REGULAMIN
KOLARSKIEGO WYŚCIGU REKREACYJNEGO
"MANOWSKA CZASÓWKA"
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS ITT 20 KM
organizowanego w ramach imprezy Manowska Czasówka, rozgrywanym na wyłączonym z ruchu drogowego odcinku drogi, będącej
własnością Nadleśnictwa Manowo, na podstawie zgody wydanej przez Nadleśnictwo Manowo.
Nazwa imprezy: Manowska Czasówka
I. CEL
Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez kolarskich promujących
sportowo i turystycznie atrakcyjne regiony Koszalina i Pomorza Środkowego.
II. ORGANIZATOR
Społeczny Komitet Organizacyjny Wyścigu Rekreacyjnego
Manowska Czasówka
Bartosz Chojnacki i Marek Wrzecionowski
Kontakt:
Bartosz Chojnacki
tel. 693 598 537
BartoszChojnacki@yahoo.com
Marek Wrzecionowski
Tel. 516 228 066
adambaskamarek@interia.pl
III. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 22.09.2019 (niedziela).
Start pierwszego zawodnika: godz. 13:00.
Biuro wyścigu: przy Stadionie piłkarskim w Manowie (lokalizacja biura wyścigu dostępna jest na stronie www.manowskaczasowka.pl)
Trasa: Manowo-Strzekęcino-Manowo (przebieg trasy wyścigu dostępny jest na stronie www.manowskaczasowka.pl)
IV. OPŁATY
- 40zł (płatne do 18.09.2019) - przelewem na konto Organizatora.
- 50zł (w przypadku płatności po 18.09.2019) – płatne gotówką w dniu zawodów tj. 22.09.2019 (niedziela, w godz. 9:30-10:30).
Opłaty nie podlegają zwrotowi.
Rachunek bankowy do wpłat (PKO BP):
Bartosz Chojnacki
Nr konta 26 1020 2791 0000 7202 0138 2183
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko - opłata na koszty wyścigu
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo startu w imprezie mają osoby od 16 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, przynależność klubową, posiadane licencje
itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej https://dostartu.pl/manowskaczasowka-v3818.pl.html oraz zastosują się do niniejszego Regulaminu.
2. Zapisy na wyścig dokonać można elektronicznie (do 18.09.2019) lub w biurze zawodów (w dniu imprezy, tj. 22.09.2019, w godz. 9:3010:30).
3. Opłatę na koszty wyścigu w wysokości 40 zł należy dokonać przelewem (do 18.09.2019, do godz. 23:59) na konto "Bartosz Chojnacki, nr
konta 26 1020 2791 0000 7202 0138 2183" z dopiskiem „imię i nazwisko - opłata na koszty wyścigu”.
4. W przypadku zapisów i opłat biurze zawodów, w dniu imprezy, opłata na koszty wyścigu wynosi 50 zł.
5. Warunkiem startu w imprezie jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich wraz pisemną zgodą na uczestnictwo w
wyścigu wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz przedstawienie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji zawodnika w biurze
zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego).
6. Limit uczestników: 50
VI. KLASYFIKACJE
Kobiety:
OPEN
Mężczyźni:
OPEN
Kategorie wiekowe (tylko mężczyźni):

M2 – roczniki 2003-1990 (16-29 lat)
M3 – roczniki 1989-1980 (30-39 lat)
M4 – roczniki 1979-1970 (40-49 lat)
M5 – roczniki 1969-1960 (50-59 lat)
M6 – roczniki 1959 i starsi (60+)
UWAGA: klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi!
VII. ROWERY I WYPOSAŻENIE:
1.Rower z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki tj. dwa koła jednakowej średnicy minimum 26 cali, kierownica
i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła (np. rower czasowy, szosowy,
MTB).
2.Kierownice czasowe, lemondka, itp. mogą być stosowane.
3.Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczna na całej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.
4.Organizatorzy imprezy maja prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia.
5.Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy na całej trasie w zapiętym atestowanym kasku sztywnym.
VIII. DYSTANS i TRASA
1. Dystans Czasówki - 20 km, w całości nawierzchnia asfaltowa, pomiar czasu ręczny (przeprowadzony przez uprawnionego sędziego).
2.Trasa wyścigu wyłączona z ruchu kołowego, poza zabezpieczeniem technicznym.
3. W uzasadnionych przypadkach - nie zagrażających bezpieczeństwu uczestnikom Czasówki - służby porządkowe mogą zezwolić na wyjazd
i dojazd mieszkańców do własnej posesji po części trasy wyścigu. Pomimo wyłączenia trasy z ruchu kołowego obowiązkiem uczestnika
wyścigu jest zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do przepisów o ruchu drogowym oraz poleceń obsługi wyścigu.
4.W przypadku awarii, kontuzji lub innych przyczyn zawodnik zobowiązany jest do zejścia na pobocze drogi w oczekiwaniu na pomoc
medyczna lub techniczną.
5.Objazd trasy odbywa się do godz. 10:30. Przebywanie na trasie w trakcie trwania startów i jakiekolwiek utrudnianie w rywalizacji skutkuje
dyskwalifikacją zawodnika.
6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
IX. ORGANIZACJA STARTU / PROGRAM ZAWODÓW
11:30-12:30 - Zapisy, weryfikacja, podpisywanie oświadczeń, przyjmowanie opłat, wydawanie numerów startowych (w biurze zawodów
przy Stadionie Piłkarskim w Manowie - lokalizacja biura wyścigu dostępna będzie na stronie www.manowskaczasowka.pl).
12:45 - Ogłoszenie list startowych (lista wywieszona będzie przy linii START/META).
13:00 - Start pierwszego zawodnika (odstępy czasowe: co 1 minutę, kolejność startu: wg. kategorii tj. K OPEN, następnie M2, M3, M4, M5, i
M6.
Około 14:00 - Otwarcie punktu gastronomicznego, wydawanie posiłków.
Około 15:00 - Przyjazd ostatniego zawodnika.
Około 16:00 - Ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców.
Około 16:30 - Zakończenie imprezy.
X. POMIAR CZASU - NUMERY STARTOWE
Ręczny pomiar czasu (przeprowadzony przez uprawnionego sędziego).
Numer startowy musi być zamontowany na plecach, po prawej stronie.
Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji na punkcie kontrolnym i mecie, a w konsekwencji brakiem
podstaw do klasyfikacji.
Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z
dyskwalifikacja uczestnika.
Każdy uczestnik wyścigu po zakończeniu zawodów zobowiązany jest do zdania numeru. Numery przyjmowane będę w punkcie wydawania
posiłków.
XI. KLASYFIKACJA NA IMPREZIE
Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt VI Regulaminu. O miejscu decyduje czas przejazd trasy przez uczestnika
Czasówki.
XII. POMOC NA TRASIE
Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.
Organizator ma prawo dopuścić oznakowane pojazdy serwisowe do jazdy na trasie zawodów na zasadach przez siebie ustalonych.
W przypadku dopuszczenia pomocy technicznej na imprezie możliwe jest przeprowadzenie naprawy lub wymiany sprzętu.
Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub skraju drogi.
Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która bezpośrednio wpływa na wynik
sportowy danego zawodnika lub negatywnie wpływa na wynik innego zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE
Medale oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w OPEN kobiet i mężczyzn.
Medale i nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej mężczyzn.
UWAGA: klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi!
Nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywanego wyścigu.
Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.
XIV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczestnik zobowiązany do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Na zawodach obowiązuje bezwzględny zakaz DRIFTINGU tj. jazdy
"na kole" innego zawodnika (nie zastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować dyskwalifikacją).
Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
wyrządzone przez siebie.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Uczestnik zgadza się z warunkami wyścigu i akceptuje swoje uczestnictwo poprzez zgłoszenie w biurze zawodów. W przypadku startu
młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej
zawodów lub w Biurze Zawodów.
Uczestnik zgłaszając się w biurze zawodów oświadcza, że dane zgłoszone są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki
Regulaminu zawodów oraz zapewnia, ze stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach.
Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie kolizji,
wypadku lub szkody w związku z zawodami.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmów oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych organizatora zawodów.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA
Organizator zapewnia:
- ręczny pomiar czasu (przeprowadzony przez uprawnionego sędziego).
- numery startowe dla wszystkich uczestników
- trofea sportowe i nagrody
- oznaczenie trasy
- gorące posiłki i napoje chłodzące dla wszystkich uczestników
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym
momencie.
XVI. KARY
Upomnienie - kara czasowa 1, 3 lub 5 minut.
Dyskwalifikacja.
XVII. PROTESTY
Przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w formie pisemnej, maksymalnie w ciągu 15 min. od ukończenia przejazdu ostatniego
zawodnika.
XVIII. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia, logo, nazwa wyścigu oraz wszystkie inne informacje opublikowane przez Organizatora stronach podlegają
prawom autorskim Organizatora, tj. Bartosza Chojnackiego i Marka Wrzecionowskiego. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne
przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia Organizatora jest zabronione.

