Załącznik nr 1

Regulamin zawodów
XI Skate-Maraton Borów Dolnośląskich
Osiecznica 24.06.2018 r.
1.Cele zawodów
a. Poznanie walorów krajoznawczo turystycznych Gminy Osiecznica.
b. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
c. Umożliwienie rywalizacji sportowej uczestnikom.
d. Upowszechnianie sportu wrotkarskiego.
2.Organizator
Gmina Osiecznica reprezentowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy,
adres: 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 29b,
Kontakt: tel. 75 731 21 08, e-mail: gosir@gosir-osiecznica.pl www.gosir-osiecznica.pl
3.Konkurencje
Wyścig na rolkach na dystansach:
a. 42,195 km (maraton) – wymagane ukończenie 16 lat
b. 16,0 km - wymagane ukończenie 14 lat
c. 2,0 km - dla dzieci i młodzieży do 14 lat.
4.Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 24 czerwca 2018 roku w Osiecznicy ul. Ruszowska
5.Harmonogram Zawodów
a. Godz.10.40 - oficjalne otwarcie zawodów, krótkie informacje, co do kształtu i przebiegu
trasy oraz zasad bezpieczeństwa na trasie.
b. Godz.10.45 - przejazd uczestników maratonu - 42,195 km- na miejsce startu - Osiecznica
ul. Lubańska.
c. Godz.11.00 - start maratonu 42km
d. Godz.11.15 - start biegu na 16 km
e. Godz.11.20 - start dzieci na 2km
f. Godz.13.30 -Zakończenie konkurencji sportowych - DROGA ZOSTAJE
ODBLOKOWANA
g. Godz.14.30 - Uroczyste zakończenie imprezy, rozdanie nagród. Scena na boisku
sportowym przy ul. Ruszowskiej.
6.Biuro zawodów/Zgłoszenia/Opłata startowa
6.1 Biuro zawodów mieścić się będzie w Osiecznicy przy ul. Ruszowskiej, tuż obok boiska
sportowego, czynne w dniu zawodów 24.06.2018 r. w godz. 7.30 -9.30. Ostatnie zapisy
dla dystansów 42km, 16km, 2 km do godziny 9,30!!!
6.2 W biurze zawodów wydawane będą chipy do pomiaru czasu, numery startowe oraz
pakiety startowe.

7.Zgłoszenia
7.1 Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej organizatora oraz w Biurze zawodów w dniu
zawodów do godziny 9.30 (nieprzekraczalny termin).
7.2 Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza
zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie.
7.3 UWAGA ! - w dniach 15.06.2018 r. – 23.06.2018 r. brak będzie możliwości
rejestracji.
7.4 Prosimy uprzejmie o korzystanie głównie z formy zgłoszenia online - to ułatwi
organizatorom przygotowanie imprezy.
8.Opłata startowa
Opłata startowa w wysokości:
DYSTANS 42 km
60zł /15 eur (wpłata do 31 maja 2018)
80zł /20 eur (wpłata do 14 czerwca 2018)
110zł/28eur (wpłata w dniu zawodów 24 czerwca)
DYSTANS 16 km
50zł/13eur (wpłata do 31 maja 2018)
60zł/15eur (wpłata do 14 czerwca 2018)
90zł/23eur (wpłata w dniu zawodów 24 czerwca)
DYSTANS 2 km
Dzieci biorące udział w zawodach startują bez opłaty startowej.
8.1Prawo bezpłatnego startu w Skate Maratonie mają osoby powyżej 65 roku życia.
8.2 Za termin opłaty uważa się dzień wpływu środków na konto organizatora. Rejestracja
zawodnika jest ważna po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie organizatora.
8.3 Konto bankowe organizatora:
Bank PKO BP 75 1020 2137 0000 9802 0135 1899
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać: Imię i Nazwisko, dystans oraz SM
Adres: GOSiR Osiecznica,
ul. Lubańska 29B,
59-724 Osiecznica
8.4 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie
zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego - z winy poczty /
banku. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem
i nazwiskiem zawodnika oraz dystansem. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego
każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy. Każdy zawodnik winien zgłosić się do
Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu, podpisania oświadczenia o warunkach wzięcia
udziału w zawodach oraz w celu odbioru numeru startowego, chipa do pomiaru czasu oraz
pakietu startowego.

8.5 Prosimy o dokonanie wpłaty w jak najkrótszym terminie od momentu zgłoszenia
i okazanie dowodu wpłaty przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów w biurze
organizatora. Opłaty należy dokonać w miesiącu zgłoszenia.
8.6 W trakcie weryfikacji zawodników w biurze organizatora przed zawodami wymagane
będzie okazanie dowodu wpłaty.
8.7 ZGŁOSZENIE ONLINE WRAZ Z OPŁATĄ GWARANTUJE OTRZYMANIE
IMIENNEGO NUMERU STARTOWEGO.
8.8
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się
Skate Maratonu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

9. Klasyfikacje i nagrody
9.1 W biegu rolkarskim na dystansie 42 km będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet –(pierwsze 3 miejsca na mecie)
b. Kategorie wiekowe mężczyzn: 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 i więcej
(7 kategorii)
c. Kategorie wiekowe kobiet: 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 i więcej
(7 kategorii)
9.2
W biegu rolkarskim na dystansie 16 km będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet –(pierwsze 3 miejsca na mecie)
b. Kategorie wiekowe mężczyzn: 14-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 i więcej
(7 kategorii)
c. Kategorie wiekowe kobiet: 14-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71 i więcej (7
kategorii)
9.3
W biegu rolkarskim na dystansie 2 km będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a. Kategorie wiekowe mężczyzn: do 8 r ż, 9-11, 12-14
b. Kategorie wiekowe kobiet: do 8 r ż, 9-11, 12-14
10.Nagrody
Rolki 42km - klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (bony finansowe).
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
Rolki 16km- klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (bony finansowe),
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
Rolki 2 km- Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (nagrody rzeczowe)
10.2 Zawodnicy biegu na 42 km, 16km którzy zarejestrują się na bieg i wniosą prawidłową
opłatę otrzymają koszulkę okolicznościową, pamiątkowy medal, a po ukończeniu swojego
dystansu lekki posiłek i wodę mineralną.
10.3 zawodnicy biegu 2 km którzy zarejestrują się na bieg otrzymają upominek, pamiątkowy
medal, a po ukończeniu swojego dystansu lekki posiłek i wodę mineralną.
10.4 Zawodnicy NIE otrzymują dyplomów.

11. Informacje ogóle
11.1 Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno
zawodnicy krajowi jak i zawodnicy z zagranicy.
11.2 Limit czasu dla biegu na dystansie 42km – 2.5 godz. Po przekroczeniu czasu 2,5 godz.
zawodnicy nie będą klasyfikowani i są zobligowani do zejścia z trasy i zakończenia biegu.

Powrót na linię mety busem z napiem „koniec maratonu”. UWAGA: Po godz. 13,30 trasa
biegu zostanie otwarta dla ruchu pojazdów
11.3 Uczestnicy którzy pozostają na trasie po upływie regulowanego czasu, czynią to na
własną odpowiedzialność stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz
Kodeksu cywilnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub
uszczerbku na zdrowiu tych uczestników.
11.4 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
prawej nogawki spodenek / kombinezonu.
11.5 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport
(legitymacja szkolna) oraz dowód (potwierdzenie) wniesienia opłaty startowej.
11.6 Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą startować w biegu maratońskim
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
11.7 Przebieg zawodów będzie kontrolowany na całej trasie wyścigu przez system pomiaru
czasu.
11.8 Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego od godziny 10.40 do 13.30
11.9 Na trasie wyścigu nie przewiduje się punktów odżywiania. Zaleca się uczestnikom do
zabrania na trasę wyścigu bidonów z własnymi płynami i odżywkami.
11.10 Wszyscy zawodnicy bezwarunkowo zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego.
Kaski używane przez zawodników muszą mieć sztywną konstrukcję i muszą być prawidłowo
zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas trwania zawodów.
11.11 Podczas wyścigu zawodnicy powinni mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki.
Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
11.12 Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów itp. pokrywają zawodnicy lub kluby.
11.13 W trakcie wyścigu może zostać zarządzona, wyłącznie przez dyrektora zawodów
neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje
przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne,
nieprzejezdna droga, inne wyjątkowe okoliczności).
11.14 Nie przyjmuje się protestów zawodników w przypadku neutralizacji.
12.Wyniki:
W dniu zawodów nieoficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości na mecie na
wywieszonych listach. Wyniki będą opublikowane w internecie na stronie organizatora.
Zawodnicy, którzy przy zgłoszeniu podadzą nr telefonu, otrzymają po zawodach wiadomość
SMS z informacją o uzyskanym wyniku.
13.Postanowienia końcowe :
13.1 Miejsce STARTU Maratonu: Osiecznica ul. Lubańska.
13.2 Miejsce STARTU Biegu na 16 km i 2 km dla dzieci: Osiecznica ul. Ruszowska, tuż przy
biurze organizatora.
13.4 META- dla wszystkich uczestników zawodów w jednym miejscu- Osiecznica,
ul. Ruszowska tuż przy BIURZE ORGANIZATORA.
13.5 Na trasie będą znajdowały się punkty z wodą - na 10, 21, 28 i 34 kilometrze maratonu,
oraz na pętli biegu 16 km (na 8 km) i na mecie.
13.6 Trasa maratonu będzie posiadała oznaczenia odległości, co 4 km, trasa biegu na 16 km co 2 km.
13.7 Wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników na liście osób wyrażających zgodę
na udział w maratonie i biegu na 16 km oraz zgoda rodziców na uczestnictwo dzieci
i młodzieży do 18r. życia. (we wszystkich konkurencjach).
13.8Ustala się limit zawodników w poszczególnych konkurencjach:
1. 42,195km – 300 osób,

2. 16 km -150 osób,
3. dzieci (2 km) -b/o
15. Dyskwalifikacja
15.1 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym
zdyskwalifikowania) w przypadkach w przypadku:
a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
b. przekroczenia limitu czasu,
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego chipa lub numeru startowego,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez
Organizatora,
f. nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu na punkcie pomiaru czasu,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora.
16. Postanowienia końcowe
16.1. W czasie trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających
w imieniu organizatora.
16.2. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia jednak
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy muszą posiadać
indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. W biurze zawodów wszyscy
zawodnicy są zobligowani do podpisana stosownych oświadczeń co do warunków startu w
zawodach na własna odpowiedzialność.
16.3. Zgłaszający się do udziału w zawodach uznaje, że zapoznał się z przedmiotowym
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
16.4. Zgłaszający się do udziału w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach
filmowych i fotograficznych z biegu.
16.5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu.
16.6. Poprzez zgłoszenie udziału w Maratonie uczestnicy oświadczają jednocześnie, iż nie
będą występować z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko organizatorom i sponsorom biegu,
ani przeciwko gminie przy trasie biegu albo przeciwko ich przedstawicielom, jeżeli przez
swój udział w biegu doznają strat lub uszkodzeń ciała. Odnosi się to również do uczestnictwa
w imprezach towarzyszących. Organizator wyraźnie podkreśla, że każdy uczestnik musi
posiadać wystarczające własne ubezpieczenie (ubezpieczenie na wypadek choroby lub
nieszczęśliwego wypadku), ponieważ nie zostaną pokryte koszty ani za leczenie
ambulatoryjne ani za stacjonarne. Uczestnicy zawodów Skate Maraton Borów Dolnośląskich
Osiecznica 2018 startują w zawodach w pełni świadomi swojego uczestnictwa i wynikających
z niego zagrożeń i ryzyk i oświadczają, iż są zdrowi i posiadają wystarczające przygotowanie
kondycyjne. Zgadzają się także na wyłączenie z biegu przez służby organizatora, jeśli poprzez
kontynuacje biegu narażeni będą na ryzyko zaszkodzenia ich zdrowiu.

