
Regulamin zawodów

1. Cel zawodów sportowych Lubsko Challenge Cross Duathlon 2017:  

-  popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej, 

-  promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miasta i gminy Lubsko,

- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania,

- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem. 

2. Nazwa imprezy:

Lubsko Challenge Cross Duathlon 2017. 

3. Organizatorzy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku,

- Urząd Miasta i Gminy Lubsko,

- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko,

- Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Lubsko”,

- Lubuskie Centrum Oyama Karate,

- Magazyn Lubski

- Michał Glinka.

4. Termin i miejsce zawodów:

29 kwiecień 2017 rok, zalew „ Karaś” Lubsko.

5. Program zawodów:

Godz..  8.00 - 9.00:     otwarcie biura zawodów, zapisy zawodników niezgłoszonych,

Godz.  9.15 - 9.45:   otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego oraz przyjmowanie rowerów,

a także odprawa zawodników

Godz.  10.00:             start,

Godz.  16.00:             zakończenie. 
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6. Warunki uczestnictwa:

Lubsko Challenge Cross Duathlon  to ogólnodostępna impreza rowerowo - biegowa rozgrywana we

wskazanym terminie i miejscu. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

a). Ukończenie 18-go roku życia; osoby poniżej 18-go roku życia mogą startować w Lubsko Challenge Cross

Duathlon tylko z pisemną zgodą prawnego opiekuna,              

b).  Wypełnienie  karty  zgłoszeniowej  w  Biurze  Zawodów  lub  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  na  stronie

internetowej, oraz wniesienie opłaty startowej.

c).  Własnoręcznie  i  czytelnie  podpisanie  deklaracji  udziału  w  Lubsko  Challenge  Cross  Duathlon  wraz  z

oświadczeniem o treści:

„Organizator,  wszystkie osoby z nim współpracujące,  a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub

po  zawodach.  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. Zapoznałam / zapoznałem się z trasą i  zgadzam się z warunkami

uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. 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/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz

kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Lubsko Challenge Cross Duathlon

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). 

d). Zgłoszenie udziału w zawodach na stronie WWW podanej przez organizatora w komunikacie lub w Biurze

Zawodów w dniu imprezy. Zapisy internetowe od dnia 15.01.2017 do dnia 14.04.2017r.

e). Organizator dopuszcza możliwość startu sztafet. Przez sztafetę rozumiany jest 2 (dwu) osobowy zespół w

którym pierwsza osoba pokonuje etapy biegowe, druga natomiast etap rowerowy.

7. Opłaty startowe. 

Udział w zawodach jest płatny, wysokość opłaty startowej wynosi:

60 zł – przelewem na konto organizatora nr, do dnia 14.04.2017r.

80zł – przelewem na konto organizatora, do dnia 14.04.2017t. (sztafeta)

80zł – płatne w Biurze Zawodów.

100zł -  płatne w Biurze Zawodów (sztafeta)

Nr konta: 23 1020 5460 0000 5102 0098 5473 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku, 68-300 Lubsko ul Bohaterów 3d.

W tytule proszę podać: WPISOWE „LUBSKO CHALLENGE CROSS DUATHLON 2017, IMIĘ NAZWISKO.

W przypadku sztafety dopisać „SZTAFETA oraz NAZWISKA UCZESTNIKÓW.
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8. Sposób przeprowadzenia imprezy. 

 Lubsko Challenge Cross Duathlon rozpoczyna się biegiem na ok 10 km ze startu wspólnego, którego

trasa wiedzie po ścieżkach leśnych .

Po  przebiegnięciu  w/w dystansu  zawodnicy  ruszają  na  rowerach  i  pokonują  trasę  o  długości  ok.  30km

wiodącą duktami leśnymi oraz ok. 3km drogami publicznymi przy ograniczonym ruchu. Organizator zaleca

użycie rowerów typy MTB ze względu na specyfikę trasy,  aczkolwiek dopuszcza udział  w zawodach na

każdym typie rowerów z wyłączeniem rowerów elektrycznych.

Rywalizacja kończy się biegiem na dystansie ok. 5 km.

-  Start,  strefa  zmian i  meta znajdują  się  przy przystani  kajakowej  nad Zalewem Karaś.  W strefie  zmian

zawodnicy nie mogą jechać na rowerach.

- W trakcie etapu rowerowego każdy z zawodników musi obowiązkowo posiadać na głowie zapięty kask

rowerowy sztywny.

- Naprawy rowerów zawodnicy mogą dokonywać w obrębie trasy we własnym zakresie.

- Podczas zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Trasa zawodów będzie oznakowana. 

Ponad to,  w wyznaczonych miejscach znajdować się  będą osoby pilotujące  uczestników, a  także  punkty

kontrolne. Pominięcie punktu kontrolnego jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika. 

15 – sty kilometr etapu rowerowego jest punktem pomiaru międzyczasu.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach czy biegnące po trasie Duathlonu będą usuwane

przez obsługę techniczną.

-  Numery  startowe  wydawane  będą  w  Biurze  Zawodów  po  okazaniu  dokumentu  tożsamości  oraz  po

podpisaniu formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o stanie zdrowia. 

- Zabronione jest montowanie/pozostawienie numerów i chipów z poprzednich/innych zawodów, ze względu

na możliwość zakłócania pomiaru czasu 

9. Klasyfikacja zawodów.

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategorii OPEN z podziałem na kobiety,  mężczyzn i

sztafety. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają

trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 

W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami. 

Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI. 

Wszyscy, którzy ukończą Lubsko Challenge Cross Duathlon otrzymają pamiątkowe medale, natomiast zwycięzcy

( trzy pierwsze miejsca) dodatkowo puchary oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizacyjnych . 
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10. Protesty.

Protesty można  składać  w dniu  zawodów do sędziego  głównego.  Do  protestu  (przygotowanego  w formie

pisemnej)  należy  załączyć  kaucję  w  wysokości  50  zł.  Protesty  będą  przyjmowane  przez  30  minut  od  momentu

ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w

porozumieniu  z  Organizatorem  nie  przyzna  racji  składającemu  protest.  Decyzja  ostateczna  należy  do  Sędziego

Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

11. Informacje dodatkowe. 

 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. 

 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca. 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami.

 Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

 Zawody mogą się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych

policja, straż miejska i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez

obsługę techniczną. 

 Na trasie zawodów mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko naturalne. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. 

 Uczestnik Lubsko Challenge Cross Duathlon wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub

innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 
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 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z wystąpieniem

czynników od niego nie zależnych. 

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo do interpretacji  niniejszego regulaminu  oraz  do  jego  zmian  (aktualny

regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  zawodów  oraz  w  siedzibie  Organizatora).  Organizator

ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12.  Ochrona środowiska. 

Zawodnicy  muszą  szanować  środowisko  naturalne  i  bezwzględnie  nie  mogą  zanieczyszczać  trasy

zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy karane będzie doliczeniem kary czasowej. Nie

wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 
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