Regulamin

OTWARTYCH MISTRZOSTW ZIELONEJ GÓRY
MTB AMATORÓW
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Organizator
Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy współudziale Wojewódzkiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Drzonkowie.
Termin i miejsce
Mistrzostwa zostaną rozegrane 27 września 2015 r. (niedziela).
Start , meta i biuro zawodów zlokalizowane będą na obiektach WOSiR.
Program zawodów
Godz. 9.00 – 10.30 – przyjmowanie zgłoszeń
11.00 – start
13.30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców
Trasa
1. Wyścig odbędzie się na oznakowanej trasie ze startu wspólnego, na dystansie ok.40 km.
2. Kobiety, seniorzy i zawodnicy startujący w kategorii „Hobby” rywalizować będą na
dystansie o połowę krótszym.
Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Do startu dopuszczone zostaną osoby, które:
a) ukończyły 16 lat (decyduje rok urodzenia – 1999 i wcześniejszy)
b) będą miały na głowie sztywny kask ochronny
c) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez organizatorów i sponsorów danych osobowych,
wykorzystanie zdjęć oraz nagrań dźwiękowych i filmowych w komunikatach
końcowych, mediach i wydawnictwach w celach marketingowych
2. W wyścigu nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub
dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
3. Klasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie posiadają ważnej licencji wydanej przez PZKol.
lub OZKol., za wyjątkiem kategorii Masters.
4. Start młodzieży, która nie ukończyła 18 lat, jest możliwy wyłącznie na podstawie pisemnej
zgody prawnych opiekunów przekazanej przez nich osobiście organizatorom zawodów.
5. Najlepsi zawodnicy VI Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów w klasyfikacji open kobiet (3), mężczyzn (15) i seniorów (3) ustawieni będą w I sektorze przed linią
startu.

6. Zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą:
a) elektronicznie – poprzez rejestrację na stronie internetowej:
http://www.pulsarsport.pl/zapisy i wpłatę do dnia 22 września 2015 r. włącznie 40 zł
przelewem na konto Lubuskiego TKKF Nr 71 1020 5402 0000 0002 0146 3967
z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz daty wyścigu,.
b) w dniu imprezy w biurze zawodów od godz. 900 do 1030 – opłata 60 zł,
c) młodzież do lat 18, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej – opłata 20 zł.
7. W przypadku gdy zawodnik nie wystartuje, wniesiona opłata nie będzie zwracana.
Klasyfikacje
1. Rywalizacja odbywać się będzie w klasyfikacjach open:
kobiet (urodzone w roku 1999 i wcześniej)
mężczyzn (urodzeni w latach 1999–1955)
seniorów (urodzeni w 1954 r. lub wcześniej)
„Hobby” (urodzeni w latach 1999–1955)
2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn:
M1 – mężczyźni 16–18 lat (1997–1999)
M2 – mężczyźni 19–30 lat (1985–1996)
M3 – mężczyźni 31–40 lat (1975–1984)
M4 – mężczyźni 41–50 lat (1965–1974)
M5 – mężczyźni 51–60 lat (1955–1964)
3. Zamiar startu w kategorii „Hobby” należy zgłosić organizatorom przed wyścigiem.
4. Zawodnicy kategorii M1–M5 klasyfikowani będą jednocześnie w kategorii mężczyzn open.
Uwaga: Wyniki zaliczane będą do VI GP Województwa Lubuskiego MTB Amatorów.
Nagrody
1. Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacjach open otrzyma puchary (statuetki), medale
i nagrody rzeczowe, natomiast sześciu pierwszych dyplomy.
2. Trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych mężczyzn nagrodzonych
zostanie medalami, natomiast sześciu pierwszych dyplomami.
Wykluczenia i kary
1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku:
a) złamania regulaminu
b) naruszenia zasad fair play
c) umyślnej zmiany trasy
d) używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom
2. Przewiduje się następujące kary:
a) upomnienie
b) wykluczenie z wyścigu
3. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej wysokości należy do Sędziego Głównego
zawodów.
4. W przypadku, gdy decyzja o dyskwalifikacji zapadnie po zakończeniu dekoracji, nie
przewiduje się odbierania medali, pucharów i dyplomów.

Sprawy sporne
1. Każdemu zawodnikowi lub jego prawnemu opiekunowi przysługuje prawo pisemnego
zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po zamknięciu mety.
2. Zgłoszenie wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 100 zł.
3. Protesty rozpatrywać będzie Sędzia Główny zawodów.
4. Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.
Informacje dodatkowe
1. Organizatorzy:
a) zapewniają w trakcie wyścigu opiekę medyczną,
b) nie ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za wypadki losowe zaistniałe
podczas zawodów.
2. Wyścig rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizatorzy nie zwracają opłaty startowej.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.

