Regulamin Zawodów
Local Series of Downhill 2019
1. Cel zawodów:


popularyzacja kolarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu,



propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,



promowanie walorów turystycznych miejscowości oraz miejsc przyjaznych rowerzystom,



wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

2. Nazwa imprezy
Local Series Of Downhill 2019

3. Organizator i kontakt


Organizator:
Fundacja FOR EVENT , 34-350 Węgierska Górka , os. XX-lecia II RP 6/35
REGON: 367032168
NIP: 5532535690
KRS: 0000673400



Dyrektorzy wyścigu:

Jakub Pysz,

tel. +48 608037022,

Marcin Matuszny, tel. +48 536004897

E-Mail: j.pysz@for-event.pl
E-Mail: m.matuszny@for-event.pl

4. Termin, miejsce rozgrywania zawodów, biuro zawodów

Zawody odbędą się w dniach 13-14.04.2019 r. w Polsce w miejscowości Kasina Wielka (woj. Małopolskie) –
na górze Śnieżnica, Kasina Wielka 672, 34-741Kasina Wielka.
Biuro Zawodów będzie się mieścić przy dolnej stacji kolejki linowej Ośrodka Kasina SKI i czynne będzie w
dniach 13-14.04.2019 r. w godz. 08:00 – 16:00

5. Kategorie zawodników
- Kategorie Local Series of Downhill 2019:


KOBIETY (ur. 2007 i wcześniej)



HARDTAIL (ur.2007 i wcześniej) Zawodnicy startujący na rowerach bez tylnego zawieszenia



FULL (ur.2007 i wcześniej) Zawodnicy startujący na rowerach z pełnym zawieszeniem przód-tył

Zawodnicy posiadający licencję PZKOL lub innego krajowego związku kolarskiego zobowiązani są do
ujawnienia posiadanych uprawnień, startują oni w kategoriach do których się zapisali, będą jednakże
dodatkowo oznaczeni gwiazdką w celu zaznaczenia posiadanych uprawnień zawodniczych. Zatajenie
posiadania licencji związku kolarskiego karane będzie dyskwalifikacją zawodnika bez możliwości
odwołania.
6. Warunki uczestnictwa
Local Series of Downhill 2019 to zawody ogólnodostępne. Uczestnikiem zostanie każda osoba, która
ukończyła 12 rok życia oraz spełni następujące warunki:


Dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www lub w biurze zawodów



Dokonanie opłaty startowej



Posiadanie sprawnego roweru z dwoma hamulcami, kask pełen-integralny, pełne rękawiczki z
palcami, koszulka z długimi rękawami, osłona karku (szyi i kręgów szyjnych), spodnie lub obszerne
krótkie spodnie, ochraniacze zabezpieczające (nakolanniki, ochraniacze na łokcie, ochraniacz
kręgosłupa – żółw). W przypadku zawodników z posiadaną licencją zgodnie z przepisami UCI w/w
ochraniacze są mocno rekomendowane.



W dniu zawodów każdy z zapisanych uczestników musi odbyć 2 przejazdy treningowe przed
rozpoczęciem przejazdów mierzonych, zostaną one odnotowane na starcie.



Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Organizator zawodów Local Series of Downhill 2019 oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników zawodów Local Series of Downhill 2019 za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach Local Series of
Downhill 2019. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Poprzez złożenie podpisu na liście
zgłoszeniowej do zawodów Local Series of Downhill 2019 zawodnicy zrzekają się praw dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora Local Series of Downhill 2019 lub od jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami Local Series of Downhill 2019. Poprzez złożenie
podpisu na formularzu zgłoszeniowym do zawodów Local Series of Downhill 2019 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 Local Series of
Downhill 2019 oraz osób z nim współpracujących, tj. sponsorów i partnerów. Zobowiązuję się do
przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków Local Series of Downhill
2019. 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 Local Series of
Downhill 2019. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w Local Series of Downhill
2019. 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 Local Series of Downhill 2019. Niniejszym
podpisem wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone w czasie oraz terytorialnie,
wykorzystywanie mojego wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego) przez
organizatora zawodów Local Series of Downhill 2019, oraz 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, nagranie filmowe oraz wywiady z wykorzystaniem mojego
wizerunku (lub wizerunku mojego dziecka lub podopiecznego), a także wyniki zawodów 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 za pośrednictwem prasy,

rozgłośni radiowych, telewizji, na banerach reklamowych i bilbordach (w tym elektronicznych mało- i
wielko formatowych), folderach reklamowych oraz wszystkich innych formach reklamy z użyciem
druku lub elektronicznej formy przekazu (m.in. na ulotkach, stojakach – umieszczanych np. w
sklepach, na stronach internetowych). Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie mojego
wizerunku 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). ”

7. Opłaty startowe
Opłaty startowej dokonać można w biurze zawodów lub przez Internet wpłatą na konto :
50 8137 0009 0033 5030 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Żywcu)
Tytułem: imię i nazwisko zawodnika, kategoria, I/II/III Edycja (w zależności od tego za start w której edycji
wnoszona jest opłata).
Opłata startowa wynosi:
- 60 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 18.03.2019 r.
godz.23:59
- 80 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 09.04.2019 r. godz
23:59
- 100 zł dla zarejestrowanych przez Internet, płatne przelewem na konto bankowe po 09.04.2019 r. lub
płatne gotówką podczas rejestracji w biurze zawodów 13.04.2019 r.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:


Profesjonalne Zabezpieczenie medyczne,



Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,



Unikatowy Numer startowy,



Profesjonalny pomiar czasu podczas przejazdu,



Możliwość startu w konkurencjach dodatkowych,



Udział w losowaniu nagród.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
8. Zgłoszenia do zawodów i odbiór numeru startowego.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w biurze zawodów
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać wypełniając formularz znajdujący się w biurze zawodów.

Odbiór numeru startowego możliwy jest tylko w dniu 13.04.2019 r. !
Zawodnik musi odebrać numer startowy OSOBIŚCIE lub poprzez swojego MANAGERA (po
okazaniu odpowiedniej licencji narodowej federacji) w Biurze Zawodów, tylko i wyłącznie w dniu
zapisów na zawody, tj. 13.04.2019r, do godziny 14:00. Nr startowy zostaje wydawany po weryfikacji
dokumentu tożsamości, licencji federacji narodowej (jeśli posiada), poprawności wypełnienia oraz
podpisu zgłoszenia na udział w zawodach.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność rodziców lub prawnych
opiekunów podczas zawodów oraz wypełnienie pisemnej zgody poprzez rodzica lub prawnego
opiekuna, dostępnej w biurze zawodów. Pracownik Biura Zawodów ma prawo wylegitymować
rodzica lub prawnego opiekuna w celu potwierdzenia jego tożsamości.
9. Limit zawodników

Limit zawodników mogących uczestniczyć w zawodach wynosi 250 osób. Liczy się kolejność
odebrania numeru startowego w Biurze Zawodów.
10. Zasady rozgrywania


Czas mierzony jest w dwóch przejazdach na jednej w całości oznaczonej trasie.



Do finałowego przejazdu kwalifikują się wszyscy zawodnicy.



Zawodnicy startują w odstępach 60 sekund. Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie grozi
dyskwalifikacją. (W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu).



Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z
przodu roweru.



Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest lepszy czas przejazdu.



W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują w porozumieniu z Dyrektorzy
Zawodów.

11. Przepisy bezpieczeństwa
- Na trasie zawodów rozstawieni są porządkowi sygnalizujący niebezpieczeństwo na trasie
- Porządkowi wyposażeni są w czerwone chorągiewki.
- Chorągiewka czerwona używana jest do sygnalizacji wypadku podczas treningów i zawodów. Zawodnik
widzący powiewającą czerwoną chorągiewkę ma obowiązek natychmiast zatrzymać się. Zawodnicy
zatrzymani podczas przejazdów mierzonych spokojnie, lecz bezzwłocznie muszą udać się na metę i zgłosić do
sędziego mety.
12. Nagrody
Dla wszystkich kategorii:
I

miejsce – Dyplom + nagroda rzeczowa

II

miejsce – Dyplom + nagroda rzeczowa

III

miejsce – Dyplom + nagroda rzeczowa

IV

miejsce – Dyplom

V

miejsce – Dyplom

VI

miejsce – Dyplom

13. Treningi
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu
numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą
się zgodnie z niżej podanym programem minutowym. Podczas trwania wyścigu, trenowanie jest zabronione.
Osoby nieposiadające numerku nie zostaną wpuszczone na wyciąg z rowerem.

14. Ceremonia Dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się ok. 15 minut po zakończeniu zawodów. Do dekoracji mają obowiązek
stawiać się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze 6 miejsc w każdej kategorii. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić
się do dekoracji w strojach wyścigowych. Zwycięzca każdej kategorii jest zobowiązany do prezentacji swojego
roweru podczas dekoracji, miejsce na rower zostanie wyznaczone przez organizatora w obrębie 6 metrów od
podium.
15. Ramowy program zawodów
Sobota:
08:00 – 14:00 – Rejestracja w Biurze Zawodów
08:30 – 09:00 – Odprawa służb zabezpieczających, sprawdzenie trasy przez Organizatora
09:00 – 16:00 – Treningi dla wszystkich zawodników
14:00 – 19:00 – Konkurencje Dodatkowe
Niedziela:
08:30 – 09:00 – Odprawa służb zabezpieczających, sprawdzenie trasy przez Organizatora
09:00 – 11:30 – Treningi dla wszystkich zawodników
11:30 – 12:00 – Sprawdzenie stanu technicznego trasy przez Organizatora, Trasa Zamknięta
12:00 – 14:00 – I Przejazd mierzony
14:00 – 14:30 – Przerwa pomiędzy przejazdami
14:30 – 16:00 – II Przejazd mierzony
16:15 – 17:00 – Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród

16. Kary
W zakresie kar obowiązują przepisy Sportowe PZKOL. Sędzia główny może zastosować następujące kary:
upomnienie, kara czasowa, dyskwalifikacja.
17. Skład komisji sędziowskiej
Sędziego głównego wyznacza Organizator.
18. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja Generalna całego cyklu będzie prowadzona w w/w kategoriach. Wygrywa zawodnik, który we
wszystkich edycjach uzbiera największą liczbę punktów. W przypadku tej samej ilości punktów, wygrywa
zawodnik, który zdobył większą ilość punktów podczas ostatniej edycji zawodów. Punkty naliczane będą po
każdej edycji na podstawie Tabeli Punktów Klasyfikacji Generalnej.
Załącznik nr 1 – Tabela Punktów Klasyfikacji Generalnej.
19. Konkurencje Dodatkowe
Regulaminy Poszczególnych konkurencji dodatkowych zamieszczone zostaną w załącznikach:
Puchar Polski w Dual Slalomie – Załącznik nr 2

20. Postanowienia końcowe


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol;



Zawodników obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol



Używanie kamer na kasku jest dozwolone podczas przejazdów mierzonych;



Uczestnicy zawodów zobowiązani są 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,
zniszczony sprzęt, itp.;



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;



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe poza strefą trasy zawodów;



Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;



Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych;



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;



Dyrektor Zawodów ma prawo odmówić startu zawodnikowi bez podania przyczyny lub gdy istnieją
podejrzenia, że zawodnik, jest pod wpływem środków dopingujących, alkoholu, środków
odurzających, lub jeżeli Dyrektor Zawodów uzna, iż start zawodnika może wiązać się z
niebezpieczeństwem, dla zawodnika lub osób trzecich, lub może on zaszkodzić wizerunkowi
zawodów lub zakłócić przebieg zawodów;



Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją danego regulaminu;



Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem
Zawodów.

21. Szpitale
Szpital Powiatowy w Żywcu

|| Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej || Szpital w Limanowej

ul. Henryka Sienkiewicza 52

|| ul. aleja Armii Krajowej 101

|| ul. Piłsudzkiego 61

34-300 Żywiec

|| 43-316 Bielsko-Biała

|| 34-600 Limanowa

Załącznik numer 1 – Tabela Punktów Klasyfikacji Generalnej
Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

300

21

90

41

60

61

40

81

20

2

240

22

88

42

59

62

39

82

19

3

200

23

86

43

58

63

38

83

18

4

180

24

84

44

57

64

37

84

17

5

160

25

82

45

56

65

36

85

16

6

150

26

80

46

55

66

35

86

15

7

145

27

78

47

54

67

34

87

14

8

140

28

76

48

53

68

33

88

13

9

136

29

74

49

52

69

32

89

12

10

132

30

72

50

51

70

31

90

11

11

128

31

70

51

50

71

30

91

10

12

124

32

69

52

49

72

29

92

9

13

120

33

68

53

48

73

28

93

8

14

116

34

67

54

47

74

27

94

7

15

112

35

66

55

46

75

26

95

6

16

108

36

65

56

45

76

25

96

5

17

104

37

64

57

44

77

24

97

4

18

100

38

63

58

43

78

23

98

3

19

96

39

62

59

42

79

22

99

2

20

93

40

61

60

41

80

21

100+

1

Załącznik nr 2 – Regulamin Pucharu Polski 2019 w Dual Slalomie
Szczegółowe warunki uczestnictwa w dyscyplinie
Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie – Runda 1
1. Nazwa Dyscypliny: Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie – Runda 1
2. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów: 13.04.2019 r. Ośrodek Narciarski Kasina, Kasina Wielka
3. Kategorie:


Elita (Ur. 2000 I wcześniej)



Junior (Ur. 2001-2007)



Kobiety (Ur. 2007 i wcześniej)

4. Warunki uczestnictwa:


W żadnej kategorii nie jest wymagana licencja PZKOL.



Puchar Polski w Dual Slalomie jest imprezą ogólnodostępną, może w niej startować każdy
zawodnik.



Warunkiem udziału Uczestnika w dyscyplinie Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie jest:
- Spełnienie wymagań regulaminu Local Series of Downhill 2019
- Posiadanie sprawnego roweru, kasku integralnego, rękawiczek, nakolanników. (Nałokietniki
oraz ochraniacz kręgosłupa - żółw są mocno rekomendowane)

5. Zgłoszenia i opłaty


Możliwość udziału w dyscyplinie będą mieli jedynie zawodnicy uczestniczący w danej edycji
zawodów Local Series of Downhill 2019 (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
uiszczona opłata startowa, wydany numerek startowy oraz zaakceptowany regulamin zawodów
Local Series of Downhill 2019).



Zapisy do startu w dyscyplinie będą odbywać się podczas rejestracji na zawody Local Series of
Downhill 2019 w Biurze Zawodów, na podstawie deklaracji udziału złożonej na formularzu
zgłoszeniowym.



Deklaracja udziału jest możliwa jedynie w dniu rejestracji na zawody Local Series of Downhill
2019, do godziny. 14:00.



Opłata rejestracyjna zawodów Local Series of Downhill 2019 nie zawiera wyjazdów wyciągiem
podczas rozgrywania dyscypliny Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie. Każdy zawodnik nabywa
odpowiednią ilość wyjazdów we własnym zakresie.



Organizator nie zwraca opłaty osobom które nie ukończyły zawodów.

6. Zasady rozgrywania zawodów


Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie rozgrywany jest w dwóch etapach:
A) Eliminacje – Przejazdy rozegrane na jednym torze. O przejściu do finału decyduje kolejność
miejsc według osiągniętego czasu. Z eliminacji do finałów awansuje odpowiednio 8, 16 lub
32 osoby. Zasady rozgrywania w przypadku:
- 8 osób:
Lista Par na podstawie wyników z eliminacji (1-8, 4-5, 3-6, 2-7)
- 16 osób:
Lista par na podstawie wyników z eliminacji (1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 14-3, 11-6, 7-10, 15-2)
- 32 osób:
Lista par na podstawie wyników z eliminacji (1-32, 17-16, 9-24, 25-8, 5-28, 21-12, 13-20, 294, 3-30, 19-14, 11-22, 27-6, 7-26, 23-10, 15-18, 31-2)
B)

Finał – Zawody polegają na wyścigu parami po wyznaczonych na stoku równoległych, w
miarę możliwości takich samych, torach. Trasa przejazdu wyznaczona jest chorągiewkami
oraz taśmami. Przejazdy finałowe rozgrywane są w systemie Pucharowym w dwóch biegach
dla każdej z par. W drugim biegu następuje zmiana tras. O wygranej decyduje suma różnic
w obu biegach. Dla pierwszego biegu ustala się czas karny na 5 sekund. Czas karny
otrzymuje się w przypadku większej różnicy na mecie niż ustalony czas kary 5 sek,
dyskwalifikacji zawodnika lub nieukończenia biegu. Za każdą pominiętą chorągiewkę
zawodnik dostaje 4 sek. kary. Start odbywa się poprzez wygłoszenie przez startera
komendy” Gotowi…….do startu……START” (Czas pomiędzy komendami jest losowy, służy to
przeciwdziałaniu „falstartom”)

7. Nagrody


Nagrody i dyplomy przyznawane są dla pierwszej trójki każdej kategorii

8. Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski 2019 w Dual Slalomie jest zliczana na podstawie punktacji zawartej
w tabeli poniżej. Do klasyfikacji Generalnej wliczany jest wynik Finałów.
Miejsce

Punkty

1

200

2

160

3

140

4

125

1/4 finału

100

1/8 finału

60

Nieobecny

0

9. Harmonogram Zawodów
09:00 – 14:00 – Deklaracja startu podczas rejestracji na zawody Local Series of Downhill 2019
15:00 – 16:00 – Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie - Eliminacje
16:00 – 17:00 – Puchar Polski 2019 w Dual Slalomie – Finały
10. Postanowienia końcowe


Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.



Osoby trenujące na trasie zawodów w trakcie przejazdów mierzonych będą usunięte z trasy oraz
zostaną zdyskwalifikowane z dalszych przejazdów.



Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem
Zawodów.

