M60B
CK20, K30,
K40, K50,
M70A i M70B

40,00

50,00

160,00

M80

0,00

0,00

160,00

Zgłoszenia do MISTRZOSTW tylko i wyłącznie w formie ON-LINE
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.lubelskavuelta.pl/mistrzostwa/formularz lub http://www.akces-sport.pl. przyjmowanie zgłoszeń tylko do 3 dni przed zawodami
W dniu zawodów Biuro Zawodów będzie wydawało jedynie pakiety i numery
startowe oraz weryfikowane będą licencje zawodników.
W sytuacjach nadzwyczajnych Biuro Zawodów przyjmie zgłoszenie zawodnika w
dniu zawodów z zastosowaniem dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości
60 pln
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać
przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z
podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Brak opłaty startowej na 3 dni przed zawodami będzie skutkowało wykreśleniem
zawodnika z listy startowej.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej.
ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
1. MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol
oraz z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja
Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem MISTRZOSTW.
3.Klasyfikacja wg. przepisów PZKol. oraz Komisji Masters
7. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery szosowe w dobrym stanie technicznym.
Przed startem będzie przeprowadzana weryfikacja parametrów technicznych roweru przez Sędziego
Technicznego. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
8. Na etapie indywidualnej jazdy na czas dopuszcza się stosowanie rowerów specjalistycznych, z
kierownicą czasową oraz kołami.
9. Podczas zawodów stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych
do:
9a. Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w biurze zawodów.
9b. Numer startowy z chipem musi być zamontowany do rury podsiodłowej roweru.
Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach
kontrolnych i/lub mecie. Konsekwencją będzie nieklasyfikowanie zawodnika.
9c. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem po zakończeniu
uczestnictwa w zawodach.
10.
Podczas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie prawą stroną
jezdni na całej długości trasy i zwracania szczególnej uwagi na zawodników nadjeżdżających z
przeciwka.
11. Start i meta wyścigu
znajdować się będzie w Parczewie, ul. Kościelna 150, jak wskazano na załączonej mapie.
12. Zawodnik zobowiązany jest stawić
się w boksie startowym, co najmniej trzy minuty przed planowanym czasem startu. W przypadku
spóźnienia się zawodnika na start, czas startu zostanie uruchomiony, a spóźnienie zostanie wliczone

w oficjalny czasu przejazdu. Spóźnienie na start nie może przekroczyć 30 sekund po planowanym
czasie startu. Zawodnik, którego spóźnienie będzie większe, nie zostanie dopuszczony do startu.
13. W przypadku nie stawienia się zawodnika na start, okienko czasowe pozostaje wolne. Nie
przewiduje sie przyspieszenia startu kolejnego zawodnika
14.Czas startu
każdego zawodnika dodatkowo zostanie podany na liście startowej, opublikowanej w Biurze
Zawodów, oraz na stronie internetowej http://www.akcessport.pl na co najmniej 60 minut przed
rozpoczęciem zawodów.
15.W przypadku wyprzedzania się
zawodników na trasie, zabrania się korzystania z tunelu aerodynamicznego oraz zajeżdżania drogi
zawodnikowi wyprzedzającemu. 16.Zabrania się skracania trasy wyścigu, oraz „ścinania” zakrętów
w sposób powodujący zjeżdżanie na lewą stronę jezdni.
17.Każdy zawodnik ma obowiązek przejechania przez punkt kontroli międzyczasów,
znajdujący się na półmetku trasy zawodów.
18.
W przypadku jednoczesnego pojawienia się na punkcie kontrolnym dwóch zawodników,
pierwszeństwo przejechania przez bramkę kontrolną ma zawodnik doganiający.
19. W przypadku wystąpienia w okresie
przedstartowym defektu roweru, zawodnikowi który zgłosi ten fakt Sędziemu Głównemu,
przysługuje prawo startu w odroczonym czasie. Decyzję o dokładnej godzinie startu podejmie
Sędzia Główny
20. Zawodnicy z trzema najlepszymi czasami zostaną
zaproszeni o zajecie GORĄCEGO KRZESŁA w centrum zawodów .
Organizator będzie pobierał kaucję zwrotną za wydany numer startowy w
kwocie 20zł.
Kaucja będzie oddawana po zwrocie kompletu numerów - z chipem pod
siodło oraz z pleców.
Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów w namiocie w Parczewie, ul. Kościelna
123 , w godzinach 8.30 – 11.30.
Dyrektor Biura Wyścigu: Barbara Oberda, tel. 609-131-633,
e-mail:biuro@lubelskavuelta.pl
UWAGA! Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu
startowego w w/w godzinach nie będą dopuszczeni do startu.
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie 20,07
km.
Start pierwszego uczestnika o godz. 13.00.
Kolejność startu wg kategorii wiekowych: CM20, M30, M40A, M40B, M50A, M50B, CK20,
K30, K40, K50+, M60A, M60B, M70A, M70B, M80.
Organizator dokona losowania kolejności startu w każdej kategorii wiekowej . Mistrz Polski
oraz wicemistrzowie w indywidualnej jeździe na czas z roku 2019 startują jako ostatni,
jeżeli zachowali tą samą kategorię wiekową .
Zawodnicy startują w odstępach 60 sekundowych.
Na 24 godziny przed zawodami organizator opublikuje na swojej stronie:
www.lubelskavuelta.pl/mistrzostwa- wstępną listę startową z naniesionymi czasami startu
w kategoriach wiekowych.
Ostateczną listę startową Organizator opublikuje w dniu zawodów najpóźniej do
godz.12.00 z zastrzeżeniem, ze czasy startu zawodników nie mogą ulec większym niż
kilkuminutowym zmianom, w stosunku do listy wstępnej.
PROGRAM:

8.00 – zamknięcie ruchu drogowego na trasie indywidualnej jazdy na czas
Biuro zawodów czynne będzie 27 czerwca 2020 w godzinach 8.30 – 11.30.
Będą
wydawane jedynie numery i pakiety startowe.
Zgłoszenia i wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów tylko w szczególnych
przypadkach losowych.
Wstępną kolejność startu w poszczególnych kategoriach wiekowych określi Organizator na 24
godz. przed zawodami. Ostateczną listę startową Organizator opublikuje w dniu
zawodów najpóźniej do godz.12.00
Odstępy czasowe 1 minuta.
Podczas zawodów zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
Kodeksu Ruchu Drogowego oraz jazdy w zapiętym kasku sztywnym.
12.30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski przez Burmistrza Parczewa oraz zaproszonych gości
z Ministerstwa Sportu i Turystki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Komisji
Masters PZKol. Odegrany będzie Hymn Narodowy.
13.00 start pierwszego zawodnika wg kategorii wiekowych: CM20, M30, M40A, M40B, M50A,
M50B, CK20, K30, K40, K 50+, M60A, M60B, M70A, M70B, M80.
17.00 Zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, dekoracja Mistrzów Polski w
indywidualnej jeździe na czas
20.00 przywrócenie otwarcie ruchu drogowego
KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol. Badania antydopingowe będą
przeprowadzane w bazie zawodów. Będzie prowadzona kontrola farmakologiczna oraz
mechaniczna.
KLASYFIKACJA
wg. przepisów PZKol. oraz Komisji Masters
CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia
dekoracji odbędzie się do 30 minut po zakończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika w
centrum wyścigowym. Zawodników dekorowanych bezwzględnie obowiązują stroje
KOLARSKIE !!!
Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji. W
przypadku nieuczestniczenia zawodnika w ceremoniach dekoracji nagrody przepadają na rzecz
Organizatora.
Na zakończenie ceremonii dekoracji zawodnicy z pierwszych miejsc zostaną zaproszeni na scenę i
będzie dla nich odegrany Hymn Narodowy.
NAGRODY
Mistrzowie
Polski otrzymają koszulki Mistrza Polski Polskiego Związku Kolarskiego.
Za miejsca I, II, III
zawodnicy otrzymają okolicznościowe medale.
Wszystkim zawodnikom zostaną
wręczone imienne certyfikaty/dyplomy z podaniem Imienia, Nazwiska, klubu lub miejscowości,
dystansu, osiągniętego czasu oraz miejsca w swojej kategorii wiekowej.
Certyfikaty będą wręczane na zakończenie ceremonii
dekoracji-po odegraniu Hymnu Narodowego.
KARY
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol.
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE ZAWODÓW
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodnika, Organizator w porozumieniu z
lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.
RUCH DROGOWY
1. Trasa do jazdy indywidualnej na czas będzie z całkowicie zamkniętym ruchem drogowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest:
Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143
Osoba odpowiedzialna za osobowe zabezpieczenie trasy:
Wiesław Nowak, Tel. 608647315
7. Warunkiem uczestnictwa w MISTRZOSTWACH jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie
do zapisów regulaminu imprezy oraz przepisów PZKol.
OSTRZEŻENIE: W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek
drogi pojazdów policyjnych, wozów strażackich, karetki pogotowia lub innych specjalnych
pojazdów, zawody mogą zostać przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od
funkcjonariuszy Policji o możliwości wznowienia zawodów
PROTESTY
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania
zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie
zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu
protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Sędziego Głównego wyznacza PZKol., pozostałych sędziów Kolegium Sędziów Lubelskiego
Związku Kolarskiego w porozumieniu z organizatorem.
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.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z
trasy przez sędziego lub obsługę techniczną. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki
atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca startowego.
Uczestnik zawodów 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.

