Komunikat techniczny nr 2
VIII Supermaratonu Jastrzębi Łaskich
I MISTRZOSTWA IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

I.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
I Mistrzostwa Izby Inżynierów Budownictwa w Szosowych Maratonach Rowerowych
odbędą się w ramach VIII Supermaratonu Jastrzębi Łaskich w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela).
Biuro Zawodów - Łaski Dom Kultury w Łasku, ulica Narutowicza 11.
Start i meta przed budynkiem Łaskiego Domu Kultury.
II.
ORGANIZATOR
Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie przy wsparciu
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
III.
TRASA I KLASYFIKACJA MARATONU- MISTRZOSTW
Trasa przebiega drogami asfaltowymi o dobrej nawierzchni
Dla dystansu Inżynierskiego pętlą: Łask – Buczek – Rudzisko – Widawa – Sędziejowice - Łask o
długości 73 km. Trasa będzie oznakowana (strzałkami na jezdni), a dodatkowo zmiany kierunku
jazdy wskazywać będą organizatorzy.
Trasa na dystansie Uczniowskim i Czeladniczym przebiega pętlą: Łask - Czestków B – Pruszków
-Łask o długości ok. 18 km.
Uczestnicy Mistrzostw będą klasyfikowani w kategoriach Open dla poszczególnych dystansów
odrębnie Panie i Panowie.
IV.
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Współzawodnictwo w I Mistrzostwach Izby Inżynierów Budownictwa w Szosowych Maratonach
Rowerowych odbędzie się na zasadach ogólnych ustalonych dla VIII Supermaratonu Jastrzębi
Łaskich. Regulamin Szosowych Maratonów Rowerowych 2018 publikowany jest na stronie
głównej Pucharu Polski: WWW.supermaratony.pl
Osoby należące do Izby Inżynierów Budownictwa które chcą wziąć udział w maratonie i być
klasyfikowanym(ą) w mistrzostwach Izby muszą ten fakt potwierdzić przy zgłaszaniu swojego
udziału, podając przy tym numer członkowski Izby.
Zapisy odbywać się będą:



drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego,
znajdującego się na stronie internetowej WWW.jastrzebie.lask.com.pl
do 6 czerwca 2018 roku, godz. 24.00,



w biurze zawodów, w dniach 9 i 10 czerwca, najpóźniej do godz. 900 dnia 10
czerwca 2018 r.)

Klasyfikacja Mistrzostw zostanie przeprowadzona dla trzech dystansów:
- Dystans Uczniowski - 18 km
- Dystans Czeladniczy - 36 km (runda 2 x 18 km)
- Dystans Inżynierski - 73 km

1. Opłata startowa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej. Opłatę startową należy dokonać na
konto bankowe organizatora: Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie 40 2030 0045 1110 0000 0205
8210 (bank BGŻ) lub w biurze Zawodów. Na przelewie należy dopisać imię i nazwisko
zawodnika, deklarowany dystans oraz dopisek Mistrzostwa Inżynierów.
Wysokość opłaty startowej dla wszystkich kategorii Mistrzostw wynosi:
 80 zł - wpłaty dokonane do dnia 15 maja 2018 r.;




100 zł - wpłaty dokonane do dnia 6 czerwca 2018 r.;
150 zł - wpłata gotówkowa dokonana w Biurze Zawodów.
Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat.

2. Wnioski o zwrot opłaty startowej możemy uwzględnić tylko do dnia 15 maja 2017
roku.
3. Każdy uczestnik składa podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia lub przedstawia
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
długodystansowej jazdy rowerem. Formularz oświadczenia można pobrać ze strony
organizatora.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Stosowne oświadczenie należy
złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. Formularze oświadczenia
można pobrać ze strony organizatora.
5. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w
zapiętym kasku sztywnym. Stwierdzenie jazdy bez kasku lub z rozpiętym kaskiem spowoduje
dyskwalifikację uczestnika.
6. Kierownice czasowe (lemondki) nie są dozwolone. Stwierdzenie korzystania z kierownicy
czasowej spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
7. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy wyznaczoną trasą. Stwierdzenie zmiany trasy,
ominięcie punktu kontrolnego itp. spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
8. Nie jest dozwolona jazda za pojazdami mechanicznymi.
9. Start w grupie innej niż wyznaczona skutkuje doliczeniem do czasu przejazdu zawodnika
kary czasowej - 15 minut.
10. Zmiana dystansu w trakcie Zawodów skutkuje doliczeniem do czasu przejazdu zawodnika
kary czasowej - 15 minut.
V.
PROGRAM ZAWODÓW
Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów, które będzie czynne 9 czerwca (sobota) 2018 r.
w godz. 1800 – 2100 oraz 10 czerwca (niedziela) od godz. 600.
3 czerwca (niedziela) 2017 r.
Godz. 1000 – start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu Inżynierskiego;
Godz. 1100 – start zawodników z dystansu Uczniowskiego i Czeladniczego;
Godz. 1500 - 1530 – przewidywane rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów, wręczenie
pucharów, konkurs z nagrodami.
VI.
TWORZENIE GRUP STARTOWYCH
Uczestnicy Maratonu startują w jednakowo licznych grupach w odstępie 3 minut. Decyzję o
liczebności grup (od 10 do 15 osób) podejmie Organizator po uwzględnieniu liczby uczestników.
Składy grup startowych tworzone będą losowo:
- oddzielnie dla poszczególnych dystansów,
- oddzielnie dla rowerów szosowych i dla rowerów innych.
Losowanie grup odbędzie się 8 czerwca 2018 r. Lista startowa opublikowana zostanie na stronie
internetowej organizatora najpóźniej w dniu 9 czerwca 2018 r.
Uczestnicy, którzy zgłoszą się w dniu Maratonu , zostaną dolosowani do różnych grup
Łączna liczba uczestników dla wszystkich dystansów ograniczona jest do 800 osób.
VII.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

1. Nagrody ufundowane przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów dla pierwszych trójek w
poszczególnych kategoriach
2. Możliwość wygrania jednej z licznych nagród dodatkowych;
3. Oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu;

4. Ubezpieczenie NWW;
5. Elektroniczny pomiar czasu;
6. Okolicznościowy medal;
7. Ciepły posiłek po wyścigu;
8. Napoje, słodkie bułki, banany itp. na trasie wyścigu;
9. Szatnie z prysznicami na mecie;
10. Pakiet startowy.
11. Upominek gwarantowany dla osób, które dokonały opłaty startowej do 15 maja 2018
VIII.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały
zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.

2. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za ewentualne wypadki, kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia rowerów powstałe
podczas wyścigu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełnień treści komunikatu. Ewentualne
zmiany i uzupełnienia komunikatu będą publikowane na stronie Organizatora jako kolejne
Komunikaty techniczne.

