REGULAMIN

11. LUBELSKI FESTIWAL ROWEROWY – ETI BIKEFEST LUBLIN 2018
PUCHAR POLSKI MTB XCO 2018
ELIMINACJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 2018
29.04.2018R.
1. ORGANIZATOR, INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Organizatorem zawodów jest Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin.
Dyrektor wyścigu – Michał Sztembis, tel. 606-687-723, zarzad@lkkg.pl
Oficjalna strona internetowa zawodów to: www.lkkg.pl
Zawody rozegrane będą w formule olimpijskiej XCO na stoku narciarskim GLOBUS SKI i w jego najbliższym
otoczeniu, dnia 29.04.2018r. Parking zlokalizowany będzie przy hali Globus, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9
w Lublinie.

2. UCZESTNICTWO
2.1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy z licencjami kolarskimi, startujący w wyścigach Pucharu Polski
MTB XCO 2018 oraz zawodnicy bez licencji, startujący w dedykowanych wyścigach amatorów.
2.2. Kategorie wiekowe
Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:
DZIECI – DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
MŁODZICZKA/MŁODZIK
JUNIORKA MŁODSZA/JUNIOR MŁODSZY
JUNIORKA/JUNIOR
U-23 (DO LAT 23) KOBIET I MĘŻCZYZN
ELITA KOBIET
ELITA MĘŻCZYZN
MASTERS I
MASTERS II
MASTERS III
AMATOR
FAMILIJNY (DZIECKO)

ROK URODZENIA 2006 – 2007
ROK URODZENIA 2004 – 2005
ROK URODZENIA 2002 – 2003
ROK URODZENIA 2000 – 2001
ROK URODZENIA 1996 – 1999
ROK URODZENIA 1989 – 1999
ROK URODZENIA 1989 – 1999
ROK URODZENIA 1979 – 1988
ROK URODZENIA 1969 – 1978
ROK URODZENIA 1968 I STARSI
ROK URODZENIA 1999 – 2004
ROK URODZENIA 2008 – 2011

2.3. Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach i na sprawnym rowerze.
2.4. Wszyscy uczestnicy wyścigów powinni posiadać ubezpieczenie OC i NNW.
2.5. Zgłoszeń do wyścigu należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie
internetowej organizatora, www.lkkg.pl, do dnia 25.04.2018r. włącznie, w biurze zawodów 28.04.2018r.
w godz. 16-18 lub bezpośrednio przed zawodami w dniu zawodów.
2.6. Na miejscu zawodów zawodnik lub przedstawiciel ekipy ma obowiązek stawić się w biurze zawodów,
dokonać weryfikacji, potwierdzić udział w wyścigu i odebrać numery startowe.
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2.7. W przypadku niepełnoletnich zawodników bez licencji, do weryfikacji należy przedstawić podpisane
przez rodzica lub opiekuna, oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zawodach. Oświadczenie stanowi
załącznik do Regulaminu.
2.8. Do wyścigu familijnego zapisy będą prowadzone w dniu zawodów. W wyścigu familijnym może wziąć
udział dziecko w wieku 7-10 lat wraz ze spokrewnionym opiekunem – np. z rodzicem lub dziadkiem.
Opiekunem nie może być brat lub siostra.

3. BIURO WYŚCIGU
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 28.04.2018r. w godz. 16:00-19:00 oraz w dniu zawodów w godzinach
8-15. W dniu zawodów weryfikacja, potwierdzenie startu i wydawanie numerów startowych odbywać się
będzie do 60 min przed startem wyścigu danej kategorii wiekowej. Dla kategorii Elita M oraz Junior
zgłoszenia w dniu zawodów prowadzone będą do godziny 12:30.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pobliżu startu/mety zawodów, ul. Kazimierza Wielkiego 9, Lublin –
parking przy Hali Globus (w pobliżu Apteki).

4. TRENINGI
4.1. Oficjalny trening w dniu zawodów dozwolony jest wyłącznie po zakończeniu wszystkich formalności
rejestracyjnych i wydaniu numerów startowych. Podczas treningu zawodnik musi mieć kask oraz
zamontowany numer na rowerze.
4.2. Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie jest zabronione (pod groźbą dyskwalifikacji).

5. KLASYFIKACJA
5.1. Dla każdej kategorii wiekowej będzie prowadzona osobna klasyfikacja, z zastrzeżeniem, że kategoria
Elita kobiet i Elita mężczyzn obejmuje także kategorie U-23. Ponadto prowadzona będzie osobna klasyfikacja
dla zawodników kategorii U-23 kobiet i U-23 mężczyzn.
5.2. Klasyfikacja i punktacja indywidualna oraz drużynowa.
Zawodnicy z licencjami kolarskimi, z uwzględnieniem zawodników zagranicznych, punktują wg poniższej
tabeli.

Do klasyfikacji drużynowej punktować będzie minimalnie 2, a maksymalnie 5 najlepszych zawodników
z jednej drużyny (zgodnie z licencją kolarską) z najwyższą liczbą punktów, naliczonych przez komisję
sędziowską, po ich przeliczeniu zgodnie z poniższą zasadą.
Punkty do klasyfikacji drużynowej zdobywanie będą poprzez pomnożenie zdobytych punktów zawodnika
przez współczynnik kategorii wiekowej z dokładnością do setnych części punktu. Współczynniki kategorii
wiekowych przedstawia poniższa tabela.
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6. NAGRODY
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymywać będą medale/puchary/dyplomy i nagrody pieniężne lub
rzeczowe.
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste stawienie się podczas ceremonii dekoracji.
Nagrody pieniężne są określone w poniższej tabeli dla zawodników z licencjami kolarskimi.
Miejsce

Elita Kobiet/
Elita Mężczyzn

U-23 Kobiet/
U-23 Mężczyzn

Juniorka/
Junior

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

700 zł
450 zł
300 zł
200 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

200 zł
150 zł
100 zł

200 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

-

-

Juniorka
Młodsza/
Junior Młodszy
150 zł
100 zł
80 zł
60 zł
50 zł
-

Drużyna

500 zł
300 zł
200 zł
-

7. POMOC TECHNICZNA/BUFET
Pomoc techniczna będzie dozwolona zgodnie z przepisami PZKol.
Na trasie rozmieszczone będą dwa boksy techniczne/bufety.

8.CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z harmonogramem zawodów. Zawodnicy dekorowani mają
obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych.
9. HARMONOGRAM ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem.
28.04.2018r.
16:00 – 19:00 – zgłoszenia i weryfikacja w Biurze Wyścigu;
16:00 – 18:00 – trening na trasie zawodów;
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29.04.2018r.
8:00 – otwarcie zapisów w Biurze Wyścigu;
8:00 – 9:45 – oficjalny trening na trasie zawodów;
9:30 – odprawa techniczna;
10:00 – start kategorii: Młodzik, Młodziczka;
11:00 – start kategorii: Junior Młodszy, Masters I-III, Amator;
12:30 – start kategorii: Dzieci, Wyścig Familijny;
13:30 – start kategorii: Elita Kobiet, U-23 Kobiet, Juniorka, Juniorka Młodsza;
15:00 – start kategorii: Elita Mężczyzn, U-23 Mężczyzn, Junior;
16:50 – dekoracje kategorii dodatkowych;
17:00 – dekoracje zwycięzców kategorii Pucharu Polski;

10. TRASA
10.1. XCO - liczba okrążeń dla poszczególnych kategorii będzie podana podczas odprawy technicznej. Dla
kategorii wiekowych dzieci wyznaczona będzie uproszczona trasa o długości rundy ok. 1,5 km.
10.2. WYŚCIG FAMILIJNY – długość trasy ok. 1 km. Wyścig będzie odbywał się na uproszczonej i skróconej
trasie XCO. Każda z par będzie miała indywidualnie do przejechania 1 rundę. Mierzony będzie czas drugiej
osoby na mecie.

11. OPŁATY STARTOWE
Na 11. Lubelskim Festiwalu Rowerowym – ETI BIKEFEST Lublin nie ma opłat startowych.

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
12.1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność lub w przypadku zawodników
niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców, bądź opiekuna.
12.2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów, organizatorów, znaków
informacyjnych na trasie, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
12.3. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach, zgodnych z obowiązującymi standardami
bezpieczeństwa, podczas wszystkich wyścigów oraz treningów wyznaczonych przez organizatora imprezy.
12.4. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną
na czas trwania zawodów i oficjalnych treningów.
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13. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyścigu zawodnicy mogą zostać poddani kontroli antydopingowej zgodnie z przepisami UCI, PZKol
i WADA. Organizator zawodów nie dopuści do startu zawodników zawieszonych z powodu zażywania
środków dopingowych.

14. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Al. Kraśnicka 100, Lublin, tel. (+48 81) 525 72 07

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.
15.2. Decyzję o stosowaniu przepisu 80% dla XCO podejmie Sędzia Główny po uzgodnieniach
z organizatorem.
15.3. O zastosowaniu startu z handicapem oraz o wspólnym bądź rozbieżnym starcie dla poszczególnych
kategorii,
w
zależności
od
liczby
startujących,
będzie
decydować
Sędzia
Główny
w porozumieniu z Organizatorem.
15.4. Zawodnicy będą ustawiani na starcie wg klasyfikacji generalnej Pucharu Polski MTB XCO, pozostali
zawodnicy będą rozstawieni losowo.
15.5. Przed startem, zawodnicy pozostają z jedną nogą opartą na ziemi. Nieprzestrzeganie tego przepisu lub
popełnienie falstartu będzie skutkować przesunięciem na ostatnią pozycję startową. W wypadku falstartu,
procedura ustawienia do startu będzie powtórzona.
15.6. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i odjazdu
zawodników z wyścigu.
15.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu.
15.8. Zgłaszając się do zawodów uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego
postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby organizacji
i promocji zawodów przez organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieznajomość regulaminu
zawodów nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania.
15.9. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Organizatorem wyścigu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE
JA …………………………………………………………………………………………,
IMIĘ I NAZWISKO – DRUKOWANYMI LITERAMI

NIŻEJ PODPISANA(-NY), OŚWIADCZAM, ŻE

……………………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – DRUKOWANYMI LITERAMI, PESEL UCZESTNIKA

BIERZE UDZIAŁ W 11. LUBELSKIM FESTIWALU ROWEROWYM NA MOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
ZAŚWIADCZAM, ŻE STAN ZDROWIA WYŻEJ WYMIENIONEJ(-GO) UCZESTNICZKI(-KA) POZWALA NA UDZIAŁ
W ZAWODACH KOLARSKICH. JEDNOCZEŚNIE POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁA/ZAPOZNAŁ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI
REGULAMINAMI ORAZ ŻE JA ZAPOZNAŁAM(-EM) SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULAMINAMI, ZGADZAMY SIĘ Z ICH
POSTANOWIENIAMI I ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA.

………………………………………………

……………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

PODPIS
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