Komunikat Techniczny
III Supermaratonu Jastrzębi Łaskich

1. Termin zawodów:
III Supermaraton odbędzie się:
 dystans ULTRA w dniu 8 czerwca 2013 r. (sobota);
 dystanse pozostałe w dniu 9 czerwca 2013 r (niedziela).
2. Organizator - Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie
3. Współorganizatorzy
Wyścig organizowany jest przy współpracy i pomocy której udzielają:







Wójt Gminy Buczek
Burmistrz Łasku
Wójt Gminy Sędziejowice
Wójt Gminy Widawa
Wójt Gminy Szczerców
Kluby rowerowe i miłośnicy kolarstwa z terenu województw łódzkiego, śląskiego i
wielkopolskiego.

4. Główny Sponsor – SPEDIMEX Sp. z o.o.
5. Patronat honorowy
 Marszałek Województwa Łódzkiego
Pan Witold Stępień
 Starosta Powiatu Łaskiego
Pan Cezary Gabryjączyk

6. Komitet organizacyjny








Komandor – Paweł Cichy
Koordynator – Jan Dawicki
Szef Trasy Maratonu ULTRA – Paweł Cichy
Szef Trasy Maratonu Mega/Mini/Rodzinnego – Bartosz Wojtas
Rzecznik Medialny – Paweł Lis
Sędzia Główny– Zbigniew Rzeźnik
Opieka medyczna – dr. Tomasz Misztalski

7. Baza Supermaratonu:
Łaski Dom Kultury
Ul. Narutowicza 11
98-100 Łask

8. Start i meta:
Start dla wszystkich dystansów w obszarze wyłączonym z ruchu drogowego, na
wysokości Łaskiego Domu Kultury, ul. Narutowicza 11 w Łasku.
Meta dla dystansu ULTRA – teren Szkoły Podstawowej w Wiewiórczynie.
Meta dla pozostałych dystansów – ul. Narutowicza 11 w Łasku, na wysokości ŁDK.

9. Program zawodów:
























a) Dzień 7 czerwca (piątek) 2013 r.
Godz. 1400 – zakwaterowanie pierwszych zawodników z dystansu ULTRA
Godz. 1800 – otwarcie biura zawodów, przyjmowanie oświadczeń, sprawdzanie
listy startowej i wydawanie pakietów startowych – sala ŁDK;
Godz. 1900 – oficjalne otwarcie wyścigu i odprawa techniczna dla obecnych – sala
ŁDK;
Godz. 2100 – zamknięcie biura zawodów.
b) Dzień 8 czerwca (sobota) 2013 r.
Godz. 2 30 Odprawa z osobami pełniącymi funkcje porządkowe, sprawdzenie
samochodów eskortujących kolarzy na dystansie ULTRA;
Godz. 4 00 Start kolarzy na dystansie ULTRA;
Godz. 1800 – spodziewany przyjazd pierwszych zawodników z dystansu ULTRA;
Godz. 2300 – zamknięcie trasy dystansu ULTRA;
Godz. 1800 – otwarcie biura zawodów – sala ŁDK, przyjmowanie oświadczeń,
sprawdzanie listy startowej i wydawanie pakietów startowych;
Godz. 1900 –odprawa techniczna dla obecnych – sala ŁDK;
Godz. 2200 – zamknięcie biura zawodów;
c) Dzień 9 czerwca (niedziela) 2013 r.
Godz. 700 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych;
Godz. 830 – zamknięcie biura zawodów;
Godz. 845 - zaproszenie wszystkich obecnych do wspólnego zdjęcia przed ŁDK;
Godz. 900 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników;
30
00
Godz. 10 -11 – zamknięcie linii startu;
Godz. 1130 – spodziewany przejazd pierwszych zawodników z dystansu mega oraz
przyjazd zawodników z dystansu mini – wręczanie medali oraz wydawanie
posiłków;
Godz. 1200 – rozpoczęcie zawodów dla dzieci – wg. zasad opracowanych przez
Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku;
Godz. 1300 – wyjazd samochodu zamykającego wyścig („koniec wyścigu”);



Godz. 1500 – rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów z uhonorowaniem
zwycięzców;

10. Opłaty startowe:
Do dnia 25 maja 2013 opłaty startowe wynoszą:
Uczestnicy Maratonu Ultra

- 110 zł

Uczestnicy Maratonu Mini oraz Mega

-

65 zł

Uczestnicy Maratonu Rodzinnego

-

45 zł

Rodziny – minimum 3 osoby w tym co najmniej jedna pani

– 100 zł

Od 26 maja 2013 opłaty startowe wynoszą:
Uczestnicy Maratonu Ultra

- 150 zł

Uczestnicy Maratonu Mini oraz Mega

-

90 zł

Uczestnicy Maratonu Rodzinnego

-

70 zł

Rodziny – minimum 3 osoby w tym co najmniej jedna pani

– 110 zł

O wysokości opłaty startowej decyduje data wpływu środków na rachunek
bankowy Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie.
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia.
Jako rodzinę uważa się osoby spokrewnione w linii prostej i bocznej w I i II
stopniu – zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, np: mąż, żona, syn,
córka, wnuk, wnuczka, brat, siostra, dziadek, babcia itp.
Wpłaty przyjmowane będą tylko na rachunek bankowy Klubu Rowerowego
Jastrzębie Łaskie nr: 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BGŻ)
Uprzejmie informujemy, że nie uwzględniamy wniosków o zwrot
wpisowego.

11. Zapisy i tworzenie grup startowych
Początek zapisów planowany jest na pierwszą połowę kwietnia. Zapisy
prowadzone będą drogą elektroniczną. Link do zapisów opublikowany zostanie na stronie
internetowej Klubu Rowerowego Jastrzębie Łaskie:
www.jastrzebie.lask.com.pl
Dla dystansu Rodzinnego uwzględniamy
indywidualne dotyczące przydziału do grupy;

(

w

miarę

możliwości)

życzenia

Dla dystansów Mini Mega i ULTRA grupy tworzone będą zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, tj.
losowanie przydziału.

Zawodnicy startują w grupach 10-osobowych (maksymalnie do 15 osób) w
odstępach 2-minutowych. Podział na grupy startowe (ostateczne zamknięcie listy
startowej) Organizator opublikuje w dniu 6.06.2013 r.

12. Świadczenia i nagrody
1. bezpłatny nocleg dla uczestników Ultra Maratonu
2. oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu
3. ubezpieczenie NWW
4. elektroniczny pomiar czasu
5. okolicznościowy medal dla wszystkich uczestników maratonu
6. puchary - statuetki dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych
kategoriach
7. ciepły posiłek po wyścigu
8. napoje, kanapki, banany itp. na trasie wyścigu
9. szatnie z prysznicami na mecie
10. możliwość wygrania jednej z licznych nagród.
13. Trasa
Zawody rozegrane zostaną
- Maraton Rodzinny
- Maraton Mini
- Maraton Mega
- Maraton Ultra
OPIS TRASY:





na trzech dystansach:
– 34 km
- 82 km
- 164 km
- około 450 km

Maraton Rodzinny: Łask – Buczek – Luciejów – Sędziejowice – Łask;
Maraton Mini: Łask – Buczek – Szczerców – Widawa – Sędziejowice – Łask;
Maraton Mega: dwukrotne pokonanie trasy Mini;
Maraton Ultra: Łask – Widawa – Wieluń – Kluczbork – Namysłów –
Oleśnica – Trzebnica – Krotoszyn – Kożmin Wlkp. – Ostrów Wlkp. – Kalisz
– Turek – Szadek – Wodzierady - Wiewiórczyn.

UWAGA! Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje zachowanie przepisów o ruchu
drogowym – zawody odbędą się przy otwartym ruchu drogowym.
Trasa maratonu na dystansie Ultra opublikowana zostanie w wersji ostatecznej w maju.

14. Liczba uczestników
Liczba uczestników dla dystansów: Rodzinnego, Mini i Mega ograniczona jest do 600
osób. Dla dystansu Ultra – 100 osób.

15. Uwagi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści komunikatu w
sytuacjach uzasadnionych ważnymi okolicznościami.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały
zagrożenia bezpieczeństwa uczestników i nawet jeśli śnieg nie stopnieje.

