Regulamin
VII XC Kruk Cup
23 października 2022

1. Cele:
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

2. Organizator:
- Stowarzyszenie Bike Club Janów Lubelski
- INFO / TEL.:
504 490 632 – Robert
608 439 593 – Grzesiek
- Strona FB: Bike Club Janów Lubelski
- e-mail: bikeclubjanow@gmail.com

Impreza objęta honorowym patronatem burmistrza Janowa Lubelskiego

3. Termin i miejsce zawodów:
Wyścig odbędzie się 23 października 2022 roku,
Miejsce zawodów: Uroczysko „Kruczek” w Janowie Lubelskim

4. Organizator zapewnia:
– oznakowaną trasę
– numer startowy z chipem
– posiłek regeneracyjny
– zabezpieczenie medyczne

5. Warunki uczestnictwa:
– dokonanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej poprzez platformę dostartu.pl , link bezpośredni https://dostartu.pl/VII-xc-krukcup-v8178

– potwierdzenie w dniu zawodów swojego udziału w biurze zawodów, poprzez podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności,
– posiadanie na starcie kasku sztywnego oraz sprawnego roweru,
– osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zawodach tylko po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych
opiekunów

Obowiązuje limit uczestników – 80 osób

6. Opłaty startowe:
– 70 zł – do 18 października
– 100 zł – w dniu startu
Środki z wpisowego zostaną przeznaczone na organizację imprezy.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Bike Club Janów Lubelski, nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury
VAT za udział w imprezie.
W przypadku konieczności ograniczenia liczby startujących lub wprowadzenia limitów w związku z pandemią COVID-19 o udziale
decydować będzie kolejność dokonanych wpłat. Wpłaty już dokonane, a nie mieszczące się w narzuconym limicie zostaną
zwrócone na konto wpłacającego.

7. Wyścig dla dzieci:
Podczas imprezy przewidujemy organizację wyścigu dla dzieci w wieku 10-15lat
Wyścig odbędzie się na tej samej pętli, co wyścig dla osób dorosłych lecz na dystansie 1 okrążenia.
Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal. Udział w wyścigu dla dzieci jest bezpłatny.
Podczas wyścigu dla dzieci zabrania się przebywania na trasie uczestników wyścigu głównego z wyjątkiem osób wyznaczonych
przez organizatora.

8. Bezpieczeństwo:
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Ewentualne ubezpieczenie OC/NNW we własnym zakresie.
Trasa jest techniczna, dlatego ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Oznakowanie na trasie będzie informowało o
szczególnie niebezpiecznych odcinkach.
Na imprezie będzie stosowne zabezpieczenie medyczne (ratownik medyczny)

9. Program zawodów:
Godz. 8.00 – 10.30 potwierdzenie udziału w biurze zawodów
Godz. 10.35 – Start wyścigu dla dzieci
Godz. 11.00 – Start wyścigu głównego
Godz. 13.00 – dekoracja zwycięzców oraz dalsze czynności związane z wydarzeniem
Godz. 15.00 – Przewidywany koniec imprezy

10. Dystans i wyniki:
- Przejazdy będą zorganizowane na pętli o długości ok. 3000m,
- Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

11. Kategorie:
1) M1 – 16-19

7x3000m

2) M2 – 20-29

7x3000m

3) M3 – 30-39

7x3000m

4) M4 – 40-49

7x3000m

5) M5 – 50+

7x3000m

6) K – 16-29

4x3000m

 Sektory startowe:
Organizator przewiduje 3 sektory startowe;
– Sektor I – zawodnicy o ratingu <90%
– Sektor II – zawodnicy o ratingu 90%<80%
– Sektor III – pozostali zawodnicy
W każdym z 2 pierwszych sektorów ustawionych zostanie po 15 zawodników
Zawodnik zostanie przyporządkowany do sektora na podstawie średniej ratingu wyliczonej z 2 startów.
Rating wyliczany będzie tylko na podstawie wyników z zawodów MTB, które odbyły się w bieżącym roku.
Rating wyliczony zostanie poprzez podzielenie czasu zawodnika przez czas zwycięzcy i pomnożenie przez 100.
Rating wyliczony zostanie na podstawie wyników w kat. OPEN.
Aby zostać przyporządkowanym do I lub II sektora, zawodnik zobowiązany jest do przesłania na adres:
bikeclubjanow@gmail.com wyników z 2 startów, w terminie do 17.10.2022 r.

W przypadku braku takiej informacji lub dokonania zapisu na zawody po w/w terminie, zawodnikowi zostanie przydzielony 3
sektor.
Lista startowa I i II sektora zostanie opublikowana 20.10.2022 r.
W przypadku małej liczby zawodników o ratingu powyżej 80% organizator może zmienić zakres na podstawie którego
przydzielane będą sektory (odpowiednio na 85% i 70%),
W przypadku dużej liczby zawodników o ratingu powyżej 80 % organizator przydzieli I sektor 15 najlepszym, a II zawodnikom o
kolejnych 15 wynikach.

13. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien na trasie ustąpić szybszemu, trzymając się w miarę możliwości prawej strony trasy.

14. Trofea i nagrody:
Puchary dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.
W przypadku gdy w danej kategorii wystartuje mniej niż 5 osób, kategorie będą łączone.

15. Kary:
Wszelkie kontrowersje związane z rywalizacją na zawodach rozstrzyga organizator. Do niego należy ostateczna decyzja w
przypadku odwołania się zawodnika od ogłoszonego wyniku.
16. Ochrona środowiska:
Każdy zawodnik biorący udział w imprezie jest zobowiązany do poszanowania środowiska naturalnego.
Zawodnik np. zaśmiecający trasę czy jej okolicę może zostać zdyskwalifikowany z zawodów.
17. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu „VII XC Kruk Cup”.
Każdy uczestnik wyścigu „VII XC Kruk Cup”, zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie
będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.
Uczestnik wyścigu zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczącego przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych.
Zawody odbędą się zgodnie z ustanowionymi określonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem
stanu epidemii zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku nowelizacji Rozporządzenia
organizator zobowiązuje się do uaktualnienia Regulaminu do obowiązujących wytycznych. Wszyscy uczestnicy zawodów maja
obowiązek przestrzegania ww. zapisów.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych. Organizator oznaczy i
odpowiednio wyposaży miejsca, w których uczestnicy będą mogli dokonać dezynfekcji dłoni .

Oświadczenie uczestnika zawodów – „VII XC Kruk Cup” (23 X 2021)
Imię i nazwisko uczestnika zawodów ……………………………………………………………………………….............................................
Data urodzenia i nr PESEL uczestnika zawodów …………………………………………………………..................................................
Miejscowość zamieszkania uczestnika zawodów …………………………………………………………................................................
„ICE” telefon (osoba bliska/rodzina): …………………………………
Oświadczam, że biorę udział w amatorskich zawodach rowerowych „VII XC Kruk Cup” (23 października 2022) w Janowie Lubelskim dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Zapoznałem
się i w pełni akceptuję regulamin oraz ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie podczas odbywania się zawodów „VII XC Kruk Cup” w
Janowie Lubelskim”. Oświadczam również, że nie będę wnosił żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej wobec organizatora imprezy - Bike Club Janów Lubelski oraz osób z nim
współpracujących, za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania zawodów rowerowych „VII XC Kruk Cup”.
Jednocześnie oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w amatorskich zawodach sportowych organizowanych przez BC Janów Lubelski.
………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez
Bike Club Janów Lubelski w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie i na stronach internetowych.

………………………………………………….
czytelny podpis uczestnika

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby Małoletniej
(„VII XC Kruk Cup” (23 października 2022)
Imię i nazwisko uczestnika zawodów ……………………………………………………………………………….............................................
Data urodzenia i nr PESEL uczestnika zawodów …………………………………………………………..................................................
Miejscowość zamieszkania uczestnika zawodów …………………………………………………………................................................
„ICE” telefon (osoba bliska/rodzina): …………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Małoletniego będącego pod moją opieką w amatorskich zawodach rowerowych „VII XC Kruk Cup” (23 października 2022) w Janowie Lubelskim.
Oświadczam iż przyjąłem do wiadomości, że organizator nie zapewnia opieki osób dorosłych dla Małoletnich uczestników zawodów i w/w Małoletni bierze udział w zawodach na moją
wyłączną odpowiedzialność. Zapoznałem się, i w pełni akceptuję regulamin oraz ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przez będącego pod moją
opieką małoletniego podczas odbywania się zawodów „VII XC Kruk Cup” w Janowie Lubelskim”. Oświadczam również, że nie będę wnosił żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej
wobec organizatora imprezy - Bike Club Janów Lubelski oraz osób z nim współpracujących, za szkody jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu Małoletniego, spowodowany wszelkimi
zdarzeniami w czasie trwania zawodów rowerowych „VII XC Kruk Cup”.
Jednocześnie oświadczam, że obecny stan zdrowia Małoletniego pozwala mu na wzięcie udziału w amatorskich zawodach sportowych organizowanych przez BC Janów Lubelski.
…..……………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Małoletniego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez
Bike Club Janów Lubelski w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie i na stronach internetowych.

…………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

