Regulamin Ultramaratonu Rowerowego
„A23 ODRODZENIE”
7-8.07.2018
KARLINO-POZNAŃ-WOLSZTYN-KARPACZ-PRZEŁĘCZ KARKONOSKA

1. Cel maratonu
1. popularyzacja długodystansowych maratonów rowerowych
2. sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej uczestników
3. promowanie Karlina i miejscowości, przez które prowadzić będzie trasa maratonu
4. propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
6. propagowanie pozytywnych emocji i radości z jazdy na rowerze

2. Organizator
a) Organizator Główny
Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów „Sundaybikers Karlino Team”

b) Komandorzy maratonu:
Robert Wojciechowicz – nr. tel. 692186199
Marek Kinastowski – nr tel. 883383344

c) Partnerzy
Urząd Miejski w Karlinie
Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

3. Termin i miejsce maratonu
7-8 lipca 2018r.
Karlino
Powiat białogardzki
woj. zachodniopomorskie

Start: parking przy „HOMANIT ARENA”, Ul. Kościuszki 1A, Karlino

· Harmonogram imprezy:
06.07.2018
godz. 13:00-18:00 – rejestracja uczestników w biurze maratonu
18:30 – odprawa techniczna
20:00 runda honorowa ulicami Karlina

07.07.2018
godz. 7:00 do 8:30 – rejestracja uczestników w biurze maratonu
godz. 9:00 – start uczestników w grupach
08.07.2018
godz. 21:00 – zamknięcie mety
godz. 22:00 – zakończenie i ognisko integracyjne

4. Baza i biuro maratonu
Hala sportowa „HOMANIT ARENA”, ul. Kościuszki 1A, Karlino, woj. zachodniopomorskie

5. Baza noclegowa
- na starcie:
We własnym zakresie. (w trakcie uzgadniania sala gimnastyczna itp., jako tani nocleg)

- na mecie:
Schronisko Odrodzenie na Przełęczy Karkonoskiej. Pokoje kilkuosobowe o różnym standardzie:
turystyczne (wspólna łazienka na korytarzu) oraz pokoje kilkuosobowe z łazienkami. Pokoje będą
przydzielane na podstawie losowania.
UWAGA!
Gwarancją otrzymania darmowego noclegu, jest dokonanie opłaty startowej do dnia 20 czerwca. Po
tym terminie rezerwacja noclegu nie jest zagwarantowana.

6. Warunki uczestnictwa
1. dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do 30 czerwca 2018 roku
2. prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 21 rok życia
3. każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie swojego zdrowia,
lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
4. każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza składając podpis na
oświadczeniu udostępnionym w bazie maratonu w czasie rejestracji. Nie wypełnienie
oświadczenia jest jednoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do startu
5. każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na
całej trasie maratonu. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem oznacza dyskwalifikację
uczestnika.

7. Wpisowe i zgłoszenia
· aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej:
http://inetsport.pl/node/add/ultramaraton-rowerowy-a23-odrodz
W formularzu należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia,
telefon kontaktowy (obowiązujący jako kontakt podczas wyścigu), adres e-mail (opcjonalnie),
nazwę klubu lub organizacji (opcjonalnie) oraz przewidywany czas przejazdu całej trasy.
Zalecamy podanie adresu e-mail, co ułatwi i przyspieszy informowanie uczestnika o
wszelkich zaistniałych zmianach dotyczących jego udziału w maratonie.
· liczba uczestników maratonu „A23 ODRODZENIE”, zostaje ograniczona do 30 osób. O
możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje w pierwszej kolejności data wpłynięcia opłaty
rejestracyjnej a w drugiej kolejności opłaty startowej.

Wpłaty należy kierować na konto organizatora:

36 1750 0012 0000 0000 3337 8319
KARLIŃSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW SUNDAYBIKERS KARLINO TEAM
4 Marca 1/28
78-230 KARLINO

Tytuł przelewu: A23 ODRODZENIE, imię i nazwisko, miejscowość

Opłaty wpisowe wynoszą odpowiednio:
• opłata rejestracyjna:
- do 23.06.2018r. – 15 zł

• opłata startowa:
- do 20.06.2018r. – 35 zł
- od 21.06.2018r. do 30.06.2018r. – 50 zł
- po 30.06.2018 – 100zł

UWAGA!!!
Wniesienie opłaty startowej po dniu 20 czerwca, nie gwarantuje noclegu na
mecie w schronisku „Odrodzenie”.
· 0 zł – członkowie Karlińskiego Stowarzyszenia Cylkistów „Sundaybikers Karlino Team.
Uwagi do wpłat.
1. opłata rejestracyjna stanowi rezerwację miejsca na udział w maratonie.
2. opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
3. ze względu na ograniczenia ilości uczestników, udział zależy od kolejności wpłynięcia opłaty
rejestracyjnej a następnie uiszczenia opłaty startowej w terminie określonym niniejszym
regulaminem.
4. za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia opłaty na konto organizatora.

5. niedokonanie opłaty startowej w terminie do 7 dni od wpłaty rejestracyjnej będzie
skutkowało usunięciem zgłoszenia i przesunięciem go na listę rezerwową.

8. Świadczenia w ramach wpisowego
1. wyżywienie i napoje w punktach żywieniowych na trasie maratonu,
2. posiłek na mecie i w trakcie ogniska integracyjnego
3. nocleg na mecie (pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 20.06.2018)
4. medal pamiątkowy dla każdego uczestnika
5. medale i puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc
6. pakiet startowy

7. koszulkę kolarską
8. ubezpieczenie NNW podczas trwania maratonu
9. numer startowy zawodnika i roweru
10. mapę trasy i ślad GPS

9. Sposób przeprowadzenia maratonu
1. trasa maratonu, jej długość oraz przewyższenia, podane będą na stronie organizatora
2. uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach.
3. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
4. Maraton odbywać się będzie w ruchu drogowym otwartym, bez zabezpieczenia trasy od
strony organizatora.
5. na całej trasie maratonu obowiązują przepisy o ruchu drogowym
6. uczestnicy, którzy z jakiegoś powodu będą musieli przerwać jazdę muszą samodzielnie
wrócić do domu informując o tym niezwłocznie organizatora
4. na trasie maratonu organizatorzy przygotują punkty kontrolne i punkty żywieniowe. Na
punktach żywieniowych uczestnicy otrzymają wodę, soki lub napoje izotoniczne ( w
zależności od hojności sponsorów), oraz banany lub inne owoce, słodycze
7. dokładny opis trasy wraz z mapkami, na których zaznaczone będą punkty żywieniowe,
uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w bazie maratonu
8. uczestnicy będą wypuszczani w interwałach czasowych, których odstępy wyznaczy
organizator po zakończeniu zapisów
9. uczestnicy startować będą w grupach startowych stworzonych przez organizatora. Na
wcześniejsze życzenie uczestników organizator uwzględni, w miarę możliwości, prośby co do
składu osób w grupie. Grupa startowa nie będzie liczniejsza niż 10 osób
10. start odbywać się będzie między godziną 9:00 a 10:00, w interwałach czasowych
określonych przez organizatora w osobnym komunikacie technicznym na stronie maratonu
11. na trasie maratonu można korzystać z pomocy osób trzecich w formie serwisu
technicznego i żywieniowego. Dozwolony jest udział samochodu towarzyszącego
uczestnikowi (fakt ten trzeba zgłosić organizatorowi)
12. na całej trasie maratonu nie można korzystać z innych środków lokomocji niż rower
napędzany tylko siłą własnych mięśni

13. stwierdzenie faktu wykorzystania do przejazdu innego środka lokomocji niż rower
napędzany tylko siłą własnych mięśni równoznaczne jest z dyskwalifikacją i oficjalnym
wykluczeniem uczestnika z imprezy
14. nie ma podziału na kategorie wiekowe ani ze względu na rodzaj roweru
15. limit czasowy od otwarcia do zamknięcia mety wynosi 36 godzin.
16. Ze względu na to, że meta usytuowana jest w górach i jazda nocna w tym rejonie jest
niedozwolona, osoby które z różnych przyczyn, w trakcie jazdy uznają, że nie zmieszczą się w
podanym limicie czasowy i przekroczą go o więcej niż 1 godzinę, są zobowiązane do
wycofania się z maratonu i bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora.
Osoby, które uznają iż przekroczą limit czasu nie więcej niż o 1 godzinę, są również
zobowiązane do zgłoszenia bezzwłocznie tego faktu organizatorowi.
Numer telefonu do zgłoszenia każdy z uczestników otrzyma w swoim pakiecie startowym w
dniu startu.
W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z zawodnikiem po upłynięciu limitu czasowego
maratonu, uznaje się, iż zawodnik wycofał się z dalszej jazdy
17. organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek pomocy uczestnikom
maratonu, ani osobom, które wycofały się w trakcie jego trwania. Każdy z uczestników jest
zdany sam na siebie i bierze udział w maratonie wyłącznie na własną odpowiedzialność
18. maraton odbywa się na zasadzie jazdy non-stop (jazda również w nocy). Organizator nie
jest zobowiązany do zapewnia noclegów na trasie. Każdy z uczestników może zadbać o to we
własnym zakresie.
19. Czas przejazdu każdego z uczestników będzie mierzony orientacyjnie bez użycia
specjalistycznych przyrządów pomiarowych.

11. Rodzaje rowerów
1. W maratonie dopuszcza się wszelkiego rodzaju rowery napędzane jedynie siłą mięśni
ludzkich.
2. Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów o napędzie elektrycznym i zabrania
używać wszelkich hybryd napędu, które by były w stanie wspomagać wysiłek rowerzysty w
trakcie jazdy na rowerze. Tylko mięśnie ludzkie mają napędzać rower!!!!

12. Ruch drogowy
1. maraton odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym
4. każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom organizatora ze skutkiem natychmiastowego wycofania uczestnika z udziału w
maratonie, bez możliwości zwrotu opłat za udział
5. każdy uczestnik maratonu ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom
uprzywilejowanym (karetka pogotowia ratunkowego, straż pożarna, policja, straż miejska)
6. uczestnicy maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Kodeksu Ruchu
Drogowego, w tym poruszania się prawą stroną jezdni, jazdy zgodnie z kierunkiem ronda i
wykorzystywaniem do jazdy ścieżek rowerowych, gdzie jest to wymagane przepisami o ruchu
drogowym
7. uczestnik sam i w pełnym zakresie odpowiada za własne wykroczenia w ruchu drogowym
oraz wobec osób trzecich i mienia
8. organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wypadki i kolizje na trasie

13. Wyróżnienia
a) każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy za udział w maratonie
b) za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są medale i puchary odpowiednio do
zajętego miejsca
c) każdy uczestnik, który dojedzie minimum do Karpacza, otrzyma koszulkę kolarską
b) w zależności od hojności sponsorów przewidujemy możliwość otrzymania nagród
rzeczowe dla uczestników. Nagrody rzeczowe będą przyznawane na zasadach określonych
przez sponsorów lub w drodze losowania. W losowaniu wezmą udział tylko osoby obecne na
uroczystym zakończeniu, które brały uczestniczyły w matronie

14. Kary
Nie przewiduje się żadnych kar dla uczestników, poza dyskwalifikacją i wykluczeniem
uczestnika z udziału z przyczyn uznanych przez organizatora za wystarczająco ważne.
Decyzja organizatora o wykluczeniu uczestnika z udziału w maratonie jest niepodważalna.

Decyzję o wykluczeniu uczestnika podejmują Komandorzy maratonu. Informację o tym
uczestnik otrzymuje wiadomością sms wysłaną na numer telefonu podany przez uczestnika
w zgłoszeniu.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu lub kontynuowania jazdy
osoby, która w jakikolwiek sposób dopuściła się niehonorowych zachowań w bieżącej lub w
poprzednich edycjach maratonu

15. Protesty
* protesty do organizatora zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1
godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
* nieoficjalne wyniki maratonu zostaną ogłoszone w ciągu 2 godzin po dotarciu na metę
ostatniego z uczestników mieszczącego się w limicie czasu maratonu.

16. Trasa maratonu
1. trasa maratonu przeprowadzona zostanie drogami publicznym o różnym natężeniu ruchu.
2. długość trasy to około 555 km (+/- 22 km)
3. trasa nie jest oznakowana. Jazda odbywa się na podstawie mapy i śladu gpx.
4. trasa maratonu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów i będzie
podana ostatecznie do 30.06.2018r.

17. Uczestnictwo i wyposażenie
1. maraton jest przeznaczony dla miłośników sportu rowerowego o bardzo dobrym
przygotowaniu kondycyjnym
2. obowiązkowe wyposażenie to: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie (białe
oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie (białe) i tylne
(czerwone), dętki zapasowe, pompka i łatki, podstawowe narzędzia naprawcze. Zaleca się
zabranie ze sobą również odzieży przeciwdeszczowej
3. Organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego, który może się okazać niezbędny w
razie potrzeby kontaktu na linii organizator-uczestnik, oraz w razie zaistnienia potrzeby
wezwania pomocy

5. Organizator zaleca uczestnikom maratonu jazdę po trasie w kamizelce odblaskowej lub w
odzieży posiadającej wyraźne elementy odblaskowe.

18. Postanowienia końcowe
1. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę i powrotu z niej ani też w trakcie trwania imprezy
2. każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania imprezy.
4. impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. impreza obędzie się przy otwartym ruchu drogowym
6. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do niezaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej
troski o środowisko naturalne. Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania
porządku w trakcie trwania maratonu
7. kategorycznie zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, napojach itp. w miejsca do
tego nieprzeznaczone
8. zabrania się wyrzucania zużytych dętek rowerowych na ulicę. Wszystkie niepotrzebne
rzeczy należy wyrzucać do koszów na śmieci.
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia porządku i braku troski o środowisko organizator
zastrzega sobie prawo do kar i upomnień określonych w punkcie 15 niniejszego regulaminu
10. uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu Technicznego oraz wszelkich informacji
zamieszczanych na stronie internetowej maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu
do swoich danych oraz do ich poprawiania.

11. organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
12. uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych
po drodze sklepach
13. obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu podczas pokonywania
trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu powoduje dyskwalifikację uczestnika
14. organizator zastrzega sobie prawo wycofania z maratonu uczestnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku
stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu
15. organizator dopuszcza możliwość jazdy samochodu (wozu technicznego) za zawodnikiem
biorącym udział w maratonie. Obecność wozu technicznego należy zgłosić w Biurze
Maratonu w trakcie odbierania numeru. Samochód otrzyma plakietkę (bezpłatnie), która
informować będzie o jego udziale w rozgrywającym się maratonie.
16. uczestnicy sami biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
17. za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
19. wszystkie sprawy organizacyjne nie ujęte w niniejszym regulaminie, będą publikowane
sukcesywnie na stronie internetowej maratonu w formie komunikatów technicznych
20. w przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie kodeks
cywilny.

