REGULAMIN
XIV RAJDU KOLARSKIEGO
„Wjazd na elektrownię szczytowo pompową Dlouhe Strane 2018”
§1
GŁÓWNY CEL ZAWODÓW
„Wjazd na elektrownię szczytowo pompową Dlouhe Strane” :
1. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
2. Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego .
3. Promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach gminy Głuchołazy i
terenów przygranicznych w Czechach .
6. Umożliwienie współzawodnictwa uczestnikom rajdu poprzez połączenie sportowej rywalizacji z
rekreacją.
§2
ORGANIZATOR:
Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski „VICTORIA”
Ul. Boh. Warszawy 13of
48-340 Głuchołazy
§3
MIEJSCE:
W dniu zawodów tj. 30 czerwca 2018r. od godz. 8.00 biuro rajdu utworzone będzie w miejscowości
KOUTY NAD DESNOU, na parkingu przy wjeździe do Elektrowni szczytowo-pompowej „DLOUHE STRANE„
około 25 km od Jesenika w kierunku na Sumperk na terenie Czeskiej Republiki.
§4
PROGRAM RAJDU:
W dniu zawodów na starcie czynne będzie biuro zawodów, przyjmowane będą zgłoszenia i opłata
startowego dla osób przybyłych na rajd w dniu zawodów.
1. Otwarcie biura zawodów od godz. 8.00 - 9.30 KOUTY NAD DESNOU, na parkingu.
2. godz. 10.00 start z parkingu obok wjazdu na elektrownię szczytowo pompową „DLOUHE STRANE”(600
m n. p. m.) i wjazd na parking obok górnej stacji wyciągu narciarskiego 1.300 m n.p.m. długość trasy 11
km , różnica wzniesień 700m, stopień nachylenia trasy 12%-14 %, droga asfaltowa) oraz powrót do
miejsca startu.
3. ok. godz.14.00 zakończenie zawodów i wyjazd zawodników do Głuchołaz
4. ok. 15.00 posiłek i biesiada uczestników Rajdu przy ognisku w ośrodku BANDEROZA w
Głuchołazach ul. Powstańców Śląskich 23
5. ok. godz. 16.00 uroczyste zakończenie Rajdu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pakietów
niespodzianek .
§5
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W jeździe indywidualnej na czas mogą uczestniczyć osoby, które posiadają sprawny sprzęt i dobre
przygotowanie kondycyjne oraz kask (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie)
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
Młodzież do lat 18 uczestniczy w rajdzie pod opieką osoby dorosłej.
Zapisując się na wyścig, zgłaszający tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
§6
ZGŁOSZENIA:
1. Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego oraz do
uiszczenia opłaty za start. Organizator dopuszcza dwa sposoby dokonywania zgłoszeń i opłat:
a) W miejscu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
dokonanie wpłaty gotówkowej w dniu wyścigu w biurze zawodów na linii startu, kwota wpisowego wynosi
60,00 zł.
b) Za pośrednictwem Internetu. Wysłanie poprzez stronę internetową wypełnionego formularza
zgłoszeniowego wraz z opłatą opublikowanego na stronie www.victoria-glucholazy.pl (przy odbiorze
numeru startowego uczestnik zobowiązany będzie do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym
wydrukowanym przez Organizatora, dotyczy tylko zawodników, którzy wypełnią formularz i opłacą
startowe, przestrzegając terminu zgłoszeń. Po tym terminie uczestnicy będą musieli wypełniać formularz
na miejscu w Biurze Zawodów).

2. Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w ostatecznym
terminie 24.06.2018r. niedziela do godz.20.00.
Po tym terminie zgłoszenia do wyścigu i dokonanie opłaty startowej możliwe będzie w dniu zawodów
30.06.2018r. w biurze zawodów na linii startu do wyścigu (patrz pkt. §4.1).
3. Oryginał dowodu opłaty startowej (włącznie z opłatami wniesionymi przez Internet) każdy zawodnik
musi zachować do wglądu w biurze zawodów.
4. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z regulaminem i treścią
XIV Rajdu Kolarskiego wjazd na Elektrownię Szczytowo – Pompową Dlouhe Strane i akceptacją jego
warunków.
UWAGA
Zawodniczki i zawodnicy XIV Rajdu Kolarskiego, którzy zapisali się przez stronę internetową, a nie uiścili
opłaty za udział w wyścigu do wyżej wymienionego terminu będą wykreśleni z listy startowej. Warunkiem
wpisania na listę startową będzie ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty
startowej na miejscu w Biurze Zawodów.
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników.
§7
OPŁATY STARTOWE:
1. W przedziale wieku do 18 lat:
30 zł – do niedzieli 24.06.2018r. (godz. 20:00) przed terminem wyścigu (Internet, bank) lub opłata w
dniu wyścigu dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
2. Osoby, które ukończyły 18 lat:
45 zł – do niedzieli 24.06.2018r. (godz. 20:00) przed terminem wyścigu (Internet, bank)
60 zł – opłata w dniu wyścigu dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
3. członkowie GLKK VICTORIA
25 zł – dla członków klubu GLKK VICTORIA którzy mają uregulowane składki
15 zł – młodzież do lat 18
Wpłat wpisowego można dokonywać na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Głuchołazach
nr konta 34 8891 0000 0000 0736 2000 0010
Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria Głuchołazy ul. Boh. Warszawy 13 of
z dopiskiem „imię i nazwisko zawodnika, nazwa klubu, miejscowość”
Szczegółowy regulamin rajdu na stronie www.victoria-glucholazy.pl
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Przyjęci będą ci
zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora oraz posiadają dowody
wpłat.
• Każdy zawodnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy
zachować.
• Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału w wyścigu lub nie ukończyły
zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.
• Faktury VAT wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług
§8
UWAGA!
Od 20 maja 2018r. zostanie uruchomiony system internetowego zgłaszania się na Rajd na stronie klubu
www.victoria-glucholazy.pl przez podany link do systemu zgłoszeniowego.
§9
KLASYFIKACJA
1. Klasyfikacja OPEN - zwycięzcą XIV Jazdy Indywidualnej na czas zostanie zawodnik/zawodniczka,
który/a pokona trasę w najkrótszym czasie i nie pominie żadnego punktu kontrolnego (bez względu na
kategorie wiekowe).
2. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona z podziałem na wiek, zgodnie z kategoriami zapisanymi
w regulaminie. Wyniki będzie można sprawdzić/porównać na stronie internetowej www.victoriaglucholazy.pl i na tablicy ogłoszeń po zakończeniu Rajdu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą dekorowani i nagradzani.
§ 10
RUCH DROGOWY
1. Wyścig będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią przejazd na trasie.
2. Zawodnicy wyścigu poruszają się po drodze prawym pasem jezdni, albo prawą stroną drogi zgodnie z
przepisami ruchu drogowego.
3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze wjeżdżające pod górę autobusy i
inne pojazdy właściciela drogi oraz możliwość wyjechania pojazdów z , dróg leśnych i przestrzegać
przepisów o ruchu drogowym.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
5. Wyścig odbywać się będzie w warunkach ograniczonego ruchu drogowego.
6. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wystawienie
posterunków kierowania ruchem oraz punktów kontrolnych organizatora.
7. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzorowanych i
kierowanych przez służby organizatora
8. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi
przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
§ 11
ŚWIADCZENIA:
W ramach wpisowego organizator przewiduje:
1. puchary dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach,
2. pamiątkowe gadżety.
3. napoje chłodzące w czasie wyścigu
4. fachową opiekę medyczną oraz obsługę techniczną dla uczestników rajdu.
5. pomiar elektroniczny czasu.
6. wspaniałą atmosferę i niezapominane przeżycia z trasy rajdu.
§ 12
KARY
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
1. Upomnienie zawodnika.
2. Dyskwalifikacja zawodnika.
§ 13
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu
zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
1. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
2. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
3. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,
wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z
winy zawodnika.
5. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować z
roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
6. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez
nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

7. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
Organizatora w czasie trwania zawodów.
8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu
uczestnictwa w zawodach.
9. Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
10. Zawody Kolarskie odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, organizatorów i osób działających w imieniu
organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
12. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za
wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
13. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego
zmian.
14. Każdy uczestnik rajdu obowiązany jest posiadać przy sobie dokument umożliwiający pobyt za granicą
(paszport lub dowód osobisty).
15. ZAWODNICY OBOWIĄZKOWO STARTUJĄ W KASKACH SZTYWNYCH, ZAWODNIK BEZ KASKU NIE
ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO ZAWODÓW, A OPŁATA STARTOWEGO NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA.
17. O fakcie udziału w zawodach osób niepełnoletnich, muszą być poinformowani rodzice zawodnika
niepełnoletniego, którzy powinni decydować o tym czy ich dziecko może uczestniczyć w konkursie
sportowym.
18. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w
zawodach.
19. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione, oraz szkody wyrządzone osobom
trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót.
20. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność,.
21. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
22. Uczestnicy posiadający licencję zawodniczą klasyfikowani będą oddzielnie w kategorii.
23. W razie nie przybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi.
24. Uwagi odnośnie przebiegu wyścigu jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie w
formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów przez okres 30 minut od czasu ogłoszenia wyników. Do
uwag należy dołączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonej uwagi. Decyzja ostateczna należy do
Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji.
Więcej informacji na internetowej stronie klubowej www.victoria-glucholazy.pl
§ 14
KATEGORIE WIEKOWE
Podczas XIV Rajdu Kolarskiego „Wjazd na Elektrownię Szczytowo Pompową Dlouhe Strane nad Desnou”
obowiązują następujące kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
Kategoria ŻACY - do 12 lat
Kategoria MM - 13 do 15 lat
Kategoria M1 - 16 - 19 lat
Kategoria M2 - 20 - 29 lat
Kategoria M3 - 30 - 39 lat
Kategoria M4 - 40 - 49 lat
Kategoria M5 - 50 - 59 lat
Kategoria M6 - 60 lat i więcej

Kobiety:
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

K0
K1
K2
K3

-

do
21
40
56

20 lat
- 39 lat
- 55 lat
lat i więcej

• Kategoria OPEN 1 - dla osób posiadających licencję PZKOL bez względu na wiek, płeć.
• Kategoria OPEN 2 - rowery górskie - bez względu na wiek i płeć,
• Kategoria Klubowa GLKK Victoria - bez względu na kategorię i rodzaj roweru.
Kategoria Generalna nie jest nagradzana, jedynie podane są wyniki uzyskane przez zawodników i
miejsce.
Przypadku nie zebrania 5 zawodników danej kategorii Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji
kategorii
Nagroda rzeczowe:
1. Najstarszy zawodnik
2. Najstarsza zawodniczka
3. Najmłodszy zawodnik
4. Najmłodsza zawodniczka
Zarząd GLKK Victoria Głuchołazy

