REGULAMIN
WIELKOPOLSKIEJ LIGI MASTERS
„Bike Cross Maraton - GogolMTB 2018”

1. Organizator Cyklu:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Pałuki”
ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec
informacje: www.gpmtb.pl
kontakt e-mail: biuro@bikecrossmaraton.pl

2. Opis imprezy:
„Bike Cross Maraton - Gogol MTB 2018”
jest imprezą otwartą, składającą się z maratonów XCM MTB organizowanych w następujących
terminach i miejscowościach:
- 08.04.2018

Dolsk

Dolsk MTB Maraton 2018

- 29.04.2018

Czerwonak

Czerwonak MTB Maraton 2018

- 27.05.2018

Wyrzysk

Wyrzysk MTB Maraton 2018

- 03.06.2018

Chodzież

Chodzież MTB Maraton 2018

- 24.06.2018

Skoki Puszcza Zielonka Skoki MTB Maraton 2018

- 08.07.2018

Murowana Goślina

Binduga MTB Maraton 2018

- 05.08.2018

Suchy Las

Suchy Las MTB Maraton 2018

- 19.08.2018

Pobiedziska

Pobiedziska MTB Maraton 2018

- 22.09.2018

Łopuchowo

...Na zmęczenie... Łopuchowo MTB Maraton 2018

CELEM IMPREZY jest:
- popularyzacja kolarstwa terenowego i turystyki sportowej w WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- promocja regionalnych szlaków i atrakcji turystycznych w miejsca odbywania poszczególnych edycji
- połączenie rodzinnej atmosfery z rekreacją i sportową rywalizacją

3. Kategorie wiekowe:
Mężczyźni
Junior Sport

M0

2003

2002 (tylko dystans Mini)

Junior

M1

2001

2000

Senior

M2

1999

1988

Masters I

M3

1987

1978

Masters II

M4

1977

1968

Masters III

M5

1967

1958

Masters IV

M6

1957

1953

Masters IV+

M 6+

1952

i starsi

Kobiety
Juniorka Sport

K0

2003

2002 (tylko dystans Mini)

Juniorka

K1

2001

2000

Senior

K2

1999

1988

Masters I

K3

1987

1978

Masters II

K4

1977

1973

Masters II+

K 4+

1972

i starsze

4. Ramowy program zawodów i godziny startów:

Biuro Zawodów - otwarcie

08.30

Start dystans MEGA

11.15

Start dystans MINI

sektor I

11.30

Start dystans MINI

sektor II

11.32

kolejne sektory, zależne od ilości uczestników start co 2 minuty
Dekoracja kategorii MINI

14.00

Dekoracja kategorii MEGA

15.00

Zakończenie imprezy

16.00

O godzinie 16:00 następuje zamknięcie imprezy, zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu
do godziny 16:00 nie zostanie sklasyfikowany.

5. Opłaty:
Opłata startowa:
- 60 PLN

(przelew do czwartku poprzedzającego datę imprezy)

- 80 PLN

(gotówką w biurze zawodów)

- 30 PLN

Kat. Junior Sport/Juniorka Sport (bez względu na sposób dokonania opłaty)

Przy pierwszym starcie w sezonie należy do opłaty startowej doliczyć koszt numeru startowego.
10 PLN - numer startowy - elektroniczny pomiar czasu na wszystkich edycjach BCM 2018
UWAGA - przy zmianie dystansu, należy zakupić w biurze zawodów nowy numer startowy
PAKIET STARTOWY PREMIUM:
- 250 PLN

(opłata - przelew za 5 wybranych edycji dokonana najpóźniej 21.06.2018)

Numer rachunku bankowego:
Bank BGŻ o/Wągrowiec

Zmiana numeru konta!
21 2030 0045 1110 0000 0423 8530
Dane do przelewów bankowych:
TKKF Ognisko Pałuki
ul. Jeżyka 50
62-100 Wągrowiec

- opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przesunięta na kolejne starty w sezonie
2018
- ostateczny termin przesunięcia wpłaty - 19.09.2018
- informacje o przesunięciu opłaty startowej prosimy przekazywać na adres:
biuro@bikecrossmaraton.pl
- rachunki za udział w Bike Cross Maraton wystawiane są w ciągu w 7 dni od odbycia imprezy po
złożeniu danych w biurze zawodów lub drogą mailową (adres: biuro@bikecrossmaraton.pl)

6. Klasyfikacja indywidualna:

Dystansem głównym dla wszystkich maratonów w cyklu jest dystans ok. 60 km

Dystans MEGA 60 km:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x
(razy) 500 punktów
Dystans MINI 30 km:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach/czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach x
(razy) 400 punktów
Do klasyfikacji generalnej zostaje zaliczone maksymalnie 6 najlepszych wyników punktowych.
Aby zostać sklasyfikowanym, należy wystartować w co najmniej w 3 maratonach zaliczanych do
cyklu Bike Cross Maraton - Gogol MTB 2018.

7. Klasyfikacja drużynowa:

7.1. klasyfikacja Drużynowa OPEN

Zgłoszenie drużyny do rywalizacji następuje od momentu przesłania listy zawodników na adres
organizatora przez kapitana drużyny.
Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek zgłosić się indywidualnie przez formularz zgłoszeniowy
na stronie.
Zgłoszenie drużyny do rywalizacji może nastąpić również osobiście przez kapitana drużyny w biurze
zawodów przed startem do edycji, od której będą naliczane punkty.
Zgłoszenie drużyny do rywalizacji skutkuje tym, że punkty naliczane są od momentu zgłoszenia
drużyny do rywalizacji.
Zgłoszenia nie działają wstecz.
Punkty do klasyfikacji drużynowej zostają naliczane od edycji, przed którą została zgłoszona drużyna.
Do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze wyniki punktowe zawodników zgłoszonych jako
członkowie drużyny z edycji, bez względu na to, na jakim dystansie zostały zdobyte.
Sposób naliczania punktów w Klasyfikacji Drużynowej OPEN:
Dystans MEGA 60 km:
czas zwycięzcy OPEN (bez podziału na Kobiety/Mężczyźni) w sekundach/czas uczestnika dla którego
liczone są punkty w sekundach x (razy) 500 punktów

Dystans MINI 30 km:
czas zwycięzcy OPEN (bez podziału na Kobiety/Mężczyźni) w sekundach/czas uczestnika dla którego

liczone są punkty w sekundach x (razy) 400 punktów

7.2. Klasyfikacja drużynowa ,,Drużyny Kobiece BCM 2018”

W sezonie 2018 zostaje wprowadzona dodatkowa klasyfikacja ,,Drużyny Kobiece BCM 2018”
-do klasyfikacji drużynowej zalicza się 3 najlepsze wyniki punktowe zawodniczek zgłoszonych do
drużyny, z edycji, bez względu na to, na jakim dystansie zostały zdobyte.

Sposób naliczania punktów w klasyfikacji drużynowej ,,Drużyny Kobiece BCM 2018”:
Dystans MEGA 60 km:
czas zwycięzcy OPEN KOBIET w sekundach / czas uczestniczki dla której liczone są punkty w
sekundach x (razy) 500 punktów
Dystans MINI 30 km:
czas zwycięzcy OPEN KOBIET w sekundach / czas uczestniczki dla której liczone są punkty w
sekundach x (razy) 400 punktów

Do klasyfikacji generalnej (Drużyny OPEN oraz Drużyny Kobiece BCM 2018) zalicza się maksymalnie
wyniki z 6 najlepszych edycji.
Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji branżowych.

8. Sposób przeprowadzenia maratonów:

- Maratony będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych służby Organizatora mają za zadanie ułatwianie włączenia się do ruchu.
- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na
trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i
mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
- Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia
zdarzenia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

- Sędzią Głównym całego cyklu jest p. Wojciech Jankowski.
- Impreza odbywa się przy ruchu otwartym.
- Uczestnicy mają obowiązek poruszać się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.
- Uczestnicy poruszają się po trasie czasowo oznakowanej strzałkami, taśmami itp.
- Na trasie wyznaczone zostaną Punkty Kontrolne, ominięcie ich skutkuje dyskwalifikacją.
- Uczestnik przed startem w danej edycji deklaruje dystans, na którym będzie rywalizował.
- Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów.
- Zmiana dystansu w trakcie trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją.
- Zmianę dystansu należy zgłosić w biurze zawodów, pobrać nowy numer startowy dokonując
stosownych opłat.

(każdy z dystansów ma przyporządkowany osobny numer startowy,
wyróżniający się kolorystyką i numeracją)

- Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE
BUFETOWEJ położonej w odległości do 200 m za poszczególnym bufetem na trasie każdej edycji.
Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową.
W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie
obciążony kwotą równą wysokości kosztów przywrócenia terenu do porządku (od 1500 do 5000 zł)
oraz dodatkowo dyskwalifikacją.
9. Sektory i procedura startu:

9.1. DYSTANS MEGA:
- sektory do pierwszego startu w maratonie w Dolsku zostaną przyznane na podstawie wyników
klasyfikacji generalnej sezonu 2017
Sektor I

miejsce Open Mega od 1 do 30

Sektor II

miejsce Open Mega od 31 do 120 oraz wszystkie Kategorie Kobiece

Sektor III

miejsce Open Mega od 121 do 160

Sektor IV

sektor ogólny

Zasady przyznawania sektorów na następne starty w cyklu:
- zawodnicy zostają ustawieni w sektorach startowych wg najlepszego miejsca - w klasyfikacji OPEN zajętego w dowolnej edycji BCM2018 wg następującego wzoru:
Sektor I

miejsce Open Mega od 1 do 30

Sektor II

miejsce Open Mega od 31 do 120

Sektor III

wszystkie Kategorie Kobiece

Sektor IV

miejsce Open Mega od 121 do 160

Sektor V

sektor ogólny

- w trakcie trwania cyklu imprez Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego
podziału sektorów spowodowanych zwiększoną ilością zawodników uprawnionych do zajmowania
miejsca w poszczególnych sektorach (np. Sektor II miejsce 31-80; Sektor III miejsca 81-120; Sektor IV
wszystkie kategorie kobiece)
- organizator dopuszcza formułę ,,dzikich kart” i przyznania zawodnikowi możliwości startu z
dowolnego sektora, pomimo braku startów w cyklu Bike Cross Maraton podczas poprzednich edycji
cyklu
- o przyznaniu ,,dzikiej karty” decyduje komisja w składzie: Organizator, Sędzia Główny
- aby ubiegać się o „dziką kartę”, należy wysłać maila na adres biuro@bikecrossmaraton.pl do
czwartku poprzedzającego datę imprezy – wnioski w tej sprawie wysłane po tym terminie nie będą
rozpatrywane
- kryterium przyznania ,,dzikiej karty” są wyniki w innych imprezach MTB odbywających się na terenie
Polski
- posiadanie licencji kolarskiej wydanej przez Polski Związek Kolarski lub inną, podobną organizację
nie stanowi o automatycznym przyznaniu ,,dzikiej karty”
- na dwie minuty przed sygnałem START następuje połączenie sektorów
- na sygnał Sędziego Głównego następuje Start Wspólny Honorowy za pojazdem prowadzącym
- po pokonaniu ok. 300/400 m na sygnał Pojazdu Prowadzącego następuje Start Ostry Lotny
- organizator dopuszcza możliwość Startu Ostrego bez rozprowadzenia pojazdem prowadzącym
- liczony jest Czas Brutto od momentu podania sygnału do Startu Honorowego przez Sędziego
Głównego
- wszelkie zmiany dotyczące procedury startu zostaną podane w specjalnym komunikacie
organizacyjnym na linii startu.

9.2. DYSTANS MINI:

I Edycja - DOLSK
Sektor I – „TOP 100”

kat. M2

Miejsca 1-25 w klasyfikacji generalnej kategorii M2 edycji BCM2017

kat. M3

Miejsca 1-25 w klasyfikacji generalnej kategorii M3 edycji BCM2017

kat. M4

Miejsca 1-20 w klasyfikacji generalnej kategorii M4 edycji BCM2017

kat. M5

Miejsca 1-10 w klasyfikacji generalnej kategorii M5 edycji BCM2017

kat. M0

Miejsca 1-10 w klasyfikacji generalnej kategorii M0 edycji BCM2017

kat. M1

Miejsca 1-10 w klasyfikacji generalnej kategorii M1 edycji BCM2017

Sektor II

kat. M2

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

Sektor III

kat. M3

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

Sektor IV

kat. M4

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

Sektor V

kat. M5

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

kat. M0

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

kat. M1

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

Sektor VI

KOBIETY OPEN

Wszystkie kategorie kobiece niezależnie od klasyfikacji

Sektor VII

kat. M6/M6+

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy*

* - z wyłączeniem zawodników uprawnionych do startu z sektora I – Top 100.
II Edycja - Czerwonak i kolejne:
Sektor I – „TOP 100”

kat. M2

Miejsca 1-25 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

kat. M3

Miejsca 1-25 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

kat. M4

Miejsca 1-20 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

kat. M5

Miejsca 1-10 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

kat. M0

Miejsca 1-10 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

kat. M1

Miejsca 1-10 w kategorii w dowolnej edycji BCM2018

Sektor II

kat. M2

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M2*

Sektor III

kat. M3

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M3*

Sektor IV

kat. M4

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M4*

Sektor V

kat. M5

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M5*

kat. M0

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M0*

kat. M1

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M1*

Sektor VI

KOBIETY OPEN

Wszystkie kategorie kobiece niezależnie od klasyfikacji – w tym
nowo zapisane

Sektor VII

kat. M6/M6+

Miejsca 1-100 w klasyfikacji generalnej kategorii M6/M6+*

Sektor VIII

OPEN

Zawodnicy nieujęci w sektorach wcześniejszych i nowo zapisani

* - z wyłączeniem zawodników uprawnionych do startu z sektora I – Top 100.

- zawodnicy zostaną ustawieni w sektorach startowych wg kategorii wiekowych, w jakich dokonali
zgłoszenia
- sektory startują w odstępach co 2 minuty w sposób podany w komunikacie przedstartowym
- pomiar czasu zostaje uruchomiony w momencie podania sygnału do Startu przez Sędziego
Głównego
- liczony jest Czas Brutto osobny do każdego sektora od momentu podania sygnału do Startu przez
Sędziego Głównego
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych
sektorów, o czym wcześniej poinformuje uczestników.
W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje
o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu jako końcowych wyników z ostatniego punktu
kontrolnego.

10. Nagrody
10.1.

Klasyfikacja indywidualna podczas poszczególnych edycji

Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-6 na dystansie MINI w następujących kat.:
Mężczyźni
MINI

M-OPEN

2003

i starsi

Kobiety
MINI

K-OPEN

2003

i starsze

Organizator zapewnia puchary za miejsca 1-6 na dystansie MEGA w następujących kat.:
Mężczyźni
MEGA

M-OPEN

2001

i starsi

Kobiety
MEGA

K-OPEN

2001

i starsze

Organizator zapewnia medale za miejsca 1-3 na dystansach MINI i MEGA w kategoriach wiekowych
wymienionych w punkcie 3 REGULAMINU.
Ww. nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.
Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek
nagród.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej
pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, zanim rozpocznie się
dekoracja.

10.2.

Klasyfikacja Generalna:

10.2.1. Klasyfikacja Indywidualna:
Organizator całego cyklu zapewnia puchary/statuetki za miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej na
dystansach MINI i MEGA, w poszczególnych kategoriach wiekowych, które zostaną wręczone na Gali
Rowerowej kończącej sezon kolarski MTB w województwie wielkopolskim.
Mężczyźni
Junior Sport

M0

2003

2002 (Dystans Mini)

Junior

M1

2001

2000

Senior

M2

1999

1988

Masters I

M3

1987

1978

Masters II

M4

1977

1968

Masters III

M5

1967

1958

Masters IV

M6

1957

1953

Masters IV+

M 6+

1952

i starsi

Kobiety
Juniorka Sport

K0

2003

2001 (Dystans Mini)

Juniorka

K1

2001

2000

Senior

K2

1997

1988

Masters I

K3

1987

1978

Masters II

K4

1977

1973

Masters II+

K 4+

1972

i starsze

Dodatkowo na dystansie MINI i MEGA organizator zapewnia
puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe:

Kobiety MINI OPEN

1-6 miejsce

Mężczyźni MINI OPEN

1-6 miejsce

Kobiety MEGA OPEN

1-6 miejsce

Mężczyźni MEGA OPEN

1-6 miejsce

10.2.2. Klasyfikacja Generalna Drużynowa

Drużyny OPEN oraz Drużyny Kobiece BCM2018:
Organizator całego cyklu zapewnia puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej generalnej, które
zostaną wręczone na Gali Rowerowej kończącej sezon kolarski MTB w województwie wielkopolskim.

11. Kary:
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
- start z innego sektora niż przypisany - 30 minut doliczone do uzyskanego wyniku – jednocześnie
Organizator informuje, iż zawodnik startujący z sektora wcześniejszego niż pierwotnie mu przypisany
może nie zostać ujęty na wynikach w dniu zawodów,
- upomnienie uczestnika
- dyskwalifikacja uczestnika z edycji
- wykluczenie z cyklu
- kara finansowa – kwota, o której mowa w punkcie o zaśmiecaniu terenu

12. Warunki uczestnictwa:

- prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz w wieku 15 lat pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów prawnych startujących w imprezie
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
- każdy z uczestników BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 ma obowiązek startu w Kasku Sztywnym uczestnicy poruszający się po trasie imprezy bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
- każdy z uczestników ma obowiązek posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem
działania hamulców
- każdy z uczestników odpowiada za stan techniczny swojego roweru
- każdy uczestnik zgłoszony do startu jest zobowiązany do startu z numerem startowym przyznanym
przez organizatora, który będzie go obowiązywał przez wszystkie edycje BikeCrossMaraton
GogolMTB 2018.
- numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów.
- w wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego zawodnik jest zobowiązany wykupić
duplikat numeru od organizatora.

- za zniszczenie numeru startowego rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi
poprzez przycięcie.
- zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego
(wewnątrz znajduje się elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na
numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z
BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 pod groźbą dyskwalifikacji w danym maratonie i koniecznością
pokrycia kosztów wydania nowego numeru startowego.
- koszt wydania nowego numeru startowego wynosi 10 zł
- uczestnik korzystający z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomagany w jakikolwiek inny,
mechaniczny sposób zostanie zdyskwalifikowany
- szczegółowe warunki uczestnictwa w poszczególnych maratonach zostaną ogłoszone w
Regulaminach Imprez ogłaszanych przez Organizatorów Regionalnych (godziny startów, lokalizacja
miejsca start/meta, trasa imprezy itp.)
Wycofanie się uczestnika w trakcie maratonu:
- Uczestnik rezygnujący z udziału w maratonie w trakcie trwania poszczególnej edycji, niezależnie od
przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który jest podany na numerze startowym,
celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
- W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną
podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
- W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z
lekarzem ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.
Ogólne zasady uczestnictwa:
BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych
we wskazanych terminach i miejscowościach.
Uczestnikiem BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 będzie osoba, która spełni następujące warunki:
- prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie
internetowej www.bikecrossmaraton.pl www.gpmtb.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze
Zawodów
Uwaga: Kartę zgłoszeniową do BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 wypełnia się tylko jeden raz,
karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział.
Wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
,,Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją wyścigu ponoszą odpowiedzialność względem uczestników” zgodnie z zapisem ustawy
„Prawo o ruchu drogowym” art. 65a ust. 1.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji, zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków
regulaminu.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
poprzez złożenie podpisu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi
mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia serii
BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 przez TKKF Ognisko ,,Pałuki”.
Administratorem danych osobowych jest TKKF Ognisko ,,Pałuki” z siedzibą w Wągrowcu.
Adres korespondencyjny: TKKF Ognisko „Pałuki” ul. Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych,
poprawiania lub ich usunięcia.
deklaracja dobrowolna:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych
podejmowanych przez : TKKF Ognisko ,,Pałuki” ul Jeżyka 50 62-100 Wągrowiec.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z
późn. zm.).
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałam/em się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i
wypełniłam/em formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

13. Świadczenia dla uczestników:


oznakowana trasę każdej edycji BikeCrossMaraton Wielkopolska GogolMTB 2018



system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów



zabezpieczenie medyczne każdej edycji BikeCrossMaraton Wielkopolska GogolMTB 2018



prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, batony, owoce, ciasta, itp.)



posiłek regeneracyjny po maratonie

14. Ubezpieczenie :
- uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność

- organizator nie ubezpiecza uczestników od NW w związku z tym zaleca wykupienie indywidualnych
polis OC oraz NW
- organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów
- zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego uczestnika i
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki

15. Protesty:
Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej
do Sędziego Głównego (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy.
Po zamknięciu Biura Zawodów protesty nie będą rozpatrywane.
Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna
zasadności złożonego protestu.
Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (adres e-mail: biuro@bikecrossmaraton.pl)
najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

16. Postanowienia końcowe:
Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu - brak
znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat
(opłata 10 PLN). Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru
startowego (wewnątrz znajduje się elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania
umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów
niezwiązanych z BikeCrossMaraton GogolMTB 2018 pod groźbą dyskwalifikacji w danym maratonie i
koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń: sędziów, organizatorów, służb porządkowych
oraz medycznych na trasie zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej oraz szacunku do innych uczestników
zawodów (w szczególności do nieużywania wulgaryzmów).
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych imprez zaliczanych do cyklu.
Ostateczna decyzja dotycząca ilości imprez zaliczanych do cyklu zostanie podana przed pierwszą
imprezą zaplanowaną na 8 kwietnia 2018 w Dolsku.
Wprowadzenie dodatkowych imprez nie będzie miało wpływu na ilość imprez zaliczanych do
klasyfikacji generalnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ilości imprez zaliczanych do Klasyfikacji
Generalnej w sytuacji, gdy jakakolwiek z planowanych imprez nie dojdzie do skutku z przyczyn
niezależnych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
do jego zmian. W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w
składzie:
Wojciech Jankowski
Wojciech Gogolewski

Sędzia główny
Organizator Cyklu

