REGULAMIN
wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 2018

§ 1 Cel imprezy
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych

§ 2 Organizator
Organizatorem wyścigu CYKLO Gdynia MTB Kids jest :
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia.
NIP: 586 22 88 266
REGON: 222037296
KRS: 0000498745
Email: kontakt@cyklo.info.pl
www: www.cyklo.info.pl
Tel.: 731 523 409
§ 3 Czas i miejsce
1. Wyścig dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids odbędzie się 29.04.2018r.
2. Start / meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane jest w Gdyni na ul. Olimpijskiej 5 (przy Stadionie Miejskim)
3. W ramach wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids odbędą się następujące wyścigi:
Kategoria 2 – 4 lata – dystans 200 metrowy
Kategoria 5 – 6 lat - dystans 400 metrów
Kategoria 7 – 8 lat – dystans 1500 metrów (1 kółko)
Kategoria 9 – 10 lat – dystans 3000 metrów (2 kółka)
Kategoria 11 – 12 lat – dystans 4500 metrów (3 kółka)
Kategoria 13 – 15 lat – dystans 6000 metrów (4 kółka)

§ 4 Program zawodów
•
•
•
•
•
•
•
•

Godz.7:00 – 8:30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych
Dekoracja dla poszczególnych kategorii wiekowych następuje od godz. 8:30
Godz. 9:00 – Start kategorii 7 – 8 lat
Godz. 9:10 – Start kategorii 9 - 10 lat
Godz. 9:30 – Start kategorii 11 - 12 lat
Godz. 9:50 – Start kategorii 13 – 15 lat
Godz. 10:20 – Start kategorii 2 – 4 lata
Godz. 10:30 – Start kategorii 5 – 6 lat
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia zawodnika.
Dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy z kategorii 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15 lat, podziałem na
płeć.
W kat 2-4 lata nie przewiduje się pomiaru czasu. Wszystkie dzieci w tej kat. otrzymają na mecie
medale i słodycze.
Godziny startów mogą ulec zmianie – ostateczne zostaną podane na 7 dni przed imprezą

§ 5 Biuro Zawodów
1.

Biuro Zawodów: *
Czynne w dniu 29 kwietnia w godzinach od 7:00
– biuro zawodów - ul. Olimpijska 5 przy Stadionie Miejskim w Miasteczku Zawodów- możliwość
zapisów, uiszczenia opłat oraz odbioru pakietów startowych
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany umiejscowienia biura zawodów a także godzin
otwarcia – informacja pojawi się min. na tydzień przed imprezą
§ 6 Zgłoszenia/ Płatności

1.

Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu umieszczonym w linku pod adresem www.cyklo.info.pl do
końca dnia 25.04.2017.
Po 18 kwietnia można zarejestrować się oraz dokonać opłaty w Biurze Zawodów na formularzu w
wersji papierowej.
Osoby dokonujące przelew po 18 kwietnia zobowiązane są okazać przy odbiorze numeru startowego
potwierdzenie przelewu.

2.

Opłata za uczestnictwo w wyścigu CYKLO Gdynia MTB Kids
 10 zł – od 15 marca do 25 kwietnia – płatność przelewem
 30 zł –29 kwietnia – płatność gotówką w Biurze Zawodów
Dane do przelewu:
Płatności należy dokonać przelewem bankowym na nr konta Stowarzyszenia –
44 1240 5354 1111 0010 6215 0151 (liczy się czas zaksięgowania środków na koncie organizatora).
W tytule przelewu należy podać nazwę imprezy, nazwisko i imię zawodnika, np. MTB Gdynia KIDS,
Adam Kowalski.

§ 7 Uczestnictwo
1. Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci, których opiekunowie prawni
podpiszą stosowne oświadczenie (załączone na końcu regulaminu)
2. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce
(nie dotyczy rowerków biegowych). Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i
szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe,
napędzać go może tylko siła mięśni nóg.
3. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest umieścić na kierownicy w sposób
czytelny. Numer musi znajdować się podczas całego trwania wyścigu.

§ 8 Świadczenia dla uczestników
1. W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:
- Numery startowe
- Pomiar czasu
- Oznaczenie trasy
- Zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- Obsługę sędziowską
- Trofea dla zwycięzców
- Medale dla wszystkich startujących
- Możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids

§ 9 Zasady rozgrywania wyścigu
1.
2.
3.
4.

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najszybszym czasie.
Wyścig kolarski dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids odbędzie się ze startu wspólnego
Trasa będzie oznakowana taśmami oraz znakami pionowymi
W niebezpiecznych i potencjalnie kolizyjnych miejscach nad bezpieczeństwem czuwać będą służby
organizatora
5. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego
6. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy
7. Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji:
- skracania trasy,
- opuszczania okrążeń,
- utrudniania z premedytacja wyprzedzania przez zawodnika szybszego
- niekulturalnego i wulgarnego zachowania wobec innych zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów
- wyrzucania pustych opakowań, butelek w miejscu innym niż wyznaczony do tego miejsce

§ 10 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
brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej.

6.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność

7.

równoznaczne

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski
obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”

z

żywiołowej

8.

Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu

9.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane
w
celu umożliwienia wzięcia udziału w CYKLO Gdynia MTB. Podanie danych osobowych
jest
dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

10.

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

11.

Nieznajomość regulaminu CYKLO Gdynia MTB KIDS 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.
12. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email.
13. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.cyklo.info.pl

OŚWIADCZENIE
przedstawiciela ustawowego: rodzica / opiekuna prawnego / kuratora
dotyczące nieletniego zawodnika, poniżej 18 roku życia

Ja niżej podpisany/podpisana
.....................................................................................
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/
legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości
seria i nr .........................................................................................
wydanym przez ................................................................................................................
zamieszkały/zamieszkała w .................................................................................................
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym
......................................................................................................

syna/córki/wychowanka/wychowanki:

/imię i nazwisko osoby nieletniej/
urodzonego/urodzonej dnia ................................................ roku
i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym w wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB
Kids, który odbędzie się 29 kwietnia 2018 roku

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan zdrowia, nie ma
przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach kolarskich. Jednocześnie
oświadczam, że niepełnoletni startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji związanych z możliwością uczestniczenia mojego dziecka / osoby
pozostającej pod prawną opieką – w projektach dla dzieci CYKLO

…………………………………………………………...................
Adres e-mail /drukowane litery/

............................................................................................
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/

