R EGULAMIN X K OŹMIŃSKIEGO M ARATONU R OWEROWEGO
- 03 CZERWCA 2018 R .
1. CEL IMPREZY





popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej
sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
prezentacja walorów krajoznawczych Koźmina Wlkp. i okolicy

2. ORGANIZATOR
a) Organizator Główny
,,Amatorska Grupa Kolarska Koźmin Wlkp.” sekcja IKS ,,Spartakus” w Koźminie Wlkp.
Plac Najświętszej Marii Panny 2
63-720 Koźmin Wlkp.
b) Współorganizator
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.
ul. Floriańska 19
63-720
Koźmin Wlkp.

3. WPISOWE
Opłata startowa płatna za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w systemie Dotpay.
Opłatę startową dokonujemy zgodnie z wygenerowanymi informacjami przez system,
niewolno zmieniać informacji na przelewach.
Liczy się data zaksięgowania na koncie organizatora.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty
startowej.
Jeżeli osoby dokonujące wpłat za pośrednictwem np. przekazów pocztowych, przelewów,
nie będą miały odnotowane na stronie organizatora potwierdzenia dokonania przelewu
do dnia 28.05.2018 r. proszone są o kontakt w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
OPŁATA PODLEGA ZWROTOWI w 100% (po potrąceniu kosztów przelewu) LUB MOŻE BYĆ
SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA jeżeli uczestnik poinformuje organizatora o tym
fakcie do 25 maja 2018 r., po tym terminie zwroty nie będą uwzględniane!
Wysokość opłat:

Dystans Rodzinny - Pakiet STARTOWY: wszyscy uczestnicy 15zł/osoba,
dzieci poruszające się w fotelikach bezpłatnie;

Dystans Średni i Długi - Pakiet STARTOWY: wszyscy uczestnicy 30zł/osoba
Członkowie IKS Spartakus - AGK Koźmin Wlkp. z opłaconą składką członkowską mają prawo dokonać
50% wpłaty ww. kwoty.

Limit uczestników 350
W dniu 25 maja 2018 r. lub wcześniej po odnotowaniu 350 opłat startowych
na koncie organizatora zapisy zostają zamknięte .

Uwaga!
Po tym terminach zgłoszenia nie będą przyjmowane!
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie tylko drogą elektroniczną na stronie:
http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3917

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW


biuro zawodów będzie czynne w godz. 8:00 – 9:45 w dniu przeprowadzenia
Maratonu, gdzie należy odebrać pakiet startowy: m.in. numer startowy
z paskami mocującymi, chip do pomiaru czasu, talony żywnościowe oraz złożyć
pisemną deklarację uczestnictwa, osoby niepełnoletnie zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na udział w X KMR.

UWAGA!
Rejestracja i Odbiór pakietów startowych wyłącznie do godz.
9:45 , PILNE!







miejsce biura zawodów, i dokładne usytuowanie startu i mety zostaną wskazane
w późniejszym czasie w odrębnym komunikacie,
podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
otwartym ruchu drogowym,
każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
uczestnicy jadą samodzielnie lub w zorganizowanej kolumnie (grupie), która nie może
przekraczać 15 osób,
odległość między jadącymi kolumnami (grupami) nie może być mniejsza niż 200 m,
trasa Maratonu liczy: runda długa – ok. 80 km (3 pętle); runda średnia – ok. 53 km
(2 pętle); runda rodzinna –ok. 26,5 km(1pętla), z trasą można się zapoznać
na stronach internetowych pod adresem podanym poniżej:
Dystans Rodzinny, Dystans Średni i Długi
https://www.bikemap.net/pl/r/4389699/

Przebieg trasy:

Runda Rodzinna (1xok.26,5km) Start – Koźmin Wlkp., ul. Zamkowa, po ok. 100m
na pierwszej krzyżówce skręcamy na lewo w ul. Strzelecką, po ok. 500m skręcamy na prawo
w ul. Kobylińską, UWAGA! przejeżdżamy niestrzeżony przejazd kolejowy, jedziemy
w kierunku Psiego Pola. W Psim Polu skręcamy na lewo do Kaniewa, w Kaniewie kierujemy

się na prawo drogą do Benic, przejeżdżamy Wronów dalej skręt na prawo do Unisławia.
W Unisławiu na skrzyżowaniu dróg z figurą stojącą po środku przejeżdżamy przed nią
na lewo w kierunku Wielowsi, na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy na prawo i jedziemy dalej
drogą Krotoszyn-Kaczagórka w kierunku do Wielowsi, mijamy Wielowieś dalej jedziemy
do Gościejewa, gdzie skręcamy drogą główną na lewo w kierunku Mokronosa.
W Mokronosie skręt na lewo kierunek Kaczagórka, by po ok. 2,5km z drogi prowadzącej
do Kaczagórki odbić na prawo w kierunku Serafinowa. Po przejechaniu ok. 1km przed
Kościołem w Serafinowie skręcamy na prawo, mijamy pkt. żywieniowy (na ok. 18km trasy).
Z Serafinowa jedziemy dalej do Wrotkowa. Dojeżdżamy do drogi Koźmin Wlkp. - Mokronos,
UWAGA! skręcamy na lewo, mijamy Wrotków i jedziemy przez Staniew do Koźmina Wlkp.,
a dalej ul. Staniewską UWAGA! dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego
w Koźminie Wlkp. i dalej prosto ul. Zamkową do mety - Meta dystansu rodzinnego

dojazd do Zamku!
Dystans średni i długi po pierwszej pętli ok. 26,5km nie wjeżdżamy na metę lecz skręcamy na
prawo w ul. Strzelecką i kontynuujemy jazdę po trasie wcześniej opisanej.

Trasa Średnia (2x26,5km - ok. 53km ),
Runda Długa (3x26,5km – ok.80km)















trasa maratonu na głównych skrzyżowaniach zostanie obstawiona Strażakami z OSP,
którzy będą wskazywali kierunek jazdy oraz pomagali włączyć się do ruchu jadąc
z drogi podporządkowanej na drogę „główną”,
trasa Maratonu zostanie dodatkowo oznakowana tabliczkami informacyjnymi
o odbywającej się imprezie rowerowej, strzałkami, taśmami i słupkami
ostrzegawczymi,
uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
wracają samodzielnie do miejsca startu,
każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który należy umieścić na kierownicy
roweru, brak numeru będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika, uczestnika
Maratonu,
na trasie Maratonu zostaną usytuowane punkty kontrolne i żywieniowe,
każdy uczestnik zobowiązany jest do zameldowania się na punkcie kontrolnym;
dystans rodzinny jeden punkt kontrolny i meta, dystans średni dwa punkty kontrolne
i meta, dystans długi cztery punkty kontrolne i meta (usytuowanie punktów
kontrolnych i żywieniowych zostanie podane w późniejszym terminie w odrębnym
komunikacie), ominięcie, nie odnotowanie przez sędziego faktu przejazdu przez
punkt kontrolny będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika,
zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, zachowań
fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów,
pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy,
osoba kończąca drugą pętlę na dystansie długim, na trzecią pętlę musi wjechać
do godz. 12:40.
bezwzględnie każdy uczestnik, niezależnie od wyboru trasy, musi dojechać do mety
Maratonu do godziny 14:00.

6. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
 Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej
o dobrym i bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym
(zawodnicy licencjonowani mogą wziąć udział w maratonie, jednak nie powinni
zgłaszać się do zawodów o tytuł: ,,Mistrza Koźmina Wlkp. – 2018 w Maratonie
Rowerowym”),

 warunkiem dopuszczenia do startu jest:
o ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie
w maratonie na własną odpowiedzialność,
o osoby niepełnoletnie w ,,Maratonie” mogą uczestniczyć za pisemną zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów,
o zapoznanie się z regulaminem imprezy oraz przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego lub złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w tego typu zawodach sportowych,
o uczniowie ze szkół podstawowych i dzieci młodsze mogą uczestniczyć
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
o uczniowie gimnazjum i niepełnoletni szkół średnich po okazaniu pisemnej
zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
o posiadanie sprawnego roweru z odpowiednim wyposażeniem,


zalecane posiadanie telefonu komórkowego, rowerowego zestawu naprawczego,

 każdy uczestnik musi posiadać numer startowy umieszczony na kierownicy roweru,
 na dystansie średnim i długim na całej trasie obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy
w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem, równoznaczna
jest z dyskwalifikacją zawodnika. Na dystansie rodzinnym kask jest zalecany,
szczególnie u dzieci.

7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
7.1
Każdy uczestnik, który przejedzie zadeklarowany dystans otrzymuje okolicznościowy medal,
numer startowy oraz posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany od godz. 12:30),
a na punktach żywieniowych będzie się mógł posilić lekką strawą; np. placek, banany,
cukierki, woda mineralna itp., a także będzie mógł wziąć udział w konkursie o tematyce
rowerowej związanej z Koźmińskim Maratonem Rowerowym, którego rozstrzygnięcie
nastąpi po dekoracji zawodników.
7.2
,,Mistrz Koźmina Wlkp. w Maratonie Rowerowym”.



na dystansie ok.80 km (tylko trasa długa,) zostanie rozegrany wyścig
o tytuł ,,Mistrza Koźmina Wlkp. - 2018 w Maratonie Rowerowym”
zawody zostaną przeprowadzone bez podziału na rodzaj roweru, z podziałem na płeć
i kategorie wiekowe;

KI iMI
do 19 lat
K II i M II 20 -29 lat
K III i M III 30 - 39 lat
K IV i M IV 40 - 49 lat
K V i M V 50 - 59 lat
K VI i M VI 60 - 69 lat
K VII i M VII od 70 lat
• za zajęte I-III miejsca w ww. kategoriach, uczestnicy wyścigu o tytuł:
,,Mistrza Koźmina Wlkp. - 2018 w Maratonie Rowerowym” zostaną nagrodzeni pucharami,

• każdy zawodnik musi posiadać numer startowy umieszczony na kierownicy roweru,


na całej trasie obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w zapiętym kasku sztywnym.
Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem, równoznaczna jest z dyskwalifikacją
zawodnika,



pomiar czasu dokonywany będzie sposobem elektronicznym, o zajętym miejscu
decydował będzie osiągnięty czas brutto zawodnika startującego w danej grupie.
Punkty kontrolne usytuowane będą na starcie i mecie oraz w miejscach opisanych
wcześniej, w przypadku osiągnięcia identycznego czasu i finiszu z grupy o kolejności
decydować będzie miejsce przyjazdu wywalczone w grupie,



wyścig o tytuł ,,Mistrza Koźmina Wlkp. - 2018 w Maratonie Rowerowym” zostanie
rozegrany zgodnie z regulaminem zawodów. We wszystkich spornych sprawach
nieuregulowanych w regulaminie, decydować będzie Komisja Sędziowska w skład,
której wchodzą przedstawiciele organizatorów zawodów oraz powołane przez
organizatorów osoby doświadczone w prowadzeniu zawodów kolarskich bądź
zasłużone dla rozwoju tej dyscypliny sportu w regionie.

7.3
Nagrody dodatkowe
• Puchary za I miejsce (w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych,
puchary również za II i III m.) czekają również na uczestników, którzy najszybciej pokonają
dystans średni (ok. 40,5 km) w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć;
KI iMI
do 19lat
K II i M II 20 - 29 lat
K III i M III 30 - 39 lat
K IV i M IV 40 - 49 lat
K V i M V 50 - 59 lat
K VI i M VI 60 - 69 lat
KVII i M VII od 70 lat
bez podziału na rodzaj roweru.
W przypadku nie zgłoszenia się, nie ukończenia maratonu, minimalnej liczby trzech osób
w danej kategorii wiekowej, osoba taka może zostać sklasyfikowana w niższej kategorii
wiekowej.

8. GRUPY STARTOWE
start pierwszej grupy zawodników przewidujemy na godz. 10:00 dnia 03.06.2018,
zawodnicy startują w grupach 10 - 15 osobowych w odstępach
2-minutowych na dystansach długim, średnim i 1-minutowych na dystansie
rodzinnym, w kolejności ustalonej przez organizatora, listy z grupami startowymi
dostępne będą do wglądu od piątku 01.06.2018 r. na stronie www.agk-kozmin.pl ,
 w pierwszej kolejności startują zawodnicy na długim dystansie, po nich na średnim
i dalej na rodzinnym,



9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
























maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania
z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach,
podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower.
Zakaz korzystania dotyczy również rowerów z tzw.
wspomaganiem np. elektrycznym lub silników spalinowych i innych. Stwierdzenie
złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika
w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników
Maratonu w minimalnym zakresie od NNW,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu,
uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu,
organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu,
organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie
trwania zawodów,
ewentualne protesty należy składać do Sędziego Głównego zawodów w formie
pisemnej, do godz. 14:15. Złożenie protestu wymaga wpłaty kaucji w wysokości 100,PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie zgodzi się z treścią
protestu,
oficjalnie wyniki zawodów zostaną ogłoszone nie później, niż o godzinie 14:30
po zamknięciu trasy, a dekoracja zwycięzców nastąpi bez zbędnej zwłoki
po ogłoszeniu wyników,
każdy zawodnik zgłoszony do zawodów akceptuje tym samym warunki Regulaminu
i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie
danych organizatora zawodów w celach marketingowych oraz umieszczenie
na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta
zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną; Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),każdy uczestnik mam
prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Organizatorzy AGK Koźmin Wlkp.
Osoby do kontaktu ws. udziału w X KMR:
Jarosław Kucharski – tel. 606261829, jarkuch@gmail.com
Arkadiusz Zmyślony – tel. 506940626, arkadiusz.zmyslony@interia.pl

