Zawody dzieci i młodzieży w Kolarstwie Górskim

„KARLUBIECKI TOUR DE KIDS 2014”

Termin: 6.09.2013 godz.16:00.
Miejsce: Gogolin ul. Bagienna.
Organizatorzy:
Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie
Przemysław Dąbrowski,
Prezes Stowarzyszenia „Nasz Karłubiec”
Robert Smiatek.
Zgłoszenia:
w dniu zawodów przyjmowane w biurze zawodów w godz.15:00-16:00, bądź najpóźniej 15
minut przed startem wyścigu danej kategorii.
Opłata startowa:
0 zł.
Prawo startu na podstawie:
- dzieci w wieku od 3-12 lat pod opieką i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, złożenie
podpisu rodzica bądź opiekuna prawnego na liście startowej będzie równoznaczne
z wyrażeniem zgody na start dziecka oraz z zapoznaniem się niniejszego regulaminu,
- w przedziale wiekowym 13-15 lat, możliwy start bez rodzica i opiekuna, po okazaniu pisemnej
zgody rodzica bądź opiekuna prawnego;
- posiadania sprawnego technicznie roweru ze szczególnym uwzględnieniem sprawności
działania tylnego hamulca,
- posiadania sztywnego kasku, zapiętego podczas wyścigu.
Zasady rozgrywania zawodów:
- zawody będą polegały na pokonaniu - ze startu wspólnego - w jak najkrótszym czasie, danej
ilości okrążeń trasy jaką organizator wyznaczył dla danej kategorii wiekowej, według przyjętych
zasad dla wyścigów kolarstwa górskiego formuły Cross Country (MTB XC);
- zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu przejechał
linię mety;
- pod rygorem wykluczenia z zawodów, rywalizacja na trasie zawodów musi przebiegać zgodnie
z zasadami fair play, w szczególności zawodnikom zabrania się skracania wyznaczonej trasy
i opuszczania okrążeń;
- pomoc rodziców lub opiekunów dopuszczalna jest jedynie w najmłodszej kategorii (3-4 lat)
tylko na starcie, bądź na końcu stawki podczas trwania wyścigu;
- uczestnicy ustawiają się na linii startu dopiero po wyczytaniu przez osobę prowadzącą zawody,
UWAGA! uczestnicy zajmujący jedno z trzech 1-szych miejsc w zeszłorocznej edycji KTdK, będą
wyczytywani w pierwszej kolejności. Triumfatorów zeszłorocznej edycji uprasza się w miarę
możliwości o start w koszulkach „Karlubieckiego Tour de Kids 2013”.

Trasa:
- w najmłodszej kategorii wiekowej 3-4 lata, długość trasy wynosi 50 m, trasa o nawierzchni
asfaltowej, doskonale nadaje się do jazdy zarówno na 4-kołowym rowerze, jak i na rowerach
biegowych, w związku z tym w tej kategorie dopuszczamy wszystkie pojazdy „roweropodobne”,
pojazd ten ma spełniać jeden warunek: musi być napędzany siłą własnych mięśni;
- w kategorii wiekowej 5-6 lat, trasa będzie przebiegać w większości drogą polną i będzie
kończyć się drogą asfaltową, długość trasy to niecałe 300m; profil całej trasy jest płaski, bez
wzniesień; nawierzchnia trasy zostanie wykoszona, lecz może posiadać niewielkie(!)
nierówności, które mogą utrudniać pokonanie trasy rowerem „na czterech kółkach”, w związku
z tym nie dopuszczamy ścigania się na tego typu rowerze na trasie kat. wiekowej 5-6lat,
- długość okrążeń tras pozostałych: 1 okrążenie „Łatwiejsze” 900m, 1 okrążenie „Średnie” 1 km,
1 okrążenie „Trudniejsze” 1250m;
- okrążenia zostały nazwane ze względu na stopień trudności,
*„Łatwiejsze” posiada jeden podjazd i zjazd, znany z poprzedniej edycji wyścigów
w kat. 7-9 i 10-12 lat.;
* „Średnie” to okrążenie „Łatwiejsze” wzbogacone o „single track”, w porównaniu do
„Łatwiejszego” trzeba o jeden raz więcej podjechać i zjechać, drugi podjazd nieznacznie
więcej wymagający od pierwszego;
* „Trudniejsze” to 2 podjazdy ze „Średniego” a następnie krótki sztywny podjazd przy siatce
i dłuższy podjazd o łagodnym nachyleniu, „single track” w dół po skosie, a końcówka zjazdu
będzie poprowadzona dwu torowo z możliwością łagodniejszego zjazdu dla początkujących;
- trasa rowerowa oznaczona taśmami biało – czerwonymi;
- na trasie będą przebywać osoby wyznaczone przez organizatora, które będą miały za zadanie
wskazać kierunek jazdy, informować o miejscach niebezpiecznych, czy o ewentualnych
zagrożeniach powstałych na trasie, w razie potrzeby niezwłocznie wezwać pomoc medyczną,
w miarę możliwości udzielić pomocy technicznej;
Kategorie wiekowe, dystanse, wyścigi:
Zawodnicy w sumie zostaną sklasyfikowani w 12 kategoriach. Dziewczęta i chłopcy będą
klasyfikowani osobno, w następujących kategoriach:
Dziewczęta
3-4 lata (2011-2010) – 50m (droga asfaltowa)
5-6 lat (2009-2008) - 300m (płaska droga polna + droga asfaltowa)
7-8 lat (2007-2006) – 900m (1 okr. „Łatwiejsze”)
9-10 lat (2005-2004) – 1,9 km (1 okr. „Łatwiejsze” + 1 okr. „Średnie”)
11-12 lat (2003-2002) – 2,25 km (1 okr. „Średnie”+ 1 „Trudniejsze”)
13-15 lat (2001-1999) - 4,75 km (1 okr. „Średnie” + 3 „Trudniejsze”)
Chłopcy
3-4 lata (2011-2010) – 50m (droga asfaltowa)
5-6 lat (2009-2008) - 300m (płaska droga polna + droga asfaltowa)
7-8 lat (2007-2006) – 1,8 km (2 okr. „Łatwiejsze”)
9-10 lat (2005-2004) – 2,9 km (1 okr. „Łatwiejsze” + 2 okr. „Średnie”)
11-12 lat (2003-2002) – 3,5 km (1 okr. „Średnie”+ 2 okr. „Trudniejsze”)
13-15 lat (2001-1999) - 7,25 km (1 okr. „Średnie” + 5 okr.„Trudniejsze”)
Ilość wyścigów uzależniona będzie od ilości uczestników. W przypadku większej ilości
uczestników, wyścigi mogą rozbite na poszczególnej kategorię wiekowe z uwzględnieniem
dziewczyn i chłopców. W przypadku mniejszej ilości uczestników, planujemy trzymać się w/w
harmonogramu.

UWAGA! 4 najlepszych zawodników wyścigu (czwarty jako pocieszenie za zajęcie „najgorszego
miejsca dla sportowca” ma prawo – za jednoznaczną zgodą rodzica/opiekuna pr. – do startu w
wyścigu w starszej kategorii (o jedną kat. wyżej) tej samej płci.
W ostatnim wyścigu kat. wiekowych 13-15 lat dopuszczamy możliwość startu osób w wieku
powyżej 15 lat, lecz osoby te nie będą klasyfikowane i dekorowane, a ich udział będzie miał
charakter sensu stricto rekreacyjny.
Nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej, biorąc pod uwagę osobną klasyfikację dla miejsc 1-3: puchary,
dyplomy oraz koszulki kolarskie;
- w dowód uznania za pokonanie wymagającej trasy dla wszystkich uczestników pamiątkowe
medale oraz upominki i nagrody rzeczowe przekazane w drodze losowania na zakończenie
imprezy.
Sędziowanie:
- nad prawidłowością przebiegu zawodów będzie czuwać Komisja Sędziowska w składzie:
Przemysław Dąbrowski, Robert Smiatek.
- wszelkie sprawy sporne dotyczące zawodów muszą zostać zgłoszone przez zawodnika lub jego
opiekuna na piśmie, w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu wyścigu,
- we wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decyduje Komisja
Sędziowska, decyzja Komisji jest ostateczna.
Inne świadczenia dla uczestników:
- ciepły posiłek regeneracyjny,
- opieka medyczna na miejscu zawodów.
Ponadto nadmienia się:
- impreza ma charakter rekreacyjno-sportowy, nie wymagana jest licencja zawodnicza,
- odprawa techniczna zostanie przeprowadzona tuż przed startem, dla każdego wyścigu osobno,
- pomoc techniczna w przypadku awarii roweru bądź pomoc w przypadku upadku zawodnika,
jest dozwolona na całej długości trasy wyścigu, jednak w sposób nie utrudniający jazdy innym
uczestnikom,
- organizator zawodów nie ubezpiecza zawodników oraz osób towarzyszących od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej;
- organizatorzy pozostawiają sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień regulaminu,
o których może powiadomić dopiero w dniu zawodów, choć usilnie będą czynić starania, by z
tego prawa nie korzystać;
- triumfatorów poprzedniej edycji uprasza się w miarę możliwości o start w koszulkach
„Karlubieckiego Tour de Kids 2013”
- bieżące informacje zawodów będą dostępne na stronie www.karlubiec.pl
Organizatorzy

