Zawody Rowerowe MTB
SKI ARENA Łysa Góra -Dziwiszów

Łysogórki 2018
Patronat nad Zawodami Rowerowymi „Łysogórki” objął
Wójt Gminy Jeżów Sudecki – Pan Edward Dudek

REGULAMIN
1. Organizator
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap oraz „Łysa Góra” Sp. z o.o.
58 – 508 Dziwiszów 97 A, e-mail: aesculap@interia.pl; www. aesculap.com.pl,
www.lysagora.pl
2. Cel zawodów
 Popularyzacja kolarstwa górskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz integracja społeczności kolarskiej.
 Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku
i rekreacji.
 Wyłonienie najlepszych bikerów cross-country cyklu Łysogórki 2018.
 Promowanie ośrodka ŁYSA GÓRA jako stacji sportów letnich.
 Kontynuacja serii kolarskich zawodów MTB.
3. Kalendarz imprez

27.05.2018 
24.06.2018 
29.07.2018 
26.08.2018 
30.09.2018 -

inauguracja sezonu
druga edycja
trzecia edycja
czwarta edycja
finałowa edycja oraz podsumowanie klasyfikacji „OPEN”

4. Miejsce i czas startu
SKI ARENA ŁYSA GÓRA. Start pierwszej grupy wiekowej rozpoczyna się
o godzinie 11:00.
5. Trasa wyścigu
 Trasa przebiega leśnymi drogami i ścieżkami jak również
trawiastych terenach ośrodka.
 Trasa dla dzieci zlokalizowana jest przy Reniferowej Chatce.

po





Długość dużej pętli wynosi ok.5 km (tereny leśne i trawiaste). Na
dużej pętli występują strome podjazdy i zjazdy oraz miejsca trudne
technicznie.
Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
modyfikacji
przebiegu/konfiguracji trasy.

6. Warunki uczestnictwa – kategorie wiekowe
Uczestnikiem zawodów może być osoba spełniająca następujące warunki:
 dokona rejestracji w biurze zawodów – zgłosi się z wypełnionym
formularzem pobranym ze strony,
 uiści opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem,
Pozostałe warunki uczestnictwa:
 kluby sportowe obowiązane są w przypadku dużej ilości swoich
uczestników wysłać zgłoszenie e-mailem co najmniej 3 dni przed
zawodami do godz. 12.00 (nazwa klubu, ilość uczestników, imię i
nazwisko, rok urodzenia, miejscowość),
 zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w
biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na
start w wyścigu (formularz oświadczenia do pobrania ze strony),
 zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie
podczas pobytu rodzica lub opiekuna prawnego w miejscu startu,
 zgłoszenie się zawodnika na zawody jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu,
 każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy na sprawnym
rowerze w kasku sztywnym,
 organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku
małej ilości uczestników,
 w zawodach mogą startować amatorzy jak również zawodnicy z
licencją,
 zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrotu
numeru startowego w biurze zawodów,
 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa oraz kultury osobistej. W przeciwnym razie mogą być
wykluczeni z udziału w zawodach,
 w razie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub
innych przyczyn, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
długości trasy,
 uwagi do zawodów- zabawy dla dzieci w najmłodszej kategorii
„bobasy” – do 5 lat: dopuszczalne są hulajnogi i najróżniejsze rowerki
(także z podpórkami) lub biegaczki; obowiązuje posiadanie kasku.
Kategorie wiekowe - a długość trasy:
I. BOBASY:dzieci do 4 lat, rocznik 2014 r. i młodsze - 1 okrążenie
(ok.400m)
II. PRZEDSZKOLAKI: 5-6 lat, rocznik 2013-2012 r.–1 okrążenie (ok.600
m)
III. DZIECI MŁODSZE: 7-8 lat, rocznik 2011-2010 r. – 1 okrążenie (ok.1
km)
IV. DZIECI STARSZE: 9-10 lat, rocznik 2009-2008 r. – 2 okrążenia (ok.2
km)

V. MŁODZIK: 11-12 lat, rocznik 2007-2006 r. – 3 okrążenia (ok.3 km)
VI. JUNIOR MŁODSZY: 13- 14 lat, rocznik 2005-2004 r. – 1 okrążenie
(pętla ok.5 km)
VII. KADET: 15 - 16 lat, rocznik 2003-2002 r. – 1 okrążenie (pętla ok.5
km)
VIII. JUNIOR: 17 - 18 lat, rocznik 2001-2000 r. – 2 okrążenia (pętla ok.5
km)
IX. OPEN: 19-34 lat, rocznik 1999-1984 r. – 3 okrążenia (pętla ok.5 km)
X. MASTER: 35 - 49 lat, rocznik 1983–1969 r. – 3 okrążenia (pętla ok.5
km)
XI. SENIOR: 50+ , rocznik 1968 +
– 2 okrążenia (pętla ok.5 km)
Każda z grup/kategorii podzielona jest na kobiety i mężczyzn.
XII. RODZINNA
1. Przez rodzinę rozumiemy 3 lub więcej osób spokrewnionych ze sobą
bezpośrednio i należących do różnych pokoleń - dziadek, babcia, córka, syn,
ojciec, matka, siostra, brat, wnuk, wnuczka. Jedynym wyjątkiem jest
możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca - ojczyma, zamiast matki –
macochy.
2. Zwycięża rodzina, która zdobyła największą liczbę punktów, a w
przypadku równej ilości punktów zwycięża rodzina, której członkowie
startowali w liczniej obsadzonych kategoriach wiekowych.
7. Zgłoszenia
Zapisy odbywają się poprzez wysłanie e-maila na adres: aesculap@interia.pl
(imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nazwa klubu), co najmniej na
trzy dni przed zawodami do godz. 12.00, lub w dniu zawodów, na Łysej
Górze (w biurze zawodów przy górnej stacji) od godziny 9.00 do 10.30. Na
stronie internetowej dostępny jest druk oświadczenia dla rodzica/opiekuna.
8. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne ponosi organizator imprezy.
Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy.
9. Opłata startowa
Wnoszona jest przez uczestników w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10:30.
Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Jednorazowa opłata startowa wynosi:
Kategorie: I-VIII
- 15 PLN
Kategorie: IX-XI
- 25 PLN
Rodziny (2 + 1)
- 35 PLN
Opłata startowa na wszystkie 5 wyścigów:
Kategorie: I-VIII
- 60 PLN
Kategorie: IX-XI
- 100 PLN
Rodziny (2 + 1)
- 150 PLN

10. Medale, dyplomy i puchary
Zawodnicy startujący w poszczególnych edycjach otrzymują w swoich
kategoriach medale (za zajęcie od 1 do 3 miejsca) oraz dyplomy (od 1 do 6
miejsca).
Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii „OPEN” otrzymują puchary (od 1 do 3
miejsca) oraz dyplomy (od 1 do 6 miejsca).
11. Lista nagród rzeczowych w kategorii „OPEN”
Na ostateczny wynik w tej kategorii składa się suma punktów uzyskanych w
ciągu pięciu edycji Łysogórek (grupa „OPEN”- dla wszystkich zawodników
bez względu na płeć i wiek).
Organizator przewiduje następujące nagrody:
1. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze podczas
zimowych ferii szkolnych 2018/2019 (termin-województwo do wyboru)
dla 3 osób (w tygodniu – od poniedziałku do piątku, po 4 godz. jazdy w
ciągu każdego dnia).
2. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze podczas
zimowych ferii szkolnych 2018/2019 (termin-województwo do wyboru)
dla 2 osób (w tygodniu – od poniedziałku do piątku, po 4 godz. jazdy w
ciągu każdego dnia)- 2 nagrody.
3. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze w sezonie
2018/2019 - jazda sylwestrowa dla dwóch osób (w godz. 18:00-02:00).
4. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze w sezonie
2018/2019 – jazda od poniedziałku do piątku (4 godz. dziennie, 9:0016:00).
5. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze w sezonie
2018/2019 - jedna jazda nocna (w godz. 18:00-21:00). – 2 nagrody.
6. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze w sezonie
2018/2019 - weekendowy (sobotnio-niedzielny) dla 2 osób (9:0016:00).
7. Voucher na jazdę wyciągami narciarskimi na Łysej Górze w sezonie
2018/2019 - weekendowy dla jednej osoby (w godz. 9:00 – 16:00).
8. Voucher na 10 jazd konnych ważny do 31 października 2018 r. –
3 nagrody.
9. Wśród zawodników, którzy wystartują i ukończą wyścig we wszystkich
pięciu edycjach wyłoniona zostanie nagroda-niespodzianka.
10. Nagrody w klasyfikacji „OPEN” otrzymują osoby, które zajęły od 1 do 10
miejsca. Wybór nagrody uzależniony jest od zajętego miejsca
(pierwszeństwo ma osoba sklasyfikowana na wyższej pozycji).
Uwagi:
 Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto
(kwota zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1
pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie
pobrany podatek zgodnie z art. 41 ust. 4 tejże ustawy. Nagroda
zostanie wydana po wpłaceniu przez Laureata podatku u
Organizatora oraz podpisania protokołu przekazania nagrody.
 Do odbioru Nagród w klasyfikacji „OPEN” i nagrody niespodzianki
upoważnieni są tylko zawodnicy startujący w zawodach. Nagroda nie










podlega przekazaniu osobie trzeciej.
W celu zrealizowania Nagrody, należy wcześniej dokonać rezerwacji
u Organizatora, podając dane Nagrodzonego. Możliwość realizacji
uwarunkowana jest dostępnością nagrody w wybranym terminie.
Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie protokołu przekazania
nagrody.
Osoba niepełnoletnia może odebrać nagrodę w obecności prawnego
opiekuna, który wyraża zgodę na udział w zawodach i odbiór
nagrody, co potwierdza oświadczeniem znajdującym się na odwrocie
protokołu przekazania nagrody.
Realizacja nagrody wiąże się z akceptacją odrębnych regulaminów
obowiązujących u Organizatora.
Nagrodę można wykorzystać tylko jednorazowo, nie dopuszcza się
realizowania
nagrody
w
częściach
w
różnym
czasie.
Niewykorzystana część Nagrody przepada.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody
rzeczowe.
W przypadku braku warunków narciarskich przyzna się inną
nagrodę.

12. Punktacja indywidualna w kategorii „OPEN”
(tj. wszyscy startujący bez względu na wiek i płeć)
Za zajęcie miejsca w każdych zawodach przyznawane są punkty w
klasyfikacji „OPEN”:
 1 miejsce
-20 punktów
 2 miejsce
-15 punktów
 3 miejsce
-10 punktów
 4 miejsce
- 7 punktów
 5 miejsce
- 6 punktów
 6 miejsce
- 5 punktów
 7 miejsce
- 4 punkty
 8 miejsce
- 3 punkty
 9 miejsce
- 2 punkty
 10 miejsce
- 1 punkt
Punktacja rodzinna:
W przypadku kiedy w indywidualnej kategorii udział bierze bardzo mała liczba
uczestników, zaś w innych bardzo wielu, niesprawiedliwym wydaje się system
przyznawania stałej liczby punktów w zależności od zajętego miejsca. Punkty
są przyznawane w kategorii rosnąco. Dla przykładu: jeżeli w danej kategorii
kończy zawody 10 osób, to za 1 miejsce przyznajemy - 10 pkt, za 10 miejsce 1 pkt. Jeżeli w danej kategorii ukończy zawody 80 osób, to zdobywca
1 miejsca otrzymuje również - 80 pkt, a ostatniego - 1 pkt.
13. Zasady Fair Play
 Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności
trasy – tak aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom.
 Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim
torze jazdy.

14. Informacje dodatkowe
■ Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
■ Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
■ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas
dojazdu i powrotu zawodników z zawodów.
■ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki na trasie.
■ Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych i nie
ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i zniszczone
podczas trwania zawodów.
■ Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem
wyraźniej i dobrowolnej zgody na:

przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez Organizatora
zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO), w tym
publikacje wyników z zawodów;
wykorzystanie
wizerunku
w
materiałach
informacyjnych
Organizatora;

jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo
wglądu w przekazane dane, możliwość ich poprawienia lub wycofania
zgody;
 Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczegółową
troskę o środowisko naturalne.
■ Zabrania się przebywania osobom postronnym na trasie wyścigu (w
celu zachowania bezpieczeństwa).
■ Naruszenie regulaminu oraz niesportowe i lekceważące zachowanie
będzie karane dyskwalifikacją.
■ Zawody odbędą się bez względu na ilość zawodników i warunki
atmosferyczne.
■ Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
■ Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian.
■ W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.
■ Zgłoszenie się do startu oraz uiszczenie opłaty startowej jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Informacje w Internecie
www.aesculap.com.pl
www.lysagora.pl

