REGULAMIN
Cyklu Wyścigów rowerowych CYKLO szosa 2017
§ 1 Cel imprez
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej na terenie woj. pomorskiego
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3. Wyłonienie najlepszego kolarza Amatora
§ 2 Organizator
Organizatorem wyścigu CYKLO Gdynia jest :
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia.
NIP: 586 22 88 266
REGON: 222037296
KRS: 0000498745
Email: kontakt@cyklo.info.pl
Tel.: 731 523 409
www: www.cyklo.info.pl
nr. konta bankowego: Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151

§ 3 Czas i miejsce
1. Kolejne imprezy składające się na cykl wyścigów CYKLO szosa 2017 odbywać się będą w następujących
miejscach i terminach:
1.
2.
3.
4.

30 kwiecień CYKLO Gniewino
25 czerwca CYKLO Gdynia
9 lipca CYKLO Strzepcz
2 września CYKLO Kartuzy

2. W ramach Cyklu szosowego CYKLO na każdej z imprez wyścig będzie rozgrywał się na 2 dystansach:
 „Mała pętla” dystanse 35 km - 50 km
 „Duża pętla” dystans 60 km – 125 km

§ 4 Program zawodów
Szczegóły dotyczące programu zawodów znajdują się w oddzielnym regulaminie dedykowanemu każdej z
imprez na www.cyklo.info.pl.

§ 5 Biuro Zawodów
1. Adresy i godziny otwarcia Biura Zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej wyścigu
www.cyklo.info.pl w regulaminach dotyczących poszczególnych imprez cyklu odbywających się w
Gniewinie, Gdyni, Strzepczu i Kartuzach.

§ 6 Zgłoszenia/płatności
1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: www.cyklo.info.pl
do wtorku do 23:55 poprzedzającego każdą z edycji cyklu CYKLO szosa 2017.
2. Informacje o terminach i płatnościach zawarte są w regulaminach poszczególnych imprez cyklu na
www.cyklo.info.pl.

§ 7 Uczestnictwo
1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby:
a) Które ukończyły 18 lat w wyścigach amatorów na „Małej pętli” i „Dużej pętli”.
b) Prawa startu nie mają zawodnicy Elity/U23 posiadający aktualną licencję PZKol.
c) Dodatkowo w wyścigu amatorów na „Małej pętli” dopuszcza się do startu zawodniczki i
zawodników niepełnoletnich w wieku 15-18 lat Warunkiem ich startu jest przedstawienie
podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne jest na stronie Organizatora a
także będzie dostępne w biurze zawodów, lub okazanie aktualnej licencji PZKol (dotyczy
zawodników 15-18 lat)
d) Dodatkowo w wyścigu amatorów na „Dużej pętli” dopuszcza się do startu zawodniczki i
zawodników niepełnoletnich w wieku 17-18 lat Warunkiem ich startu jest przedstawienie
podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne jest na stronie Organizatora a
także będzie dostępne w biurze zawodów, lub okazanie aktualnej licencji PZKol (dotyczy
zawodników 17-18 lat)
e) Prawo startu na „Małej pętli” i „Dużej pętli” maja zawodnicy z licencją Masters / Cyklosport.
f) Wszyscy startujący są klasyfikowani wg. § 6 Kategorie.
g) Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną PZKol, nie mają
prawa startu w imprezach organizowanych przez Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe do
czasu wygaśnięcia tego zawieszenia.

§ 8. Zasady punktacji
1. Klasyfikacja generalna całego cyklu CYKLO szosa 2017 będzie prowadzona na każdym z dystansów
imprez CYKLO szosa 2017.
2. Do klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma 3 najlepszych czasów brutto ze wszystkich imprez cyklu liczy się czas brutto sumy wyników na danym dystansie. Zwycięża zawodnik z najkrótszym czasem.
3. Za brak udziału w poszczególnej imprezie cyklu zawodnik będzie miał doliczony czas ostatniego
zawodnika + 1 min. W przypadku startu zawodnika na różnych dystansach będzie brany pod uwagę
wybrany dystans z ostatniej imprezy.
4. Czasy ze startów na różnych dystansach nie sumują się.

§ 9 Nagrody Klasyfikacja Generalna
1. Dla zwycięzców przewidziane są każdej z edycji cyklu następujące nagrody:
1.1. Dystans „Mała pętla”:
a) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchar i nagrody.
b) W kat. „Wyścig Prezesa” 3 pierwszych zawodników w kat. OPEN otrzyma Puchary.
1.2. Dystans „Duża pętla”:
a) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchar i nagrody.
b) W kat. „Wyścig Prezesa” 3 pierwszych zawodników w kat. OPEN otrzyma Puchary.
UWAGA! Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea / nagrody.

§ 10 Kategorie Klasyfikacja Generalna
1. Dystans „Mała pętla” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki):
Mężczyźni:







M2 – 15 – 29 lat
M3 – 30 – 39 lat
M4 – 40 – 49 lat
M5 – 50 – 59 lat
M6 – 60 – 65 lat
M66 – 66 lat i powyżej.

Kobiety:
• K2 – 16 – 29 lat
• K3 – 30 – 39 lat
• K4 – 40 – 49 lat
• K5 – 50 lat i powyżej

2. Dystans „Duża pętla” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki):
Mężczyźni:
• M2 – 17 – 29 lat
• M3 – 30 – 39 lat
• M4 – 40 – 49 lat
• M5 – 50 – 59 lat
• M6 – 60 – 65 lat
• M66 – 66 lat i powyżej

Kobiety:
 K2 – 17 – 29 lat
 K3 – 30 – 39 lat
 K4 – 40 lat i więcej

3. W każdej imprezie cyklu na „Małej Pętli” i „Dużej Pętli” zostanie rozegrany „Wyścig Prezesa”.
Szczegóły wyścigu zawarte są w oddzielnym regulaminie na stronie www.cyklo.info.pl
4. Organizator przewiduje dodatkowe kategorie w poszczególnych imprezach cyklu – szczegóły w
regulaminach dot. Ww. imprez.

§11 Informacje dodatkowe

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników
wyścigu i osób towarzyszących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu,
interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym
wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia
towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy pomocy
podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z
brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej
obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
8. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora
9. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu a także
regulaminów dot. Poszczególnych imprez cyklu, w których zawodnik weźmie udział.
10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu umożliwienia wzięcia udziału w cyklu szosowym CYKLO szosa 2017. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich
poprawiania.
11. Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną
za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że w przypadku
incydentu / wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób współorganizujących
wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz
uwag organizatora, a w trakcie trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry
stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim.
12. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email.
13. Nieznajomość regulaminu szosowego cyklu CYKLO szosa 2017 i jego nieprzestrzeganie nie będą
uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego
zmian.
14. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.cyklo.info.pl.

