Regulamin zawodów Diverse Beskidia 2015
1112.07.2015r. Bike Park Palenica, Ustroń
I. Cel zawodów:
● popularyzacja downhill’u jako dyscypliny sportu,
● propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
● promowanie walorów miejscowości turystycznych, istniejących tras zjazdowych, Bike Parków,
● wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
II. Nazwa zawodów: 
Diverse Beskidia 2015
III. Organizator i kontakt:
●
Organizator: Woozet Wiktor Zemanek ul. Spacerowa 40, 43370 Szczyrk
●
Kontakt:
Dyrektor wyścigu: Wiktor Zemanek,
tel. +48 504 948 439, email: 
wiktor.zemanek@gmail.com
Biuro zawodów: Eliza Smułek,
tel. +48 512 398 718, email: 
beskidiadownhill@gmail.com
IV. Termin oraz miejsce: 
11.07.2015r. 12.07.2015r., Bike Park Palenica Ustroń, ul. Wczasowa
Terminy i miejsca rozgrywania zawodów w razie konieczności mogą ulec zmianie.
V. Kategorie:
Kategorie

Numery
startowe

Zakres

Garmin Elite

199

Masters Open

201299

zawodnicy z licencją Masters PZKol i bez licencji, urodzeni 1985 r. i wcześniej

Kobiety

301399

zawodniczki z licencją PZKol (lub bez licencji), Juniorka lub Juniorka Młodsza, ur.2000 r. i
wcześniej,

Hobby Full

401599

zawodnicy bez licencji ur. 1996r. i wcześniej, posiadający rower w pełni amortyzowany,

Hobby Junior

601699

zawodnicy bez licencji , ur. 19972000r.

Hobby Hardtail

701799

zawodnicy bez licencji, ur. 1996r. i wcześniej, posiadający rower bez tylnego amortyzatora.

Mój pierwszy
start

801899

zawodnicy bez licencji, którzy nigdy wcześniej nie startowali w żadnych zawodach w
dyscyplinie Downhill i Enduro, ur. 1997r. i wcześniej

Young Guns

901999

zawodnicy ur. 20032001r., tylko zawodnicy, którzy ukończyli 12 rok życia

zawodnicy z licencją Elita PZKol, ur. 1996r. i wcześniej
zawodnicy z licencją PZKol Junior lub Junior Młodszy ur. 1997 2000r.

Aby utworzyć kategorię, musi się zgłosić minimum 6 osób. Jeżeli kategoria liczy mniej niż 6 osób, nie zostanie stworzona
i wliczona do klasyfikacji generalnej, jednak zawodnicy mogą zostać automatycznie przesunięci do kategorii im najbliższej
(tj. np. 4 zawodników z kategorii Hobby Hardtail zostanie przeniesionych do kategorii Hobby Full). W przypadku protestu
zawodnika dot. przesunięcia w kategoriach zostanie zwrócona opłata wpisowa, a zawodnik zostanie wykreślony z listy startowej.
Wyjątkiem jest kategoria Kobiet i Masters, do której musi się zgłosić minimum 4 osoby.
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VI. Warunki uczestnictwa:
Diverse Beskidia 2015 to zawody ogólnodostępne zarówno dla zawodników z licencją PZKol jak i dla amatorów. Uczestnikiem
będzie każda osoba, która ukończyła 12 rok życia oraz spełni następujące warunki:
●
dokona rejestracji online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
http://www.racetiming.pl/

w terminie od 12.06.2015r. do 08.07.2015r. do godz. 24:00

i dokona opłaty wpisowej w gotówce, w Biurze Zawodów w
dniu 11.07.2015r. w godz. 9:00  15:00.
Wysokość opłaty wpisowej w gotówce wynosi: 60 zł.


lub
okona rejestracji online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
d
http://www.racetiming.pl/

,
w terminie od 12.06.2015r. do 08.07.2015r. do godz. 24:00

i dokona przedpłaty.
Wysokość opłaty wpisowej w formie przedpłaty wynosi: 50 zł.
●
posiada sprawny technicznie rower z dwoma działającymi hamulcami, kask pełny  integralny, ochraniacze
zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz kręgosłupa – żółw) oraz rękawiczki z pełnymi palcami.
W przypadku zawodników z Kategorii Garmin Elite zgodnie z przepisami UCI w/w ochraniacze są mocno
rekomendowane.
Wypełniając listę zgłoszeniową do zawodów uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
“Organizator zawodów Diverse Beskidia 2015 oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników zawodów Diverse Beskidia2015 za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
Diverse Beskidia 2015. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody. Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Diverse Beskidia 2015 zawodnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora Diverse Beskidia 2015 lub od jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami Diverse Beskidia 2015.
Poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej do zawodów Diverse Beskidia 2015 przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku z
moim udziałem (lub z udziałem mojego dziecka lub podopiecznego) nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
Diverse Beskidia 2015 oraz osób z nim współpracujących tj. sponsorów i partnerów. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb
porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu Diverse Beskidia 2015. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje
uczestnictwo (lub uczestnictwo mojego dziecka lub podopiecznego) w w/w zawodach. Mój stan zdrowia (lub stan zdrowia mojego dziecka
lub podopiecznego) pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. Zapoznałem się z
regulaminem, formułą i trasą zawodów Diverse Beskidia 2015. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w zawodach
Diverse Beskidia 2015. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji
sportowych. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających
niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.
Niniejszym podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie, wykorzystywanie mojego wizerunku (lub
wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego) przez organizatora zawodów 
Diverse Beskidia 
2015 oraz przez wszystkie osoby z nim
współpracujące, w tym przede wszystkim sponsorów, fotografów, partnerów i z tego tytułu nie będę w przyszłości rościł żadnych praw
majątkowych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z wykorzystaniem mojego wizerunku (lub wizerunku mojego 
dziecka lub
podopiecznego)
, a także wyniki zawodów Diverse Beskidia 2015 z moimi danymi osobowymi (lub z danymi mojego 
dziecka lub
podopiecznego)
będą mogły być wykorzystane i publikowane na wszystkich polach eksploatacji, w tym między innymi w internecie, za
pośrednictwem prasy, rozgłośni radiowych, telewizji, na banerach reklamowych i bilboardach (w tym elektronicznych mało i
wielkoformatowych), folderach reklamowych oraz wszystkich innych formach reklamy z użyciem druku lub elektronicznej formy przekazu (
m.in na ulotkach , stojakach  umieszczanych np. sklepach, na stronach internetowych). Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie
mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego) zgodnie z powyższym nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
praw. Swoim podpisem zapewniam także, iż zapoznałem się z wszystkimi zapisami regulaminu zawodów i wypełniłem listę zgłoszeniową
kompletnie oraz zgodnie z prawdą.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). “
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VII. Zgłoszenie do zawodów, odbiór numeru startowego i opłaty wpisowe:
1. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać TYLKO I WYŁĄCZNIE ONLINE!
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://racetiming.pl/organizacja_zawodow/zawody/wybor/dyscypliny.html
2. Formy dokonywania opłaty wpisowej:
a. Przedpłata
Przedpłaty można dokonać w terminie od 12.06.2015r. do 08.07.2015r. do godz. 24:00.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://racetiming.pl/organizacja_zawodow/zawody/wybor/dyscypliny.html

i dokonać przedpłaty
w wysokości 
50 zł.
b.Opłata w przeddzień zawodów:
Opłaty wpisowej będzie można także dokonać w Biurze Zawodów, w sobotę 11.07.2015r., w godzinach od 9:0015:00.
Opłata będzie pobierana w gotówce w wysokości: 
60zł d
la osób zgłoszonych za pośrednictwem strony internetowej.
W wyjątkowych sytuacjach,
Organizator może wyrazić zgodę na zapisanie do zawodów osoby, która nie dokonała rejestracji
online. Opłata wpisowa w takim wypadku będzie pobierana w dniu 11.07.2015r. w gotówce, w wysokości 
80 zł.
W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzymuje:
●
dwa wjazdy wyciągiem w dniu zawodów tj. 12.07.2015r. na eliminacje i finał,
●
zabezpieczenie medyczne,
●
numer startowy,
●
profesjonalny pomiar czasu podczas przejazdu.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

2. Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko w dniu 11.07.2015r.!
Zawodnik musi odebrać numer startowy
OSOBIŚCIE

w Biurze Zawodów, tylko i wyłącznie w dniu poprzedzającym zawody
tj. 11.07.2015r. w godz. 9:0015:00. Nr startowy zostaje wydany po sprawdzeniu dowodu tożsamości zawodnika, weryfikacji czy
zawodnik uiścił opłatę wpisową, poprawnie wypełnił i podpisał zgłoszenie na zawody,
W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność rodziców lub prawnych opiekunów podczas
zawodów oraz wypełnienie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostępnej na stronie:
www.beskidiadownhill.pl
. Pracownik Biura Zawodów ma prawo wylegitymować rodzica lub prawnego opiekuna w
celu potwierdzenia jego tożsamości.

4. Biuro zawodów
Lokalizacja Biura Zawodów podana zostanie tydzień przed poszczególnymi edycjami zawodów na stronie Organizatora
www.beskidiadownhill.pl
oraz
https://www.facebook.com/pages/BeskidiaDownhill/452884728079617?fref=ts

5. Limit zawodników
Limit zawodników mogących uczestniczyć w zawodach wynosi 300 osób. Liczy się kolejność odebrania numeru startowego w
Biurze Zawodów.
VIII. Zasady rozgrywania:
1. Treningi / Sobota 11.07.2015r.
W treningach w dniu 11.07.2015r. mogą wziąć udział tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy dokonali rejestracji w Biurze Zawodów
i mają na kierownicy zamontowany numer startowy. W innym wypadku obsługa nie będzie wpuszczała na wyciąg.
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2. Zawody / Niedziela 12.07.2015r.
● 
Czas mierzony jest w dwóch przejazdach (kwalifikacje oraz finał)
●
Do klasyfikacji zawodów liczony jest czas przejazdu w finale.
●
Do finałowego przejazdu kwalifikuje się:
1)
Wszyscy zawodnicy posiadający licencje kolarskie
2)
60 zawodników z kategorii Hobby Full
3)
30 zawodników z pozostałych kategorii z najlepszymi czasami pierwszego przejazdu.
●
Zawodnicy startują w odstępach 40sek. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu.
Niestawienie się na start w swojej kolejności grozi dyskwalifikacją.
●
Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru.
●
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem
zawodów.
3. Kolejność Startu
1 przejazd:
Zawodnicy startują zgodnie z obowiązującymi numerami startowymi, w kolejności kategorii:
●

●
●
●
●
●
●
●

Young Guns
Mój Pierwszy Start
Hobby Hardtail
Junior Hobby
Hobby Full

Kobiety
Masters Open
Garmin Elite

2 przejazd:
Zawodnicy startują zgodnie z listą startową, według kolejności zdobytych miejsc podczas pierwszego przejazdu  zaczynając od
miejsca ostatniego, według kolejności kategorii podanych wyżej.

4. Klasyfikacja drużynowa
Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej trzeba spełnić następujące warunki:
●
drużyna musi się składać z 3 osób,
●
podczas zapisów każda z 3 osób musi podać identyczną nazwę drużyny,
●
aby drużyna została sklasyfikowana musi wziąć udział we wszystkich edycjach Diverse Beskidial 2015,
●
w przypadku braku jednego zawodnika na danej edycji, drużynie doliczane jest karne 5 min.
●
klasyfikacja będzie rozstrzygana na podstawie sumy czasów z najlepszych przejazdów każdego zawodnika danej
drużyny.
IX. Przepisy Bezpieczeństwa:
●
na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie,
●
porządkowi wyposażeni są w czerwone i żółte chorągiewki sygnalizującą poważne niebezpieczeństwo na trasie,
●
chorągiewka czerwona używana do sygnalizacji wypadku podczas zawodów. Zawodnik widzący powiewająca czerwoną
chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą
udać się na metę i zgłosić do sędziego mety.

X. Nagrody:
Nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach (przy minimum startujących w każdej z kategorii zgodnie z pkt. V
Regulaminu):
● 
nagrody rzeczowe do trzeciego miejsca, dyplomy do szóstego miejsca.
● 
nagrody za klasyfikację generalną cyklu Diverse Beskidia: nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane są do trzeciego
miejsca.
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XI. Punktacja cyklu zawodów Diverse Beskidia:

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

100

16

15

2

80

17

14

3

60

18

13

4

50

19

12

5

45

20

11

6

40

21

10

7

36

22

9

8

32

23

8

9

29

24

7

10

26

25

6

11

24

26

5

12

22

27

4

13

20

28

3

14

18

29

2

15

16

30

1

Powyższa punktacja obowiązuje dla klasyfikacji Generalnej Cyklu zawodów Diverse Beskidia 2015.
W przypadku jednakowej liczby punktów wpływ na ostateczny wynik w klasyfikacji generalnej ma miejsce zajęte podczas
ostatniej edycji Diverse Beskidia 2015.

XII. Ramowy Program Zawodów Diverse Beskidia 2015
11.07.2015r. Sobota / Treningi
godz. 07:00
 odprawa służb zabezpieczających
godz. 09:00  10:00
 obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników
godz. 09:00  15:00
 przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
godz. 10:00  16:30
 obowiązkowy trening z zatrzymywaniem
godz. 16:30  17:30
 trening non stop.
godz. 17:30  18:00
 piesza inspekcja trasy dla wszystkich zawodników
godz. 18:00
 zakończenie treningów
12.07.2015r. Niedziela / Zawody
godz. 07:00
 odprawa służb zabezpieczających
godz. 08:30
 wywieszenie list startowych w biurze zawodów
godz. 9:00 10:30
 trening dla wszystkich kategorii
godz. 11:00  14:00
 eliminacje
godz. 14:30
 finał
godz. 16:30
 zakończenie zawodów
do 30 minut po zakończeniu finału  dekoracja zwycięzców
Program może podlegać modyfikacją. Wszelkie zmiany programowe będą publikowane na stronie organizatora w
www.beskidiadownhill.pl
, w zakładce aktualności.

5

XIII. Kary:
Sędzia Główny może zastosować następujące kary: upomnienie, kara czasowa, dyskwalifikacja
XIV. Postanowienia końcowe:
●
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol,
●
uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie,
●
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody
i powrotu z nich,
●
każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),
●
organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania
zawodów,
●
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, wypadki na trasie, kradzieże,
●
osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę
techniczną,
● 
organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
● 
w razie konieczności Regulamin zawodów może ulec zmianie,
●
brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie,
● 
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
niesprzyjających warunków atmosferycznych, awarii infrastruktury kolei linowej/wyciągu niezależnych od Wykonawcy
lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej",
●
wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne,
●
zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play,
●
organizator ma prawo odmówić startu zawodnikowi bez podania przyczyny lub gdy istnieją podejrzenia, że zawodnik,
jest pod wpływem środków dopingowych, alkoholu, środków odurzających, lub jeżeli Organizator uzna, iż start
zawodnika może wiązać się z niebezpieczeństwem, dla zawodnika lub osób trzecich, lub może on zaszkodzić
wizerunkowi zawodów lub zakłócić przebieg zawodów.
●
interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów.
XV. Szpitale:
Szpital Powiatowy w Cieszynie
ul. Bielska 4, 43400 Cieszyn
telefon: +48 33 852 05 11
GPS:
18:38:18.72|49:44:46.74
Szpital Wojewódzki w BielskuBiałej
Al. Armii Krajowej 101, 43316 BielskoBiała
telefon: 33 810 20 00
GPS:
19:2:16.21|49:47:37.41
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