Regulamin SOLID TEAM RACE 2020
– szosowy wyścig drużynowy na czas
Drużynowe Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport
oraz
Szosowy Drużynowy wyścig na czas Amatorów Solid Team Race

1.

2.

Cel zawodów
1.1

Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze.

1.2

Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej.

1.3

Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

1.4

Wyłonienie najlepszych drużyn kolarskich wyścigu Solid Team Race.

1.5

Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski kategorii Masters.

1.6

Wyłonienie najszybszej drużyny amatorskiej wyścigu Solid Team Race.

1.7

Promowanie najciekawszych lokalnych tras rowerowych.

Kalendarz imprezy
2.1 9 sierpnia 2020r. – Krzywiń

3.

Organizator

Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport
ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno
e-mail: biuro@solidsport.pl, KRS 0000692056
4.

Warunki uczestnictwa:
4.1

Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej: www.solidsport.pl (rejestracja on-line jest szczególnie preferowana)
lub osobiste zgłoszenie, wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów. Terminy
składania zgłoszeń zostaną podane na stronie internetowej imprezy. Zawodnicy, którzy
dokonali zgłoszenia przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się osobiście przed
startem w Biurze Zawodów i złożenia czytelnego podpisu na oświadczeniu
przygotowanym przez Organizatora. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem
o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu wyścigu i akceptacją jego warunków.

4.2

Posiadanie numeru startowego z chipem.

4.3

Drużynę tworzy 5 zawodników.

4.4

Limit drużyn mogących wziąć udział w zawodach: 50
4.4.1 Decyduje kolejność zgłoszeń internetowych oraz wniesienie opłaty startowej.

4.5

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu drużyn.

4.6

Każda z drużyn zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej (preferowana jest
opłata przez internet) na konto Organizatora:

Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport
ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno
e-mail:biuro@solidsport.pl
ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467
4.6.1

Opłaty startowe:

 300 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia
opłaty przelewem na konto bankowe Organizatora, nie później niż na 7 dni przed
zawodami, (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym). Drużyna
musi być zgłoszona do zawodów przez formularz internetowy, dostępny na
stronie www.solidsport.pl. Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując
nazwę teamu oraz SOLID TEAM RACE.
 500 zł – opłata za uczestnictwo w zawodach dla zapisujących się w dniu
zawodów.


100zł – opłata za numery startowe drużyny (opłata stała, niezależna od ilości
zawodników w drużynie)

Zawodnikom zapisującym się w dniu zawodów nie gwarantujemy pełnych świadczeń.
4.6.2

Ostateczna aktualizacja zawodników zgłoszonych przez internet i opłaconych
przelewem na konto bankowe, nastąpi do godz. 16.00 na siedem dni przed
zawodami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji
przelewów bankowych i pocztowych.

4.6.3

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wyścigu nie
podlegają zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom i
drużynom, które nie ukończyły zawodów.

4.7

Drużyny zobowiązane są do wytypowania Kapitana, który w jej imieniu będzie
kontaktował się z Organizatorem oraz będzie reprezentował drużynę podczas
trwania zawodów. Kapitan odpowiedzialny będzie za zgłoszenie drużyny do
zawodów oraz dokonywanie ewentualnych zmian w jej składzie.

5.

Zasady rozgrywania zawodów.
5.1

Nadzór nad zawodami sprawuje Komisja sędziowska z ramienia PZKol.

5.2

Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w wyścigu mają osoby które:
5.2.1

Ukończyły 18 lat (kategorie AMATOR)

5.2.2

Ukończyły 19 lat (kategorie MASTERS)

5.2.3

W kategoriach MASTERS i KOBIETY MASTERS (LEJDIS MASTERS) –
wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualną licencją Masters lub Cyklosport,
ważną na 2020 rok, wydaną przez federację należącą do struktur UCI oraz posiadają
polskie obywatelstwo.

5.2.4

W kategoriach amatorów nie ma żadnych obostrzeń odnośnie wieku (z wyjątkiem
pełnoletności), posiadanych licencji itp.

5.2.5

Zawodnicy z licencjami PZKol Elita oraz licencjami UCI nie mają prawa
startu, zgodnie z przepisami PZKol/UCI.

5.3

W kategoriach MASTERS zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZKol/UCI.

5.4

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

5.5

Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten
fakt uczestnik potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.

5.6

Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Komisji sędziowskiej,
Organizatora, innych uczestników wyścigu lub osób trzecich za naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu, przepisów PZKol, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na
trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów
lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprez.

5.7

Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych drogach publicznych.

5.8

Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.

5.9

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

5.10 Cała drużyna zobowiązana jest poruszać się prawym pasem drogi, nie przekraczając pasa
środkowego jezdni.
5.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5.12 Drużyny pięcioosobowe będą startować w odstępach czasowych.
5.13 Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek
punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
5.14 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych
przypadkach.
5.15 Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, min. strome zjazdy
i podjazdy, itp.
5.16 Zawody zostaną rozegrane na dystansie 45km.
5.17 Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.
5.18 Każdy zawodnik jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający

się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
5.19 Każdy zawodnik w drużynie musi posiadać numer startowy umieszczony na sztycy
podsiodłowej roweru. Brak numeru, niewłaściwe założenie bądź zasłonięcie umożliwiające
jego odczytanie, równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
5.20 Zawodnikom startującym w tej samej drużynie zaleca się start w jednolitych strojach
(przynajmniej koszulce).
5.21 Dyskwalifikacja trzech zawodników eliminuje drużynę.
5.22 Pomoc techniczna. W przypadku defektu lub upadku co najmniej dwóch zawodników na
dystansie 500m po starcie przysługuje prawo do ponownego startu drużyny.
5.23 Podczas trwania wyścigu zabrania się bezpośredniej jazdy za jakimikolwiek pojazdami
mechanicznymi. Zawodnicy nie mogą się nawzajem ciągnąć, ani popychać.
5.24 Zakazuje się łączenia drużyn na trasie w jedną grupę i wspólnego pokonywanie trasy
zawodów.
Każda drużyna zobowiązana jest do samodzielnej jazdy. Drużyna doścignięta nie może
prowadzić, ani korzystać z prowadzenia drużyny wyprzedzającej. Drużyna wyprzedzona
musi jechać co najmniej 25m za drużyną, która ją wyprzedziła.
Drużyna wyprzedzająca zobowiązana jest do bezpośredniego manewru wyprzedzania
z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, jeśli warunki panujące na drodze jej
na to pozwalają. W przeciwnym wypadku musi jechać co najmniej 25m za drużyną, którą
dogoniła.
5.24.1 Zawodnik, który z jakiegoś powodu odpadł ze swojej drużyny, ma prawo:
 Jadąc samodzielnie zgodnie z kierunkiem wyścigu dogonić swoją drużynę
i ponownie włączyć się do pracy w jej składzie, kontynuując wyścig
 Samodzielnie jadąc zgodnie z kierunkiem wyścigu, dojechać do końca rundy
i wycofać się wówczas z zawodów, powiadamiając o tym komisję sędziowska
 Zejść z trasy wyścigu w dowolnym miejscu i oczekiwać na zakończenie
zawodów, następnie dostać się w dowolny sposób na linie mety i powiadomić
komisję sędziowska o wycofaniu się z wyścigu.
5.24.2 Zawodnikowi, który z jakiegoś powodu odpadł ze swojej drużyny, zabrania się:
 Czekania na swoją drużynę i ponownego dołączenia do jej składu.
 Dołączania do innej drużyny, jechania w jej składzie, a także za nią
w odległości mniej niż 25 metrów
 Kontynuowania jazdy po trasie wyścigu, w kierunku odwrotnym do kierunku
jazdy drużyn
 Korzystania z pomocy zawodników z własnej drużyny, którzy pominęli jedną
lub więcej rund.

 Korzystania z pomocy zawodników z innych drużyn oraz jakichkolwiek
urządzeń mechanicznych i środków lokomocji, w celu dogonienia swojej
drużyny.
5.25 Klasyfikacja
Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostanie drużyna, która najszybciej pokona wyznaczoną
trasę i nie pominie punktu kontrolnego. Liczy się czas trzeciego zawodnika drużyny.
5.26 Kategorie
5.26.1 AMATOR
5.26.1.1 MĘŻCZYŹNI OPEN
5.26.1.2 LEJDIS OPEN – wprowadzona w przypadku zgłoszenia min. 4 drużyn
kobiecych.
5.26.2

MASTERS
5.26.2.1 MASTERS I – od 19 lat do 44 lat (rok ur. 2001 - 1976) (zawiera kategorie
CYKLOSPORT)
5.26.2.2 MASTERS II – od 45 lat do 59 lat (rok ur. 1975 – 1961)
5.26.2.3 MASTERS III – 60 lat i starsi (rok ur. 1960 i poniżej) oraz obowiązkowo
w drużynie minimum jeden zawodnik w wieku 70 lat lub więcej.
5.26.2.4 KOBIETY MASTERS - OPEN (LEJDIS MASTERS - OPEN) wprowadzona w przypadku zgłoszenia min. 4 drużyn kobiecych.

Uwaga: Dopuszcza się start starszego zawodnika w kategorii młodszej.
5.27 Zwycięskie drużyny w kategoriach MASTERS i KOBIETY MASTERS (LEJDIS
MASTERS) zostaną udekorowane oficjalnymi koszulkami Mistrzów Polski Polskiego
Związku Kolarskiego.
5.28 Kary
Komisja sędziowska z ramienia PZKol może zasądzić następujące kary:


Upomnienie.



Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).



Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu
i przepisy PZKol. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie przez
Komisję sędziowską, w zależności od zaistniałej sytuacji.
5.29 Protesty
Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać
wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty

dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu
ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do
Komisji sędziowskiej z ramienia PZKol.
5.30 Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
5.31 Program zawodów:
8:00 - 10:30 – odbiór numerów w Biurze Zawodów
10:40 - odprawa przed wyścigiem
11:00 - START pierwszej drużyny 15.00 - dekoracja zwycięzców
15.45 - zakończenie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
6.

Informacje końcowe
6.1

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

6.2

Uczestnik zobowiązuje się do:
6.2.1

Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako usprawiedliwienie).

6.3

6.2.2

Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6.2.3

Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy.

6.2.4

Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie.

6.2.5

Kulturalnego zachowywania się.

6.2.6

Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
6.3.1

Zapoznał się i akceptuje regulamin.

6.3.2

Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6.3.3

Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą,
a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

6.3.4

Jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz, że startuje na własną
odpowiedzialność.

6.3.5

Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego

o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
6.4

W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.

6.5

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie
jego trwania, będą usuwane z trasy rzez obsługę techniczną.

6.6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.

6.7

Organizator, wszystkie osoby z

nim

współpracujące,

a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników

za

wypadki,

ewentualne

kolizje,

szkody

osobowe,

rzeczowe

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez
uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wyrządzone szkody.
6.8

Wykaz listy szpitali:
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno
tel. 65 52 53 195
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
64-000 Kościan
tel. 65 512 08 55
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9
63-800 Gostyń
tel. 65 322 68 00

6.9

Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych
przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio
przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie
www.solidsport.pl.

6.10 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (RODO - Załącznik nr 1 do Regulaminu).
6.11 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania
materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się
uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach
zarobkowych). Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania do własnych celów
wszystkich materiałów zdjęciowych, filmowych, nagraniowych, tekstowych itp.
utrwalonych na zawodach lub o nich traktujących.

