REGULAMIN
WYŚCIGÓW HOBBY, VIP, dla dzieci i młodzieży ZE STARTU
WSPÓLNEGO
ROZGRYWANEJ W RAMACH VIII OTWARTYCH MISTRZOSTW PIŁY W
KOLARSTWIE SZOSOWYM
1. Cel zawodów:
Wyłonienie mistrza Piły w jeździe indywidualnej na czas
Popularyzacja amatorskiego, sportowego kolarstwa szosowego w regionie pilskim
oraz roweru jako aktywnej formy wypoczynku
Promocja Miasta i Gminy Piła
2. Patronat imprezy:
Patronat Honorowy:
- Prezydent Miasta Piły Piotr GŁOWSKI,
- Patronat medialny:
- TV ASTA,
- Radio ESKA,
- Tygodnik Nowy,
- asta24.pl,
3. Organizatorzy imprezy:
- Kolarska Grupa Masters KAMELEONTEAM.
- Uczniowski Klub Sportowy SPORTOWIEC przy Gimnazjum Nr 4 w Pile,
- Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki,
4.Termin i miejsce
Zawody o odbędą się w dniu 14 września 2014r. od godz. 12.30 w Pile
Miejsce Biura zawodów:-Hala Widowiskowo- Sportowa przy ul. Żeromskiego 90
Miejsce startu i mety: ul. Mickiewicza 81 – Pralnia SONIA.
Kolejność startu:
g. 12.30 Wyścig VIP - dystans 5km,
wyścig dla najmłodszych - dystans ok. 500 m,
g. 12.50 Wyścig dla młodzieży szkolnej – dystans 1,2 i 2,4 km (zależnie od kat.
wiekowej),
g. 13.30 Wyścig HOBBY – dystans 7 km
Trasa przebiega ulicą Mickiewicza na odcinku: ul. Wyspiańskiego – ul. Wojska
Polskiego, z nawrotami na przejściach dla pieszych przed wjazdem na ronda.
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Na wyścigu HOBBY przeprowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
Zawodnicy startujący w wyścigu HOBBY przy pobieraniu numerów startowych
i chipów w biurze zawodów zobowiązani są o wpłacenie kaucji w kwocie 20 zł.

Po zakończeniu wyścigu i zwrocie numerów i chipa kaucja zostanie zwrócona.
5.Kategorie wiekowe.
Wyścig VIP:
- bez podziału na kategorie wiekowe, uczestniczą zaproszeni goście, fundatorzy
nagród i sponsorzy
Wyścig najmłodszych:
- dzieci do lat 6,
Wyścig dla młodzieży szkolnej:
- młodzież 7- 9 lat,
- młodzież 10 – 13 lat,
- młodzież 14 – 16 lat,
Wyścig HOBBY:
kobiety – bez podziału na kategorie,
mężczyzni:
- do 30 lat
- pow. 31 lat,
6. Zgłoszenia.
Zgłoszenia zaleca się wykonać droga elektroniczną, w tym celu należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.kameleonteam.pl. Zgłoszenie może odbyć się także w Biurze zawodów w
niedzielę 14 września w godzinach 07.00-08.30. W innych godzinach zgłoszenia nie
będą przyjmowane.
Organizator ustalił limit zgłoszeń na 150 uczestników na każdy wyścig. Decyduje
pierwszeństwo wpłaty startowego na konto organizatora, potwierdzające zgłoszenie
do startu w imprezie.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora drogą
elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Wysyłając jak i podpisując w Biurze zawodów formularz uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
27. 08. 1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz.883 ).
Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora do dnia 05. 09.2013, z dopiskiem:
Wyścig HOBBY, imię i nazwisko zawodnika/ów, lub w dniu zawodów
konto bankowe: Bank BGŻ Oddział Piła BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0222
5950

Za datę wpłaty wpisowego przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto
organizatora
Wpisowe wyścigu HOBBY wykonane droga elektroniczną do dnia 07 września
2014 r. włącznie wynosi 5.00 zł, natomiast w dniu wyścigu wynosi 10,00 zł.
Udział w wyścigu dla najmłodszych i młodzieży jest bezpłatny.
ORGANIZATOR DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZWROTU OPŁATY STARTOWEJ W WYSOKOŚCI 50% OPŁATY W
PRZYPADKU REZYGNACJI ZE STARTU UCZESTNIKA, JEŻELI O REZYGNACJI POWIADOMI ORGANIZATORA
NIE PÓZNIEJ NIŻ DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2014 ROKU WŁĄCZNIE.
Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów.
Brak potwierdzenia wpłaty, w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie
krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia
uczestnika do startu w imprezie zapisy i wpłata startowego jest możliwa również w
dniu zawodów w Biurze Wyścigu.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
• podstawową opieką medyczną na trasie wyścigu,
• elektroniczny pomiar czasu,
- ubezpieczenie OC zawodów,
• puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc.
7. Uczestnictwo
Niezrzeszeni na podstawie oświadczeń uczestnika, młodzież niepełnoletnia za
pisemną zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych. Druki oświadczeń do pobrania
na stronie : www.kameleonteam.pl

8.Bezpieczeństwo
Wyścigi ze startu wspólnego będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu
drogowym. Trasę zabezpieczą funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy w punktach kolizyjnych będą kierowali ruchem
drogowym i dbali o bezpieczeństwo kolarzy. Kierowcy pojazdów są zobowiązani
podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, organizatora wyścigu i
służbom porządkowym
Kierowcy uczestniczący w wyścigu są zobowiązani do naklejenia otrzymanych
oznakowań:
• pojazdy organizatora wyścigu – biały pasek czerwone litery –
ORGANIZATOR 1 - 3
• pojazdy Komisji Sędziowskiej- czerwony pasek, białe litery – JURY1 - 3
• pojazdy mediów – na zielonym tle czarne litery – MEDIA 1 - 6

9. ORGANIZATOR KATEGORYCZNIE ZABRANIA JAZDY PO TRASIE
WYSCIGU KOLARZOM AKTUALNIE NIE BIORĄCYM UDZIAŁU W
CZASIE Z ICH TRWANIA. ZAWODNIK ZAUWAZONY NA TRASIE
WYŚCIGU MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO ZAWODÓW LUB
BĘDZIE ZDYSKWALIFIKOWANY
10.Nagrody
Zwycięzca wyścigu GŁÓWNEGO w kat. OPEN otrzymuje puchar i koszulkę
Mistrza Piły.
Za miejsca 1-3 puchary w każdej kat. wiekowej.
Każdy uczestnik otrzyma medal uczestnictwa.
11.Kary i protesty.
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić:
• upomnienie,
• karę czasową,
• dyskwalifikację.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora za:
- wjazd na trasę w trakcie trwania wyścigu jeśli w danej chwili
nie jest jego uczestnikiem,
- nieużywanie kasku sztywnego bądz jazdę w odpiętym kasku,
- nieprawidłowości roweru mające wpływ na bezpieczeństwo
uczestników jazdy indywidualnej na czas,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie się uczestnika,
- zanieczyszczanie środowiska naturalnego,
- używanie szklanych pojemników na napoje na trasie wyścigu.
Składanie protestów:
- protesty składamy do Sędziego Głównego,
- protesty będą przyjmowane tylko w formie pisemnej,
- czas składania protestów: 0,5 godziny licząc od ogłoszenia
nieoficjalnych wyników przez Komisje Sędziowską,
- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 PLN;
kaucja przepada, jeżeli Komisja Sędziowska oddali protest
uznając go za niezasadny,
- rozpatrzenie protestów nastąpi w ciągu godziny licząc od
ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
13. Ceremonia Dekoracji
Zgodnie z art. 1. 2. 112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek, po
wyścigu zgłosić się następujący zawodnicy: zwycięzca wyścigu i zawodnicy do 3
miejsca. . Dekoracja zawodników 1-3 w kat. OPEN i w poszczególnych kategoriach
wiekowych odbędzie się na mecie zaraz po zakończeniu wyścigu.

14. Postanowienia końcowe
W czasie wyścigu będzie elektroniczny pomiar czasu.
Sędziego Głównego wyznacza WZKoL.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Uczestnicy są zobowiązani
ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie jak i za ewentualne
szkody i rzeczy zagubione.
Zawodnicy startują w kaskach ochronnych.(obowiązują kaski sztywne dot. to
również kasków do jazdy ind. na czas) i na sprawnych technicznie rowerach.
Kontakt:
Szef Biura Zawodów: Radosław Drogosz - 606 478 718
Dyrektor Wyścigu: Leszek SADOWSKI – 601 871 777,
Szef Zabezpieczenia Medycznego: Waldemar Badziąg - 602 116 682
Szef Zabezpieczenia trasy: Olgierd Ochocki - 602 793 715
15. Najbliższy szpital
- Szpital Specjalistyczny w PILE ul. Rydygiera 1
- ARS MEDICAL ul. Wojska Polskiego 43

