Regulamin VII Kolarskiego Kryterium Ulicznego „Memoriał Feliksa Rawskiego
o Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz Ligi Szosowej Mazowsza
13.09.2015
Cel imprezy:





Promocja Miasta Mińsk Mazowiecki.
Popularyzacja kolarstwa szosowego.
Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród
społeczeństwa Miasta Mińsk Mazowiecki.
Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych.

Organizatorzy:




Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 56,
(25) 752 24 46, mosir@mosir.org.pl, www.mosir.org.pl,
Kontakt do organizatora: Dział Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego, (25) 752 75 13,
imprezy@mosir.org.pl,
Współorganizatorzy: Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki, Muzeum Ziemi Mińskiej

Termin i miejsce wyścigu:



13 września 2015 (niedziela) w godz. 13:30-20:00.
Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, gdzie znajduje się start i meta wyścigu oraz biuro zawodów.

Zgłoszenia:


W biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 13:30 - 17:00.

Przebieg trasy:


Wyścig zostanie rozegrany przy zamkniętym ruchu ulicznym na pętli o długości 1700 metrów biegnącej
ulicami: Kościuszki, Wyszyńskiego, Traugutta, Spółdzielcza, Mireckiego, Konstytucji Maja.

Sposób przeprowadzenia wyścigu:




Zgodnie z przepisami PZK-ol oraz niniejszego regulaminu.
Wyścig w formie kryterium ulicznego (bez lotnych premii, finisz na ostatnim okrążeniu).
Więcej szczegółów dotyczących rozgrywania wyścigu zostanie podanych na odprawie technicznej przed
startem wyścigu głównego.

Warunki uczestnictwa:









Zgłoszenie zawodników w biurze zawodów.
Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik podpisuje
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną
odpowiedzialność:
- oświadczenia uczestnika zawodów w przypadku osoby pełnoletniej – druk dostępny w biurze zawodów w
dniu imprezy,
- oświadczenia prawnego opiekuna uczestnika zawodów w przypadku osoby niepełnoletniej – druk dostępny
w biurze zawodów w dniu imprezy.
Dane przekazane w oświadczeniu będą weryfikowane w biurze zawodów na podstawie dokumentu ze
zdjęciem wskazanego w oświadczeniu.
Opłacenie w biurze zawodów wpisowego (zgodnie z regulaminem „Kolarstwo Masters”). Z opłaty wpisowej
zwolnione są dzieci i młodzież poniżej 18 lat.
Posiadanie sprawnego roweru szosowego (w przypadku kategorii: Kobiet OPEN, Junior, Elita oraz Masters) lub
innego w pozostałych kat. oraz kasku sztywnego.
W wyścigu mają prawo startować amatorzy z licencją kolarską jak i bez licencji.
Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania imprezy.

Kategorie wiekowe:
Kobiety:
 Żakini I
 Żakini II
 Młodziczka
 Juniorka Młodsza

 CK20 - 18-29 LAT
 K30 - 30-49 LAT
 K40 - 40 + LAT

Mężczyźni:






Żak I
Żak II
Młodzik
Junior Młodszy
CM20 – 18-29 LAT







M30 – 30-39 LAT
M40 - 40-49 LAT
M50 – 50-59 LAT
M60 – 60-69 LAT
M70 – 70 LAT+

Nagrody:
We wszystkich kategoriach wiekowych – puchary dla pierwszych trzech zawodników.

Program wyścigu:















13:30 - 17:00 zapisy uczestników w biurze zawodów na listy startowe,
14:20 - 14:30 otwarcie imprezy
14:30 - 14:50 start wyścigu Żak, Żakini (3 okrążenia),
14:50 - 15:00 start wyścigu na rowerkach biegowych dla maluchów wiek 2-5 lat,
15:00 - 15:30 start wyścigu Młodzik, Młodziczka i Juniorka Młodsza (6 okrążeń),
15:35 - 15:50 XII Rowerowa RekreAKCJA (runda honorowa),
15:55 - 16:30 start wyścigu Junior Młodszy, CK20, K30, K40, M60, M70+ (6 okrążeń),
16:35 - 17:00 IV „Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w jeździe rowerem po 10 m szynie”
17:00 - 17:15 dekoracje najlepszych zawodników „Ligi Szosowej Mazowsza”
17:00 - 17:30 pokazy
17:30 - 18:10 start wyścigu M40, M50 (10 okrążeń);
18:15 - 19:15 start wyścigu CM20, M30 (14 okrążeń);
19:15 - 19:45 dekoracje zwycięzców VII Kolarskiego Kryterium Ulicznego „Memoriał Feliksa Rawskiego”
19:45 - zakończenie imprezy

Finansowanie:




Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
Koszty dojazdu i wyżywienia zawodników i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane osoby.
Wysokość opłaty startowej zgodnie z regulaminem „Kolarstwo Masters” – nie dotyczy kategorii: dzieci
i młodzież poniżej 18 lat.

Najbliższe szpitale:

SPZOZ Szpital Powiatowy, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: 25 758-30-01.

Postanowienia końcowe:













Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu, a podpisując stosowne oświadczenie
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego
56 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późniejszymi zmianami).
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i
wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi
medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu imprezy organizator nie odpowiada.
Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
Opiekun prawny/uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone
przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy ze
swoim/podopiecznego wizerunkiem w Internecie, prasie i telewizji.
Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Każdy zawodnik we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.










Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów lub jego przerwania z ważnych przyczyn,
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Organizator nie zapewnia noclegów. W celu uzyskania informacji dotyczącej bazy noclegowej
na terenie miasta można wysłać zapytanie pod adres: imprezy@mosir.org.pl.
Za zawody odpowiedzialni są: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Robert
Smuga, Kierownik Działu Organizacji Imprez i Sportu Młodzieżowego MOSiR Mińsk Mazowiecki Eliza Gągol,
Jacek Tomkiewicz- Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki.
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
Komisja sędziowska wyznaczona jest przez MWZKol.
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator z Sędzią Głównym zawodów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Tomkiewicz tel. 604 631 851, e-mail: jtomkiewicz@vp.pl

