REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH
pn. „Tropem wilka i rowerów kilka”
25 sierpień 2018 r.
1. Organizator:
Nadleśnictwo Baligród oraz Nadleśnictwo Cisna
Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury i Ekologii w Cisnej, Gminny Ośrodek Kultury w
Baligrodzie.
2. Miejsce i termin zawodów:
25.08.2018 – Dolina Rabego - Bystre k. Baligrodu - przy wiacie turystycznej.
3. Cel imprezy:
Celem

zawodów

jest

popularyzacja

turystyki

rowerowej

na

drogach

wewnątrzzakładowych Nadleśnictw - Organizatorów, promocja aktywnych form
turystki i wypoczynku, połączenie sportu z dobrą zabawą, oraz integracja środowiska
leśników.
4. Kategorie
Przy wyborze kategorii należy sugerować się klasami wg. roku szkolnego 2017/2018
(klasa ukończona przed wakacjami). Kategorie zostały podzielone z uwzględnieniem
płci.
Kat. 1 – dzieci do klasy 0 szkoły podstawowej włącznie
Kat. 2 - dzieci klas I-III
Kat. 3 – dzieci klas IV-VI
Kat. 4 – dzieci klas VII + gimnazjum
Kat. 5 – młodzież ponadgimnazjalna + dorośli
Kat. 6 - leśnicy

5. Dystanse:
* 0,4 km – wyścig najmłodszych uczestników (kat. 1)
* 2,0 km – wyścig juniorów (kategorie: 2-4).
* 10 km – wyścig otwarty (kat. 5, 6)

6. Biuro zawodów:
Biuro zawodów znajdować się będzie przy wiacie turystycznej Rabe. Wydawanie
numerów odbędzie się zgodnie z harmonogramem zawodów. Obsługa zawodów będzie
ubrana w kamizelki odblaskowe.
7. Program:
* 09.30 – 10.50 – wydawanie numerów startowych, weryfikacja kart, wydawanie
pakietów startowych.
* 11.00 – uroczyste powitanie uczestników i zaproszonych gości
* 11.15 – rozpoczęcie wyścigu najmłodszej kategorii -kat. 1
* 11.30 – rozpoczęcie wyścigu w kategorii 5 i 6
* 11.45 – rozpoczęcie wyścigu w kategorii 2-4
* od 12.00 - wydawanie posiłków przy wiacie edukacyjnej
* 14.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców
* 14.30 – losowanie nagród niespodzianek
* 15.00 – oficjalne zakończenie zawodów
8. Informacje dla zawodników:
1) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator zapewnia
ubezpieczenie NW zawodników na zasadach ogólnych.
2) Postępowanie na starcie: zawodnicy ustawiają się na starcie według
przydzielonych numerów startowych. Zawodnicy startują po kolei w odstępach
10-cio sekundowych na znak dany przez osobę prowadzącą start. Na starcie
obowiązują zasady koleżeńskie, w związku z czym za zachowanie niegodne
towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja.
Dla kategorii 1 przewidziano start wspólny. Przebieg tej trasy umożliwia
pozostałym uczestnikom stałą obserwację zawodników i gromki aplauz.
3) Zasady fair play:


zawodnicy muszą jechać od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy;



zawodnicy nie mogą utrudniać wyścigu i nie przeszkadzać innym zawodnikom;



zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym,
zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić
zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie;



zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać rowerów;



zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć zawodów zobowiązany jest
poinformować obsługę wyścigu na trasie i stosować się do jej instrukcji.

4) Wszyscy zawodnicy obowiązani są do używania kasku rowerowego.
5) Przydzielanie numerów startowych: Uczestnik otrzymuje

numer startowy

podczas odbierania pakietu w biurze zawodów. Numer startowy należy przypiąć
w widoczny sposób na kierownicy. Numer nie podlega zwrotowi.
6) Trasa wyścigu nie jest pętlą, a pokonaniem trasy w dwie strony.
Wobec powyższego Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności podczas mijania się z osobą jadącą z naprzeciwka.
7) Trasa wyścigu biegnie drogami szutrowymi o średniej jakości, dlatego
preferowane są rowery górskie oraz trekkingowe. Organizator nie dopuszcza
do startu Zawodników na rowerach wyścigowych (kolarkach) ani rowerach
elektrycznych.
8) Za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
9) Organizator nie ubezpiecza sprzętu Zawodników.
10) Pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora.
11) Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru
czasu i klasyfikacji Zawodników.

9. Uczestnictwo:
Impreza ma charakter otwarty i amatorski. Prawo startu mają osoby niezrzeszone
w profesjonalnych klubach kolarskich oraz sekcjach kolarskich klubów sportowych
bądź towarzystw sportowych. Zgłoszenia uczestników, którzy w poprzednich edycjach
spowodowali zagrożenie wobec innych zawodników nie będą przyjmowane.
Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na start w zawodach (na karcie zgłoszeniowej). Uczestnik ma prawo startu
po przesłaniu do Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz
uiszczeniu opłaty startowej. Limit miejsc Zawodników wynosi 150 osób w stosunku
100 dorosłych i 50 juniorów.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia Zawodników można dokonywać do dnia 20.08.2018 r. (poniedziałek)
do godziny 1500. W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełnioną
kartę zgłoszeniową (do pobrania ze stron www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl oraz
www.cisna.krosno.lasy.gov.pl) oraz dokonać wpłaty kwoty startowej. Karty
zgłoszeniowe

można

przesyłać

ewa.wydrzynska@krosno.lasy.gov.pl

lub

mailowo
złożyć

osobiście

na
w

adres:
sekretariacie

Nadleśnictwa Baligród; ul. Bieszczadzka 15; 38-606 Baligród.
Pełna lista startowa będzie umieszczona na stronach www.baligrod.krosno.lasy.gov.pl
oraz www.cisna.krosno.lasy.gov.pl od dnia 21.08.2018 r.
11. Opłaty startowe:
Opłata startowa wynosi:
- 40 zł osoba dorosła
- 25 zł dzieci i młodzież do 18 roku życia
Dzieci z terenu Nadleśnictw Cisna i Baligród (kat. 1-4) nie ponoszą opłaty startowej.
Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Nadleśnictwa Baligród; ul. Bieszczadzka 15;
38-606 Baligród nr: 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820 lub w kasie nadleśnictwa
tytułem „Wpłata na zawody rowerowe”. W opisie przelewu należy wpisać imię i
nazwisko zawodników, adres oraz kategorię w jakiej zamierza się wystartować.
W ramach opłaty startowej Zawodnicy otrzymują:
 gadżet pamiątkowy,
 posiłek (danie ciepłe),
 profesjonalny pomiar czasu
 ubezpieczenie NW,
 zabezpieczenie medyczne na trasie biegu.
Brak

zaksięgowanej

opłaty

startowej

w

wyznaczonym

terminie

skutkuje

nie wpisaniem na listę startową.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach po wpłaceniu opłaty startowej,
opłata nie podlega zwrotowi.
W przypadku odwołania zawodów opłaty zostaną zwrócone na konto z którego
dokonano przelew lub wypłacone w kasie nadleśnictwa.
12. Nagrody:

Przewidziano nagrody w formie medali dla pierwszych trzech osób w każdej z kategorii
z podziałem na płeć. Każdy uczestnik otrzyma również medal pamiątkowy. Ponadto
przewidziano nagrody – niespodzianki, dla tzw. złotych

kategorii (uczestnicy

najtrafniej wpisujący się ubiorem lub zachowaniem w integracyjną formułę zawodów).
13. Transport:
Parking, gdzie można zostawić samochód znajduje się bezpośrednio przy miejscach
startów.
14. Inne:
W czasie zawodów w punkcie zbiórki istnieje możliwość zakupu dodatkowych
posiłków oraz napojów
15. Kontakt:
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
- Ewa Wydrzyńska-Scelina – telefon 795 416 074; e-mail:
ewa.wydrzynska@krosno.lasy.gov.pl
- Mateusz Świerczyński - telefon: 539 936 705; e-mail:
mateusz.swierczynski@krosno.lasy.gov.pl
16. Postanowienia końcowe:
1) W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo zmiany
formuły i terminu zawodów lub jego odwołania (w przypadku odwołania
zawodów Organizator zwraca wpisowe).
2) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie Organizatorowi zawodów.
3) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

