15 sierpnia 2019 godz. 11:00
UWAGA ZMIANA TRASY!
REGULAMIN
XI Kolarskiej Jazdy Indywidualnej na czas – ITT – 10km
SZOSA
Rekord trasy (13:03:00) Tomasz Majewski 15.08.2018
Rekord trasy (15:00:00) Anna Wiese 15.08.2017
I. ORGANIZATOR.
Klub Kolarski 24h, Czarnowiec 4, 07-411 Rzekuń
klubkolarski24h@gmail.com , www.kk24h.pl
BGŻ BNP PARIBAS o/Ostrołęka, 02 2030 0045 1110 0000 0257 8620
kontakt: Marek Karczewski 533-613-913 rowerkarola@gmail.com, Rafał Urban 502-339-733
II. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.
1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2. Propagowanie amatorskiej rywalizacji sportowej.
3. Promocja obszarów gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego wśród społeczności kolarskiej.
III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019r. (czwartek).
2. Trasa wyścigu: 10 km Zapieczne – Janki Stare - Zapieczne
Trasa wyścigu może ulec zmianie (modyfikacji) np.: z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub tzw. „siły
wyższej”.
Trasa płaska z dwoma niebezpiecznymi zakrętami – 5km do nawrotu.
3. START, META, BIURO ZAWODÓW – wieś ZAPIECZNE gm. Troszyn
4. Trasa oznaczona znakami poziomymi na asfalcie co 1km. Do nawrotu 5km- zawodnik musi zawrócić na półmetku za
sędzią stojącym na osi jezdni !
5. Start pierwszego zawodnika nastąpi o godz. 11:00 pozostali zawodnicy startują co 1min lub co 30 sek w zależności od
ilości zgłoszonych do startu. Kolejność startu zawodników zostanie ustalona na miejscu.
6. Nawierzchnia asfaltowa - 100%. Ruch ograniczony.
Program zawodów:

08:30 - otwarcie biura zawodów.

08:30 - 10:30 zapisy i weryfikacja zawodników.

10:55 – zamknięcie trasy dla rozgrzewających się zawodników.

11:00 - start ostry – dzieci do 14 lat (2005 i młodsze) i AMATOR (rower inny niż „szosa”)

12:00 – start ostry – powyżej 15 lat (2004 i starsi) PRO (rower szosowy)

ok. 13:30 – zakończenie wyścigu.

ok. 14:00 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców. Wszystkie czasy mogą ulec odchyleniom.
IV. UCZESTNICTWO.
1. W „XI Kolarskiej Jeździe Indywidualnej na czas ITT” prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 18 lat
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ OBOWIĄZKOWO POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA NA UDZIAŁ W ZAWODACH.
2. Wszyscy zawodnicy muszą podpisać listę startową w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 8:30-10:30 w dniu
zawodów.
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numery startowe z chipem pod siodło. NUMER DO ZWROTU NA MECIE !!!
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia/listy startowej o
braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany
jest podpis/zgoda rodzica, prawnego opiekuna lub trenera.
5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego
regulaminu.
6. Dozwolona jazda tylko prawą stroną jezdni – „ścinanie” zakrętów tylko do osi jezdni !

7. Organizator ma prawo w dowolnym momencie wprowadzić limit zawodników!
8. Organizator ma prawo nie dopuścić do startu zawodników, którzy nie dopełnili formalności startowych z poprzednich
edycji wyścigów organizowanych przez Klub Kolarski 24h.
9. Na półmetku (5km) będzie usytuowany punkt kontrolny. Zawodnik, który nie pojawi się na półmetku zostanie
zdyskwalifikowany.
10. Podczas finiszu zawodnik musi zachować najprostszy tor jazdy.
11. Trasa wyścigu zostaje zamknięta dla rozgrzewających się zawodników o godz. 10:55 od tego momentu można
rozgrzewać się wyłącznie na odcinku Zapieczne-Daniszewo !
12. Po ukończeniu wyścigu zawodnik powinien bezwzględnie zwrócić numer chipowy i nie zbliżać się z nim do linii
mety!!!
13. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników na rowerach z napędem elektrycznym, hybrydowym, spalinowym.
V. ZGŁOSZENIA.
1. ZAPISY: http://time2go.pl/ , www.kk24h.pl oraz w dniu zawodów pod warunkiem wolnych miejsc.
VI. PAKIET STARTOWY.
1. Elektroniczny pomiar czasu realizowany przez firmę Time2Go z siedzibą w Białej Podlaskiej.
2. Napój izotoniczny.
3. Zabezpieczenie trasy
4. Wyniki
5. Posiłek regeneracyjny
6. Możliwość otrzymania nagrody rzeczowej dla osób pozostających na oficjalnej dekoracji.
VII. KLASYFIKACJE.
Zwycięzcy klasyfikacji OPEN są nagradzani również w klasyfikacji WIEKOWEJ !
K - KOBIETY
KJ – 14 lat i młodsze
K1 – 15-17 lat
K2 – 18-29 lat
K3 – 30-39 lat
K4 – 40-49 lat
K5 – 50-59 lat
K6 - 60+
M - MĘŻCZYŹNI
MJ – 14 lat i młodsi
M1 – 15-17 lat
M2 – 18-29 lat
M3 – 30-39 lat
M4 – 40-49 lat
M5 – 50-59 lat
M6 – 60-69 lat
M7 - 70+
OJCIEC+SYN,
MAMA+CÓRKA,
NAJLEPSZA OSTROŁĘCZANKA i OSTROŁĘCZANIN w ramach Mistrzostw Ostrołęki o Puchar Przewodniczącego Rady
Miasta Ostrołęki Wojciecha Zarzyckiego,
NAJSTARSZY i NAJMŁODSZY zawodnik KOBIETY i MĘŻCZYŹNI,
NAJLEPSZY zawodnik KK24h KOBIETY i MĘŻCZYŹNI w ramach mistrzostw Klubu Kolarskiego 24h.
VIII. NAGRODY.
1. Trofeum sportowe dla trzech pierwszych zawodników OPEN wśród Kobiet i Mężczyzn
2. Trofeum sportowe dla trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych wśród Kobiet i Mężczyzn
3. Trofeum sportowe dla trzech pierwszych par OJCIEC+SYN, MAMA+CÓRKA
4. Trofeum sportowe dla trzech pierwszych zawodników OPEN „MISTRZOSTW KK24h” (K i M)**
5. Trofeum sportowe dla trzech pierwszych ostrołęczanek i ostrołęczan*
6. Trofeum sportowe dla najstarszych (K i M), i najmłodszych (K i M)
UWAGA ! Nagrody finansowe pozyskane od sponsorów będą realizowane wyłącznie w Biurze Zawodów po potwierdzeniu
odbioru.
* obowiązkowe okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie.

** wyłącznie pełnoprawni członkowie KK24h z opłaconą składką członkowską.
Ewentualne zmiany w tabeli nagród będą zaprezentowane w odrębnym komunikacie na stronie www.kk24h.pl
ilość
1
500PLN
zwycięzca K i M
2
2
300PLN
II miejsce K i M
2
3
100PLN
III miejsce K i M
2
4
Puchar OPEN
miejsca I, II, III K i M
6
5
Rower – konkurs
dzieci do 14 roku życia
1
6
nagroda rowerowa
dzieci kat. KJ,MJ, K1,M1
12
7
Puchar Mistrzostwa KK24h**
miejsca I, II, III K i M
6
8
medal
miejsca I, II, III K (kategorie) 21
9
medal
miejsca I, II, III M (kategorie) 24
10
statuetka Ojciec+Syn, Mama+córka
miejsca I, II, III K i M
6
11
puchar Mistrz gm. Rzekuń*
miejsca I, II, III K i M
6
12
nagroda sportowa Mistrz gm. Rzekuń miejsca I, II, III K i M
6
13
puchar Mistrz miasta Ostrołęki OPEN* miejsca I, II, III K i M
6
14
puchar Mistrz miasta Ostrołęki JUNIOR miejsca I, II, III K i M
6
15
nagroda sportowa – konkurs
wszyscy
20
16
gadżet sportowy do pakietu
wszyscy
199

IX. OPŁATY.
1. Za udział w wyścigu będzie pobierana opłata w wysokości:
- 30zł - dla dzieci do 14 lat. (WYŁĄCZNIE PRZELEW)
- 40zł – dla pozostałych zawodników. (WYŁĄCZNIE PRZELEW)
- 60zł – Ojciec+Syn i Mama+Córka. (WYŁĄCZNIE PRZELEW)
konto organizatora: BNP PARIBAS o/Ostrołęka 02 2030 0045 1110 0000 0257 8620 (przelewy tylko do 10.08.2019)
- 50 zł – w dniu zawodów – WSZYSCY, KTÓRZY NIE DOKONALI PRZELEWU oraz po przekroczeniu terminu 8.08.2019.
- 50% zniżki dla zawodników, którzy wystartowali w dziesięciu dotychczasowych edycjach ITT.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W sytuacjach szczególnych można wpłatę przeksięgować na innego zawodnika.
X. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW.
1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach
trasy wyścigu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa
Psarskiego, aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, 29 765 21 00, szpitalo@szpital.ostroleka.pl
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę
na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO):
a) administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Kolarski 24h z siedzibą w Czarnowcu,
b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "XI Jazda Indywidualna Na Czas"
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach
marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu
reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach
internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku,
podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
XII. OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA I PROMOWANIA NAZW, MATERIAŁÓW I ORGANIZACJI
1. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie i promowanie w okolicy trasy zawodów, Biura Zawodów, Miasteczka
Zawodów zarówno przez zawodników jak i kibiców podczas biegu czy kibicowania: dystrybucji, publikacji/promowania
żadnych ulotek, transparentów, flag, komunikatów dźwiękowych, materiałów video itp. ukazujących bądź promujących
materiały i hasła powszechnie uważanych za obraźliwe. Nie zezwala się na promowanie materiałów o treściach:
antysemickich, faszystowskich, nazistowskich, rasistowskich, pornograficznych lub nacechowanych erotycznie, czy innych
uznanych przez Organizatora za obrażanie czyichś uczuć.
2. Organizator nie zezwala na używanie żadnych komunikatów głosowych ani jakichkolwiek innych materiałów
wzywających do nienawiści.
3. Organizator nie zezwala i nie dopuszcza do startu zawodnika/zawodników, którzy w rubrykach
„klub/szkoła/organizacja” oraz dowolnie innej rubryce użyje słów będących wyrazem poparcia nienawiści, nagannego lub
karalnego postępowania grup przestępczych itp.. Po ujawnieniu takiej nazwy Organizator wzywa uczestnika/uczestników
do natychmiastowego usunięcia lub zmodyfikowania nazwy. Po upływie 24h od wezwania Organizator ma prawo usunąć
zawodnika/zawodników z listy startowej zawodów.
4. Uczestnik musi mieć świadomość, że będą usunięte nazwy znieważające lub nawołujące do nagannego postępowania,
przestępczości zorganizowanej i wszelkie inne wzywające do przestępczości, nienawiści, dyktatury, braku tolerancji
wyznaniowej, itp.
O skreśleniu z listy startowej zawodnika decyduje ostatecznie Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
XIII. WYNIKI
1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl i http://time2go.pl/ w terminie do siedmiu dni
roboczych po zawodach.
3. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie uzasadnionych
pisemnych protestów oraz na podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia, zeznania obsługi
technicznej trasy co do skracania trasy przez zawodników. Pisemne protesty wyłącznie po wcześniejszym wpłaceniu do
organizatora kaucji 500zł. W razie uzasadnionego protestu kaucja zostanie zwrócona.
4. Zawodnik może być przesunięty na ostatnią pozycję w peletonie za postępowanie takie jak: jazda w rozpiętym kasku,
jazda bez kasku, zaśmiecanie trasy wyścigu oraz inne nieregulaminowe zachowanie.
5. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
XIV. ZASADY FAIR-PLAY
1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Nie dozwolona jest tzw „jazda na kole” zawodnikowi
wyprzedzającemu. Praktyki takie będą karane dopisaniem 2min do czasu zawodnika korzystającego „z koła”.
2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do skrzyżowania.
3. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy Prawa o Ruchu Drogowym i startować na sprawnym rowerze.
4. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów.
Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w kasku sztywnym na głowie.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkową sytuacją odwołania lub zmianą terminu i
miejsca może być jednak tzw. „siła wyższa”.
3. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.
6. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową/listę startową i oświadczenie akceptuje warunki
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z
zapisem w dziale XI regulaminu.
7. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

ORGANIZATOR

