Ramowy program zawodów ;
III PÓŁMARATON WE WROTKARSTWIE SZYBKIM O „DZBAN BERNARDA”
GRODZISK WIELKOPOLSKI
MISTRZOSTWA POLSKI W PÓŁMARATONIE
PUCHAR POLSKI
I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja jazdy na rolkach w Polsce.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Promowanie Miasta , Gminy, Powiatu Grodzisk Wlkp.

II. ORGANIZATOR, PATRONAT
1. Organizatorem jest Towarzystwo Rolkarskie SKATE2CITY
2. Impreza odbywa się pod patronatem Starosty Powiatowego , Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk
Wielkopolski oraz Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich i PGNiG

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim odbędzie się 28 kwietnia 2018 r. sobota.
2. Start i meta nastąpi z ulicy Mikołajczyka w okolicach Firmy Dąbex
3. Trasa prowadzić będzie ulicami Grodziska Wlkp. wyłączonymi z ruchu kołowego ,
(Pętla 3.1 km.)
4. Dystanse wyścigu:
a. 21.7 km. (7x3.1 km.) Wymagane ukończenie 16 lat.
LIMIT 200 OSÓB
b. 9.3 km. (3x3.1 km.) Wymagane ukończenie 14 lat.
c. 3.1 km. (1 pętla )
Od 13 do 14 lat.
c- 3,1 km ( 1 pętla)
Od 11 do 12 lat
d. 1 km.
Od 9 do 10 lat.
e. 800 m
Od 7 do 8 lat
e. Wyścig Krasnali (300 metrów)
Od 5 do 6 lat.
f. Wyścig Krasnali (100 metrów)
Od 3 do 4 lat.

LIMIT 120 OSÓB

5. Program zawodów
08:00 Otwarcie Biura Zawodów.
09:50 zamknięcie list dla wyścigu wyścig Krasnali 800 m, 1 km, 3,1km
10:00 start wyścigu Krasnali 100 m.
10:10start wyścigu Krasnali 300 m.
10:20 start wyścigu 800 m
10:35 start wyścigu 1 km
10:45 start wyścigu 3,1 km
10:50 zamknięcie list dla wyścigu 9.3 km.
10:50 start wyścigu 9,3 km fitness (kobiet, i mężczyzn razem)
11:40 zamknięcie list startowych 21,7 km
12:00 start wyścigu 21.7 km. ( kobiet , mężczyzn oddzielnie )

14:00 wywieszenie list z wynikami
14:30 dekoracja zwycięzców
16:00 zamknięcie zawodów.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które do dnia 28.04.2018 r. ukończą 18 lat. Osoby
niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych którą podpisują w Biurze
Zawodów.
2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w wyścigu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz.U.Nr 101 poz.1095)
Za osoby do 18 roku życia oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność
podpisuje prawny opiekun.
3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na
kolana i łokcie.
4. Zawodnicy jeździć będą po pętli, dlatego dublowani uczestnicy powinni trzymać się prawej strony drogi
aby umożliwić wykonanie manewru wyprzedzania przez nadjeżdżających z tyłu. Dla ostrzeżenia
wyprzedzanych, zawodnik, który chce wyprzedzić, może stosować ostrzegawcze okrzyki typu „Uwaga”,
„Lewa wolna” lub innych eliminując w ten sposób możliwość kolizji.
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy
zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wraz z numerem startowym. Jego właściwe zamocowanie jest
warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd po zatwierdzonej trasie wyścigu i ukończenie biegu w
regulaminowym czasie 9,3 km 40 minut 21,7 w 1,5 godziny. Zawodnicy skracający trasę będą
zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu na 9,3 km do godz. 11:50 są zobowiązani zejść z
trasy kolizja ze startem biegu głównego.
Startujący zawodnicy na 21,7km którzy nie ukończą wyścigu do godz. 13:30 są zobowiązani do zejścia z
trasy. O Godzinie 13:30 następuje odblokowanie ulic.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w Biurze Zawodów i będzie przyjmowała do
depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy
weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 28 kwietnia od godz.8:30 do 16.00 . Wydawanie
worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego
przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. i OC.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w III Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o „Dzban Bernard przyjmowane są:
a. elektronicznie - na stronie internetowej do dnia 16 kwietnia 2018.
b. w dniu zawodów - w Biurze Zawodów.
2. Opłata startowa
a. dla wyścigu na 800 m ,1 km. , 3.1 km, Wyścig Krasnali opłata 10 zł
b. dla wyścigu na 9.3 km i 21.7 km opłata wynosi:
50 zł. (12€) do dnia 31 marca 2018 r.
70 zł. (16€ ) od dnia 1 kwietnia do 16 kwietnia 2018 r.
100 zł. (24€) w Biurze Zawodów w dniu 28 kwietnia 2018 r.- limit 20 osób nie rezerwujemy tych 20 miejsc,

kto pierwszy , ten lepszy.
3. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 16 kwietnia 2018 r.
4. Numer konta:
Odbiorca: Towarzystwo Rolkarskie SKATE2CITY , 62-065 Grodzisk Wlkp. ul Garbary 18
konto 02 9063 0008 0000 0025 5354 0001
SWIFT: GBWCPLPP
W tytule przelewu wpisać: „Opłata startowa za Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim o „DZBAN BERNARDA”
oraz imię i nazwisko zawodnika.
5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi .
6. W ramach wpisowego dokonanego elektronicznie, każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
7.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
8. Zawodnik zapisany internetowo, nieopłacony do dnia 21 kwietnia 2018r. ,nie jest uwzględniany na liście
startowej, traktowany jest jak zapisujący się w dniu zawodów.
9. Zawodnik zapisujący się w dniu zawodów otrzymuje chip, nie otrzymuje pakietu startowego.
VI. KLASYFIKACJA
1. W Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o „Dzban Bernarda” prowadzona będzie następująca klasyfikacja :
a. Wyścig Krasnali 100 i 300 m
- BEZ KLASYFIKACJI -wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowe medale i niespodziankę
b. Wyścig 800 m
- chłopcy
1-2-3 miejsce
- dziewczynki
1-2-3 miejsce
c. Wyścig 1 km.
– chłopcy
1-2-3 miejsce
- dziewczęta
1-2-3 miejsce
d. Wyścig 3,1 km .
- chłopcy
- dziewczęta

11-12 lat
1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce

e Wyścig 3,1 km .
- chłopcy
- dziewczęta

13-14 lat
1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce

f. Wyścig 9.3 km.
- Open Kobiet
- Open Mężczyzn
g. Wyścig 21.7 km.
- Open Kobiet
- Open Mężczyzn

1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce

g. Mistrzostwa Polski w półmaratonie OPEN
- mężczyźni
- kobiety

1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce

h .Puchar Polski Open
- mężczyźni 1-3
- kobiety
1-3

1-2-3 miejsce
1-2-3 miejsce

i. Klasyfikacje wiekowe dotyczy dystansu 21.7 km. 1-2-3 miejsce w kategoriach
K16 i M16 - do 18 lat
K20 i M20 - 19-29 lat
K30 i M30 - 30-39 lat
K40 i M40 - 40-49 lat
K50 i M50 - 50-59 lat
K60 i M60 - 60-60 +
Zawodnicy z pierwszych 3 miejsc klasyfikacji głównej (OPEN) nie biorą udziału w klasyfikacjach
wiekowych. Przy zaliczaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej przyjmuje się rok urodzenia, a nie
dokładną datę.
j. Najlepszy z powiatu grodziskiego i nowotomyskiego wśród kobiet i mężczyzn 1-3 miejsce
k. puchar dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Wyścig we Wrotkarstwie Szybkim o Dzban Bernarda
otrzyma pamiątkowy medal.
2 Nagrody w biegu dziecięcym i młodzieżowym: za miejsca I – III puchary i okolicznościowe
dyplomy .
3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 21.7 km. 9.3 km.
Za miejsca I-III - puchary ufundowane przez sponsora Pucharu Polski Wyścigu we Wrotkarstwie
Szybkim o DZBAN BERNARDA
4. Nagrody w kategoriach wiekowych puchary

VIII.FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Dzban Bernarda pokrywają : Starostwo
Powiatowe,Gmina Grodzisk Wlkp. PZSW Warszawa Sponsorzy i Partnerzy.
2.Koszty opłaty startowej, dojazdów i innych pokrywają uczestnicy.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o „Dzban Bernarda „ MP i PP obowiązuje
niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora,
przypięte z przodu koszulki startowej, na wysokości klatki piersiowej. Zaginanie i zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
3.Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników
4. Dyrektor Wyścigu we Wrotkarstwie Szybkim o Dzban Bernarda zastrzega sobie możliwości
zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed
rozpoczęciem imprezy.
5. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.
6. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione.
8. Ważne - Uwaga start na dystansie fitness tylko w butach wysokich , koła max 90

mm.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

kontakt z organizatorem Piotr Majewski

tel. +48 601 728 994
fax 61 444 5733
e-mail: p_k_majewski@poczta.onet.pl
facebook –SKATE2CITY
X. IMPREZY TOWARZYSZĄCE ( do uzgodnienia ) z władzami miasta

Z poważaniem Skate2City

