Komunikat Techniczny
SUPERMARATON „DOLINĄ BOBRU“
PUCHAR POLSKI W SZOSOWYCH MARATONACH
ROWEROWYCH 2017

LWÓWEK ŚLĄSKI 26.08.2017

ORGANIZATOR
PHYSIO-SPORT Bartosz Moskwa
PARTNERZY
Czarny Kamień Resort&Spa

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Komandor – Bartosz Moskwa 667-455-128
Sędzia Główny – Radosław Chorążyczewski 601-566-522
Obsługa Czasowa – Time2Win Adam Siąkowski 506-368-440
Zabezpieczenie Medyczne – Divemed Jarosław Przybylski 502-575-443

HARMONOGRAM ZAWODÓW:
Biuro Zawodów: Stadion Miejski we Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski
Start: Stadion Miejski we Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski
Meta: Stadion Miejski we Lwówku Śląskim, ul. Kościuszki 3, 59-600 Lwówek Śląski

PIĄTEK 25 Sierpnia
16.00 - 19.00 – Rejestracja Zawodników
19.15 - Odprawa Techniczna pod biurem zawodów

SOBOTA 26 Sierpnia
06.00 - 07.45 - Rejestracja uczestników
08:30 Odprawa Techniczna pod biurem zawodów
09:00 – Start

TRASA MARATONU:
https://www.strava.com/routes/10147905
120 kilometrów / 1120 metrów przewyższenia

BUFETY: Zbylutów 28km - woda, Sobota 50km - woda, żywność, Lubomierz 66km - woda, Kotliska
90km - woda, żywność, Zbylutów 105km - woda

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII (Stadion Sportowy):
Od 18:30

WPISOWE i ZGŁOSZENIA:

Wszystkie informacje dotyczące maratonu dostępne są na stronie
WWW.SPORTOWAPLAWNA.PL
oraz na naszym fanpage'a na Facebook'u
www.facebook.com/szosowypucharpolski

1. Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Szosowym Pucharze
Polski Doliną Bobru 2017 wynosi 80PLN do dnia 19 Sierpnia 2017
2. Wpłaty do dnia 31 Lipca 2017 są obniżone do 70PLN
3. Osoby, które ukończyły 70 lat, wpisowe wynosi 50PLN
4. Wpisowe po 19 Sierpnia wynosi 100PLN
5. W dniu zawodów (opłata tylko w biurze zawodów – gotówką) wynosi 100PLN

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BARTOSZ MOSKWA
58-500 Jelenia Góra
Ul. Szkolna 5/12
CREDIT AGRICOLE
Numer Konta: 41 1940 1076 4894 3027 0000 0000

Tytuł: SZOSA - Imię i nazwisko osoby za którą jest wpłata wpisowego

Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji

GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
Grupy startowe zostaną wyłonione drogą losową.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie
nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator nie robi żadnych wyjątków!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Maraton odbędzie się bez względu na panujące warunki pogodowe.
- Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z
zorganizowanej pomocy osób trzecich.
- Każdy uczestnik obowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym, złamanie przepisu grozi dyskwalifikacją
- Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.
- Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze
sklepach.
- Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.
Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację
zawodnika.
- Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
- Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody

i powrotu z nich.
- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od
odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników
w minimalnym zakresie od NNW.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
- Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
- Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
„Regulaminu Pucharu Polski” i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach
Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia,
nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych
Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma
prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
- Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
- Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Pucharu Polski oraz zapisów w Komunikacie
Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania
zawodów.

