Regulamin
IV Memoriał, I Maraton MTB im. Zbyszka
Strzałkowskiego
Pod Patronatem Burmistrza Obornik Śląskich
Oborniki Śląskie, 07.10.2018
1. Cel imprezy
•
•
•

poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,
połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
promowanie Miasta i Gminy Oborniki Śląskie jako miejsca do uprawiania
kolarstwa górskiego,
• wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych
kategoriach startowych,
• poszukiwanie młodych talentów w kolarstwie górskim.

2. Data i miejsce imprezy
Data: 07.10.2018 (niedziela)
Biuro zawodów: ul. Parkowa 9, 55-120 Oborniki Śląskie
Start i meta: ul. Parkowa

3. Organizator
Stowarzyszenie „Obornicki Klub Rowerowy” z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul.
Poniatowskiego 22. KRS: 0000032636, REGON: 932790450, NIP: 915-16-38-627
Reprezentowane przez:
Prezes zarządu – Kazimierz Garczyk – tel. 504 158 269 – kg335@wp.pl
Vice prezes zarządu – Małgorzata Maśkiewicz

4. Sposób przeprowadzenia imprezy
Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego. Zostanie poprowadzony na trasie okrężnej,
ilość pętli do pokonania będzie zależna od wybranego dystansu. Jedna pętla dla dystansu
MINI lub dwie pętle dla dystansu MEGA. Trasa będzie oznakowana oraz zabezpieczona przez
odpowiednie służby. Skrócenie trasy będzie karane dyskwalifikacją.
Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, miejsca szczególnie niebezpieczne zostaną odpowiednio
zabezpieczone. W newralgicznych punktach odpowiednie służby zabezpieczą trasę i pomogą
sprawnie włączyć się do ruchu. Na drogach gruntowych i publicznych zawodnicy powinni
poruszać się prawą stroną jezdni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kolizje i wypadki na trasie.
Maraton odbywa się w warunkach terenowych, na trasie mogą występować trudne
zjazdy i odcinki techniczne wymagające stosownych umiejętności na rowerze MTB.
Niebezpieczne miejsca zostaną oznaczone wykrzyknikami.
Uczestnicy wyścigu powinni szanować środowisko naturalne, dlatego prosimy o
niewyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi strefami, które będą oznaczone na trasie.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w IV Memoriale, I Maratonie MTB im. Zbyszka Strzałkowskiego
przysługuje osobom, które:
- dokonają rejestracji na stronie podmiotu odpowiedzialnego za pomiar czasu bądź zapiszą
się bezpośrednio w biurze zawodów w godzinach określonych w harmonogramie imprezy,
- wniosą opłatę startową zgodną z punktem 6. niniejszego regulaminu,
- wystartują na rowerze sprawnym technicznie, posiadającym dwa sprawne hamulce oraz
przez czas trwania wyścigu będą jechali w sztywnym kasku rowerowym (organizator ma
prawo niedopuszczenia do startu zawodnika bez kasku lub posiadającego niesprawny rower)
- wystartują na rowerze napędzanym wyłącznie siłą własnych mięśni, organizator nie
dopuszcza zawodników startujących na rowerach elektrycznych.

6. Opłaty startowe
40 PLN – opłata dokonywana przelewem do 03.10.2018 (środa)
60 PLN – opłata dokonywana w biurze zawodów
0 PLN – wyścig dziecięcy
Z opłat zwolnieni są członkowie OŚ Racing Team oraz reprezentanci sponsorów.
Dane do przelewu:
Obornicki Klub Rowerowy
ul. Poniatowskiego 22
55-120 Oborniki Śląskie
nr konta: 30 9583 0009 0000 1371 2000 0102
w tytule: Opłata startowa, imię i nazwisko uczestnika

7. Świadczenia:
Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:
• zabezpieczoną i oznakowaną trasę na czas wyścigu,
• elektroniczny pomiar czasu dla dystansu Mini i Mega
• ubezpieczenie OC i NNW zawodnika,
• posiłek regeneracyjny po wyścigu,
• nagrody finansowe dla 3 najlepszych mężczyzn i kobiet OPEN MEGA,
• medale i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych,
• możliwość umycia roweru po zawodach,
• zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

8. Harmonogram zawodów:
8:00 – 9:30

– zapisy i odbiór pakietu startowego

9:50

– odprawa techniczna

10:45

– start maratonu na dystansie Mini i Mega

15:00

– zamknięcie trasy maratonu

15:00

– dekoracje dla wszystkich kategorii wiekowych

16:00

– zakończenie imprezy

12:00

– wyścigi dziecięce na krótkiej pętli w pobliżu startu i mety

9. Dystanse:
Do wyboru będą dwa dystanse: MINI i MEGA. O wyborze dystansu decyduje zawodnik już
podczas rywalizacji:
MINI: 1 pętla (ok. 20km)
MEGA: 2 pętle (ok. 40km)

Wyścig dziecięcy – krótka runda wyznaczona na Wzgórzu Grzybek przy starcie i mecie
głównego maratonu.

10. Trasa:

Start i meta wyścigu znajdują się na ul. Parkowej w Obornikach Śląskich. Trasa
przebiega głównie przez okoliczne lasy i pola, prowadząc przez najpiękniejsze miejsca i
ukazując walory gminy Oborniki Śląskie. Wyścig odbywać będzie się na ok. 20 kilometrowych
rundach, które w zależności od wybranego dystansu będą pokonywane jedno (MINI) lub
dwukrotnie (MEGA). Dwukrotnie przecinana będzie droga publiczna, odcinki te zostaną
zabezpieczone przez odpowiednie służby. Na trasie będzie ulokowany punkt kontrolny. Jego

ominięcie i jakiekolwiek skrócenie trasy maratonu będzie karane dyskwalifikacją. Na trasie
znajdować się będzie bufet, a także strefa green zone, w obrębie której będą mogły być
wyrzucane wszelkiego rodzaju śmieci. Niebezpieczne – zdaniem organizatora – miejsca
zostaną oznaczone wykrzyknikami.

11. Kategorie wiekowe:
Kategorie wiekowe dla dystansów MINI i MEGA:
Mężczyźni:
Do 13 lat (opieka na trasie osoby dorosłej)
M1 -> 14 – 18 lat, ur. 2000-2004
M2 -> 19 – 29 lat, ur. 1989-1999
M3 -> 30 – 39 lat, ur. 1979-1988
M4 -> 40 – 49 lat, ur. 1969-1978
M5 -> 50 – 59 lat, ur. 1959-1968
M6 -> +60 lat

Kobiety:
Do 13 lat (opieka na trasie osoby dorosłej)
K1 -> 14 – 18 lat, ur. 2000-2004
K2 -> 19 – 29 lat, ur. 1989-1999
K3 -> 30 – 39 lat, ur. 1979-1988
K4 -> 40 – 49 lat, ur. 1969-1978
K5 -> +50 lat
Zawodnicy do 13 lat mogą startować wyłącznie na dystansie MINI pod opieką osoby dorosłej.
W trakcie trwania wyścigów głównych będą odbywały się również krótkie wyścigi dziecięce.

12. Nagrody
OPEN MEGA:
Mężczyźni I miejsce
500
Kobiety
I miejsce
500

II miejsce
300
II miejsce
300

III miejsce
200
III miejsce
200

IV miejsce
100
IV miejsce
100

V miejsce
100
V miejsce
100

OPEN MINI:
Nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników i zawodniczek.
Nagrody w kategoriach wiekowych:
Nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.

13. Informacje końcowe
•

•
•
•
•
•
•
•

Do startu w wyścigu mogą przystąpić tylko zawodnicy, którym pozwala na to
stan zdrowia. Każdy zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub
opiekun prawny) zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie o stanie
zdrowia i wyrazić pisemna zgodę na uczestnictwo dziecka w wyścigu.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i
rzeczowe, które wystąpią w trakcie, przed i po zawodach. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Wszystkie zdjęcia i filmy wykonane podczas zawodów mogą być wykorzystane
jedynie do celów prywatnych, a nie zarobkowych. Zdjęcia do celów
zarobkowych mogą być wykonywane jedynie za zgodą organizatora.
Chęć udziału w wyścigu z kamerką rowerową musi zostać wcześniej zgłoszona i
zatwierdzona przez organizatora.
Ewentualne protesty muszą zostać zgłoszone w biurze zawodów, w dniu
zawodów, najpóźniej do godz. 16:00.
Uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu
Wyścig odbywa się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i jego uczestnicy
poruszają się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruch drogowym
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyścigu ze względu na małą
liczbę uczestników nie później niż 5 dni przed planowanym wyścigiem.
Wszelkie wpłaty dokonane na konto klubowe zostaną bezzwłocznie zwrócone.

Najbliższy szpital:
Adres: Prusicka 53/55, 55-100 Trzebnica
Telefon: 71 312 09 20

