REGULAMIN
VII Maratonu Kolarskiego „DOBRODZIEŃSKA SETA 2017”
ORGANIZATOR
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
Klub Turystyki Rowerowej „Jednoślad” w Dobrodzieniu
Komandor imprezy – Agnieszka Hurnik tel. 603-898621
Z- ca komandora – Józef Włodarz tel. 602-158206
MIEJSCE STARTU I TERMIN
Dobrodzień ul. Powstańców Śląskich - 10.09.2017 . Start godz. 1000
Zbiórka i zapisy w biurze zawodów od 730 - 930 – teren targowiska ul. Solna
TRASA MARATONU
Dobrodzień – Makowczyce – Szemrowice – Zębowice – Kadłub Wolny – Osiecko – Zębowice- Turawa
– Szczedrzyk-Jedlice- Antoniów – Dylaki – Kadłub Turawski – Zębowice-Osiecko – Kadłub Wolny –
Zębowice – Makowczyce - Dobrodzień
Meta – ul Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu
MARATON
1. Maraton na czas z limitem do 5 godz. na dystansie 100 km
Limit uczestników maratonu – 400 zawodników / względy bezpieczeństwa/.
Startujemy w grupach 15 osobowych . Odległość miedzy grupami 200 m.
POMIAR CZASU
Pomiar czasu elektroniczny dla wszystkich uczestników imprezy .
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale . Zawodnicy , którzy
pokonają trasę w regulaminowym limicie czasowym 5 godz. otrzymają dodatkowo certyfikat
potwierdzający ukończenie maratonu „DOBRODZIEŃSKA SETA 2017”
Dodatkowo puchary dla zawodników z najlepszymi czasami niezależnie od pozycji startowej
/ pomiar czasu elektroniczny /za zajęcie I , II , III miejsca w kategorii Pań i Panów , nagrody
rzeczowe ufundowane przez miejscowych rzemieślników oraz pamiątkowe puchary dla drużyn
powyżej trzech zawodników. Do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników maratonu
przewidziano dodatkowo szereg nagród rzeczowych. Na trasie zapewniamy wodę mineralną ,
napoje energetyzujące , czekoladę i pomoc medyczną. Na mecie gorący posiłek oraz wodę
mineralną. Opłata startowa wynosi 50 zł dla wszystkich uczestników imprezy z wyjątkiem

młodzieży uczącej się . Opłatę należy dokonać przelewem na Klub Sportowy „Start”
Plac Wolności 24 46-380 Dobrodzień nr. konta –14 8907 1047 2005 4000 0097 0001 B.S Leśnica .
W tytule przelewu proszę podać - imię i nazwisko z dopiskiem ”Dobrodzieńska Seta”. W
wyjątkowych przypadkach będzie można dokonać wpłaty gotówką w biurze zawodów w dniu
startu. Oplata gotówkowa wynosi 60 zł. Będzie czynne jedno stanowisko kasowe.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia od dnia 10.08.2017 do dnia 5.09.2017
Preferowanie zgłoszenia internetowe – link do formularza zgłoszeniowego –
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/406/vii-maraton-kolarski-dobrodzienska-seta-2017.html

Zgłoszenia do udziału można dokonać również telefonicznie pod numerem – 602-158206
lub email – klub-jednoslad@wp.pl
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Impreza będzie odbywała się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. Oznacza to, że
zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Na czas przejazdu
uczestników maratonu ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku będzie zamykany . W trakcie
przerw miedzy grupami / zawodnikami/ może nastąpić otwarcie ruchu dla pojazdów zgodnie z
kierunkiem poruszania się uczestników maratonu. / zasady bezpieczeństwa/ Przed zawodnikami
pojedzie pilot - pojazd policji. Zawodnikom towarzyszyć będzie mobilna służba medyczna . Za
ostatnim zawodnikiem pojedzie samochód z informacją na tablicy „Koniec wyścigu” Na trasie będą
rozstawione samochody do ewentualnego zabierania zawodników którym przydarzyła się awaria.
Wszystkie skrzyżowania z drogami głównymi będą zabezpieczone przez strażaków lub policję.
Wszyscy zawodnicy jadą obowiązkowo w kaskach ochronnych / zasady bezpieczeństwa/
OZNAKOWANIE TRASY
Zmiana kierunku jazdy będzie sygnalizowana przez zabezpieczających trasę strażaków.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca
indywidualne ubezpieczenie od NW i OC
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.
- każdy z uczestników jest zobowiązany podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej ,
Funkcjonariuszom Policji , OSP oraz organizatora

- nieznajomość regulaminu maratonu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora
za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy regulamin i
przestrzegać jego postanowień pod rygorem wykluczenia z zawodów.
- zawodnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna na udział w
maratonie oraz startują obowiązkowo w kaskach ochronnych .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim oraz
za szkody własne . Maraton odbędzie się niezależnie od pogody.

PROGRAM IMPREZY
7.30 – 9.30 – zapisy w biurze maratonu – ul. Solna / teren targowiska/
10.00 – start /ul. Powstańców Śląskich/
10.00 – 15.00 – maraton na trasie Dobrodzień – Makowczyce – Szemrowice – Zębowice – Kadłub
Wolny – Osiecko - Zębowice – Turawa – Szczedrzyk – Jedlice – Antoniów – Kadłub Turawski –
Zębowice – Osiecko – Kadłub Wolny – Zębowice – Makowczyce - Dobrodzień
15.00 – 15.30 – dekoracja zwycięzców – ul. Solna / teren targowiska/
16.00 – zakończenie VI Maratonu Kolarskiego „Dobrodzieńska Seta”

