„Tour de Powiat”
REGULAMIN
Maratonu Rowerowego po Ziemi Zgierskiej
o Zasięgu Ponadregionalnym
o Puchar Starosty Zgierskiego

1. Cel cyklu
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na terenie powiatu zgierskiego,
• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w powiecie zgierskim,
2. Organizator
• Starostwo Powiatowe w Zgierzu
• Urząd Miasta – Gminy Stryków
• Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
• Urząd Gminy Parzęczew
• Urząd Miasta Zgierza
• Łódzki Okręgowy Związek Kolarski
3.
•
•
•
•
•

Kalendarz imprez
1.05.2012 etap Stryków
12.05.2012 etap Aleksandrów Łódzki
19.05.2012 etap Parzęczew
20.05.2011 etap Zgierz
25.05.2012 Gala finałowa, wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej (MOSiR w Zgierzu, g. 18.00)

4. Warunki uczestnictwa
Maraton to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach
i miejscowościach. Uczestnikiem może być osoba, która dokona rejestracji w Biurze Zawodów w dniu wyścigu
każdorazowo przed każdym etapem. Uwaga: Kartę zgłoszeniową do cyklu wypełnia się tylko jeden raz
w sezonie. Karta obowiązuje przez wszystkie edycje, w których uczestnik będzie brał udział. Warunkiem udziału
w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem w pierwszym maratonie, w którym
zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie
wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu i programu zawodów w poszczególnych
etapach. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w/w. zawodach. W przypadku
startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja
obowiązuje na wszystkich edycjach tegorocznego cyklu.”
Potwierdzeniem udziału w poszczególnych edycjach jest rejestracja.
Impreza ma charakter otwarty.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad
opisanych w niniejszym Regulaminie.
Każdy uczestnik maratonu rowerowego jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
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Do całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w biurze zawodów. W przeciwnym wypadku zawodnik nie
zostanie umieszczony w wynikach.
5. Program zawodów
Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu:
• godz. 8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
• godz. 10.30 - ustawianie zawodników w sektorach startowych,
• kolejne grupy wiekowe startują według szczegółowego programu zawodów w danej miejscowości
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.
6. Kategorie wiekowe i dystans
Podczas maratonu rowerowego obowiązują grupy wiekowe :
• grupa A – klasy 1-3 szkoły podstawowej, dystans ok. 1000 m
• grupa B – klasy 4-6 szkoły podstawowej, dystans do 3 km,
• grupa C – szkoły gimnazjalne, dystans do 25 km,
• grupa D – szkoły ponadgimnazjalne, dystans do 40 km,
• grupa E – kategoria wiekowa 20 – 40 lat, dystans do 60 km,
• grupa F – pozostali, dystans do 50 km,
Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą
poszczególne edycje.
Start do maratonu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu
wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje
uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatora i ratowników medycznych.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się
z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników, nie mogą używać wulgarnych słów
ani zachowywać się w sposób niesportowy.
Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników
w pobliżu i na trasie zawodów.
7. Zasady Fair-Play
• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie,
• Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy
lub skrzyżowania,
• Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
• Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku,
• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
8. Świadczenia dla zawodników
Organizatorzy zapewniają zawodnikowi:
• przejazd oznakowaną trasą podczas każdej edycji maratonu,
• numer startowy,
• zabezpieczenie medyczne każdej edycji,
• posiłek regeneracyjny po maratonie,
• ubezpieczenie OC i NNW,
• bezpłatny serwis techniczny.
9. Klasyfikacja
W każdej edycji przewidziane są nagrody dla zawodników za trzy pierwsze miejsca.
Przewidziana jest punktacja do 10 miejsca (I miejsce – 10 pkt., II miejsce – 8 pkt., III miejsce – 6 pkt.,
IV miejsce – 5 pkt., V miejsce – 4 pkt., VI miejsce 2 pkt., VII – X miejsce po 1 pkt.)
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna, która będzie sumą punktów ze wszystkich edycji, co oznacza,
że zawodnik musi startować w co najmniej trzech edycjach Tour de Powiat, żeby był brany pod uwagę
w klasyfikacji generalnej.
10. Ruch drogowy
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych
Policja oraz służby wyznaczone przez Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
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Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól,
dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni
i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
11. Nagrody
Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone puchary dla trzech pierwszych
zawodników i zawodniczek. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się
zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza jego utratę. Po zakończeniu każdego etapu, po ceremonii
dekoracji wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzona tombola z nagrodami.
12. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• karę punktową (doliczenie punktów minusowych od -1 do -5),
• dyskwalifikację,
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
13. Informacje dodatkowe
• zawodnicy startują na rowerach dowolnych,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników
na zawody i powrotu z nich,
• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu,
• nieznajomość regulaminu nie będzie uznawana jako wytłumaczenie,
• każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
• każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy otrzymany przez organizatora
w wyznaczonym miejscu, aby był bardzo dobrze widoczny. Numer nie może być zasłaniany częścią
ubrania, plecakiem, ani powiewać swobodnie na wietrze,
• używać można jedynie oficjalnych numerów startowych,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
• osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy
przez obsługę techniczną,
• maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko
naturalne,
• uczestnik maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny
regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora),
• Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na trasie wyścigu.
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