Regulamin XI MTB Maraton o Puchar Orzeł Lipno 2022
1. Cel zawodów
Poprawa kondycji fizycznej .
2. Data i miejsce imprezy
24 lipiec 2022 Smyczyna (gmina Lipno)
3. Organizator
LUKS Orzeł Lipno
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:
Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:
(rejestracja on-line : www.ultimasport.pl)
Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu
wyścigu i akceptacją jego warunków.
Dokona opłaty startowej (opłata przez Internet),
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w wyścigu mają osoby które:
Ukończyły 18 lat.
W przedziale wieku 15-17 lat przedłożą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział
nieletniego dziecka w wyścigu
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
(w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub
opiekunów prawnych).
7. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny,
potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.
8. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników
wyścigu lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad
bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych
wydanych przez organizatorów lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania
imprez.
9. Każdy zawodnik jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym.
Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
10. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.

str. 1 z 4

11. Opłaty startowe
45zł – płatne online
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i
pocztowych.
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wyścigu nie podlegają
zwrotowi.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
12. Program zawodów









godz. 08:00 – Otwarcie biura maratonu – wydawanie numerów
godz. 10:30 - Zakończenie wydawania nr startowych
godz. 11:00 - Start dystansu MEGA (62 km) – 4 pętle
godz. 11.02 - Start dystansu MINI 31 km – I sektor (31km) – 2 pętle
godz. 11:02 - Start dystansu JUNIOR (15,5 km) – 1 pętla
godz. 14.15 - Dekoracja zwycięzców
godz. 15.00 - Planowane zakończenie imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
13. Dystans
62 km – MEGA
31 km – MINI
15,5 km – JUNIOR
14. Wyścig
Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych drogach publicznych i
duktach leśnych. Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego z podziałem na dystans. Na trasie nie
ma możliwości zmiany dystansu.
Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych.
Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych przypadkach.
Na trasa przebiega po różnych nawierzchniach, duktach miejscami warunki są trudne do
pokonania i niebezpieczne: śliskie, strome i wyboiste odcinki itp
15. Kategorie
KATEGORIA MINI
Junior- 15-17 lat
Kobiety- OPEN
Mężczyźni:
M1 18-34 lat
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M2 35-49 lat
M3 50-64 lat
M4+ 65 lat plus
KATEGORIA MEGA
Kobiety- OPEN
Mężczyźni:
M1 18-34 lat
M2 35-49 lat
M3 50-64 lat
16. Ruch drogowy
Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować
szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy
pojedynczych zabudowań. Na odcinkach drogowych pomimo zamkniętych odcinków dróg należy
poruszać się prawą stroną drogi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
kolizje i wypadki na trasie.
17. Kary
Kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj
nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez
Organizatora.
18. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
19. Informacje końcowe
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
Uczestnik zobowiązuje się do:
Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako usprawiedliwienie).
Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Realizowania w trakcie imprezy poleceń organizatorów imprezy i służb (policji,
straży, medycznych) .
Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie.
Kulturalnego zachowywania się.
Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
Zapoznał się i akceptuje regulamin
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także
wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną
odpowiedzialność.
Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego
o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie
maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji
poszukiwawczej.
W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie
maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę
techniczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach opłaty startowej, (możliwość
zakupu wyżywienia na miejscu w Bufecie zlokalizowanym w miejscu zawodów)
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wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie
dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
19. Informacje końcowe
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
Uczestnik zobowiązuje się do:
Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako usprawiedliwienie).
Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Realizowania w trakcie imprezy poleceń organizatorów imprezy i służb (policji,
straży, medycznych) .
Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie.
Kulturalnego zachowywania się.
Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
Zapoznał się i akceptuje regulamin
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
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Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także
wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
Jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną
odpowiedzialność.
Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego
o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie
maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji
poszukiwawczej.
W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie
maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę
techniczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizator nie zapewnia wyżywienia w ramach opłaty startowej, (możliwość
zakupu wyżywienia na miejscu w Bufecie zlokalizowanym w miejscu zawodów)
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