Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski

„X PIEKŁO PRZYTOKU”
Impreza pod honorowym patronatem
Starosty Zielonogórskiego Dariusza Wróblewskiego

Organizatorzy
Organizatorem jest Zarząd Lubuskiego TKKF w Zielonej Górze przy współudziale Starostwa Powiatu
Zielonogórskiego, Gminy Zabór oraz Nadleśnictwa Przytok.
Termin i miejsce
1. Wyścig odbędzie się 9 kwietnia 2017 roku (niedziela) na terenie gminy Zabór, woj. lubuskie.
2. Start nastąpi o godz. 1100 .
Trasa
1. Uczestnicy wyścigu rywalizować będą na trasie okrężnej o długości 6,7 km (2,7 km
nawierzchni brukowej i 4 km asfaltowej). Mężczyźni będą mieli do pokonania 10, a kobiety 5
okrążeń.
2. Start i meta będzie w miejscu oznaczonym na drodze Nr 279.
Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Uczestnik w dniu wyścigu musi mieć ukończone 18 lat
2. Zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą:
a) elektronicznie – do dnia 1 kwietnia 2017 r. włącznie, poprzez rejestrację na stronie
internetowej: http://super-sport.com.pl/ i wpłatę 30 zł przelewem na konto Lubuskiego
TKKF Nr 71 1020 5402 0000 0002 0146 3967
b) w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 800 do godz. 1000 – opłata 50 zł.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości i
podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym start w wyścigu.
5. Zgłoszenie do udziału w wyścigu uważa się za równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zasady rozgrywania wyścigu
1. Wyścig rozgrywany jest ze startu wspólnego, przy ograniczonym ruchu drogowym.
2. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku ochronnym po
wyznaczonej trasie zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3. Podczas finiszowej rozgrywki, na końcowych 200 metrach, zabrania się zmiany toru jazdy.
4. Zawodnicy dublowani mają obowiązek ustąpić miejsca dublującym.
5. Zwycięzcą zostanie zawodnik (zawodniczka), który najszybciej pokona cały dystans.
6. Po ukończeniu wyścigu przez zwycięzcę wszyscy zawodnicy przejeżdżający linię mety kończą
rywalizację.
7. Bez względu na ilość przejechanych okrążeń, wszyscy zawodnicy zostaną sklasyfikowani.
8. Podstawą klasyfikacji będzie w pierwszej kolejności liczba przejechanych okrążeń, a następnie
uzyskany czas.

Wykluczenie z wyścigu
1. Wykluczenie z wyścigu może nastąpić w przypadku naruszenia zasad fair play, zdjęcia kasku w
trakcie jazdy, umyślnej zmiany trasy, używania wulgarnych słów.
2. Decyzja o ukaraniu zawodnika należy do sędziego głównego wyścigu.
Klasyfikacje końcowe
Uczestnicy rywalizować będą w klasyfikacjach generalnych mężczyzn i kobiet oraz w kategoriach
wiekowych:
M 2 mężczyźni 18 – 30 lat (roczniki 1987 – 1999)
M 3 mężczyźni 31 – 40 lat (roczniki 1977 – 1986)
M 4 mężczyźni 41 – 50 lat (roczniki 1967 – 1976)
M 5 mężczyźni 51 – 60 lat (roczniki 1957 – 1966)
M 6 mężczyźni 61 lat i więcej (do 1956)
K 2 kobiety 18 – 30 lat (roczniki 1987 – 1999)
K 3 kobiety powyżej 30 lat (do 1986)
UWAGA! Uzyskane wyniki zaliczone zostaną do klasyfikacji końcowej Korony Przytoku.
Nagrody
1. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych mężczyzn i kobiet otrzymają pamiątkowe statuetki.
2. Zawodnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymają puchary.
3. Najlepsi w kategoriach wiekowych nagrodzeni zostaną medalami.
4. Zawodnik, który zajmie 10 miejsce w klasyfikacji open otrzyma upominek Centrum
Rowerowego CYKLOMANIAK w Zielonej Górze.
5. Wszyscy, którzy ukończą wyścig, otrzymają pamiątkowe medale.
Sprawy sporne
1. Uczestnikom zawodów przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu w ciągu 15 minutpo
zamknięciu mety.
2. Wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł.
3. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.
Zakwaterowanie i wyżywienie
Istnieje możliwość skorzystania z noclegów i wyżywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Przytoku. Świadczenia te można zamawiać telefonicznie pod numerem 68 327 44 10.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią w trakcie wyścigu.
3. Organizatorzy zapewnią opiekę medyczną, szatnię oraz napoje na mecie.
4. Wyścig przeprowadzony zostanie bez względu na warunki atmosferyczne
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian w regulaminie.

