REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH
„MINI TOUR DE RYBNIK” 2017
I.

Organizator
Organizatorami są Fundacja EDF Polska oraz Fizjo-Sport
Koordynatorami są Bartosz Giemza oraz Dominika Orszulik-Baron

II.

Termin i lokalizacja zawodów
27.08.2017 r. (niedziela)
Park Tematyczny (Rybnik, ul. Rudzka 13)

III.

Program minutowy
10:30 – weryfikacja zapisów internetowych (30 min)
11:00 – zapisy uczestników
12:15 – start rywalizacji
14:00 – ceremonia dekoracji

IV.

Kategorie wiekowe
I kategoria – dzieci urodzone po roku 2011
II kategoria – dzieci urodzone w latach 2010 – 2009
III kategoria – dzieci urodzone w latach 2008 – 2007
IV kategoria – dzieci urodzone w latach 2006 – 2005

V.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI.
1.
2.

(do lat 6)
(7-8 lat)
(9-10 lat)
(11-12 lat)

Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w wyścigu jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka
w zawodach oraz potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych. Ten fakt
rodzic lub opiekun prawny potwierdzają złożonym podpisem na formularzu zgłoszeniowym Organizatora.
Podpisany oryginał formularza musi być przedstawiony i pozostawiony w biurze organizatora nie później
niż 30 minut przed startem w celu zakwalifikowania dziecka do zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych danych (wymagana jest legitymacja
szkolna lub inny dokument ze zdjęciem)
Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w dokumencie wykluczy zawodnika z udziału
w wyścigu lub spowoduje dyskwalifikację.
Administratorem danych osobowych uczestników zawodów Mini Tour de Rybnik jest Organizator.
Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w zawodach kolarskich Mini
Tour de Rybnik 2017
Organizator wprowadza limit startujących: 120 osób
Zgłoszenia
Internetowo – wysyłając e-mail z wypełnionym formularzem na adres mini@tourderybnik.pl
Osobiście – w biurze zawodów (park tematyczny, w dniu imprezy)
Organizator ustala limit zgłoszeń dla 120 zawodników (Decyduje kolejność zgłoszeń)
Zgłoszenia internetowe weryfikowane będą w godz. 10:30 – 11:00 po tym czasie zgłoszenie
nie gwarantuje miejsca na liście startowej.

VII.

Trasa i dystanse
Wyścig rozgrywany będzie w parku tematycznym. Dystanse dla poszczególnych kategorii
I kategoria – ok. 300 m
II kategoria – ok. 600 m
III kategoria – ok. 1200 m
IV kategoria – ok. 2400 m

„mała runda”
1 „duża runda”
2 „duże rundy”
4 „duże rundy”

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zasady rozgrywania zawodów
Zawody będą rozgrywane ze startu wspólnego.
W zawodach kolarskich prowadzone będą dwie klasyfikacje indywidualne w II, III i IV kategorii tj. dla
chłopców oraz dla dziewczynek oraz klasyfikacja wspólna dla kategorii I.
Zwycięzcą danego wyścigu będzie zawodnik, który minie metę jako pierwszy.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Sędzia Główny.
Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie zawodów
kolarskich.
Każdy z uczestników zostanie zaznajomiony z warunkami uczestnictwa w zawodach kolarskich (forma
zbiorowa na starcie wspólnym).
Każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Sędziego Głównego oraz
Organizatora.
Uczestnik zawodów kolarskich podczas wykonywania manewrów zobowiązany jest do zachowania
szczególnej ostrożności z uwzględnieniem innych uczestników, umożliwiając swobodny przejazd
pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą prędkością.

IX.

Wyposażenie zawodników
Każdy uczestnik zawodów powinien stawić się na starcie z niżej wymienionym wyposażeniem:
a) sprawny technicznie rower, posiadający 2 sprawnie działające hamulce,
b) sztywny kask kolarski,
c) przypięty numer startowy do kierownicy
d) zabronione wyposażenie: rower szosowy, kierownica typu "baranek", szosowe koła lekkie, opony
poniżej 1,5 cala, opony typu slick.

X.

Zadania i obowiązki opiekuna
Opiekun przejmuje odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników, ich umiejętności jazdy na rowerze,
przygotowanie fizyczne oraz sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do udziału w zawodach.

XI.

Dekoracja i nagrody
Ceremonia dekoracji odbędzie się na terenie Rybnickiego Kampusu (scena) po godz. 14:00
Dekorowani będą uczestnicy zawodów zajmujący miejsca od 1 do 6 w kategoriach I, II, III oraz IV .

XII.
1.

Postanowienia ogólne
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego
regulaminu oraz jego zmian, interpretacja przepisów sportowych Regulaminu należy do Sędziego
Głównego wyścigu.
Warunkiem uczestnictwa w mini Tour de Rybnik 2017 jest akceptacja klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację EDF Polska
ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik w celu marketingowym zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz926 ze zm.).”
Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych uczestników, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach
promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet,
materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje,
w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych
poszczególnych zawodników.

2.

3.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Mini Tour de Rybnik 2017
DANE DZIECKA
Nazwisko: ____________________

Imię: ____________________

Data ur.: ____________________

PESEL: ____________________

DANE OPIEKUNA
Nazwisko: ____________________

Imię: ____________________

Dokument: ____________________

Kontakt: ____________________

Adres: ____________________________________________________________
Wyrażam zgodę na udział córki / syna w zawodach „mini Tour de Rybnik 2017”, które organizowane
są w dniu 27.08.2017 r.
Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz dziecko
bierze udział w zawodach na moją odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z Regulaminem zawodów oraz akceptuję wszelkie
jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka i/lub opiekuna
na potrzeby dekoracji, publikacji zdjęć czy filmu promującego wydarzenie.

Rybnik, 27.08.2017 r.

_________________________
Podpis rodzica / opiekuna

Wypełnia organizator:

NUMER STARTOWY: _______________

KATEGORIA: _______________

UWAGI: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

