REGULAMIN
VI MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY I MINISTRANTÓW W KOLARSTWIE SZOSOWYM
W PILE – 5.06.2021r. SOBOTA
1. Cel wyścigu.
▪
▪
▪

Popularyzacja kolarstwa wśród duchowieństwa i liturgicznej służbie ołtarza
Propagowanie aktywnych form spędzenia czasu i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.
Wyłonienie Mistrzów Polski wśród ministrantów i duchowieństwa

▪
▪
▪
▪
▪

Salezjanie
Oratorium Królowej Pokoju w Pile
Salezjańska Szkoła Podstawowa w Pile
Bosco Cyclocross Team
UKS Sportowiec Piła

▪

Wyścig ze startu wspólnego zostanie rozegrane w Pile [lotnisko] Lotnicza 12, 64-920 Piła w dniu 5
czerwca 2021 [sobota] po szosach pilskiego lotniska formie rundy o długości 6,5 km

2. Organizatorzy.

3. Termin i miejsce.

4. Trasa.
▪ Trasa wyścigu jest płaska 6,5 km. Dystans [rundy] dopasowany do każdej kategorii.
5. Uczestnicy i zgłoszenia.
▪ Biuro zawodów w domku pilota Lotnicza 12, 64-920 Piła
▪ Opłaty startowe ponoszą dla wszystkich startujących 50 zł
▪ W MISTRZOSTWACH POLSKI KSIĘŻY mają prawo startu tylko duchowieństwo w tym klerycy i bracia
zakonni
▪ W MISTRZOSTWACH POLSKI MINIASTRANTÓW mają prawo startu wszyscy ministranci po okazaniu
zaświadczenia z parafii, że jest w Liturgicznej Służbie Ołtarza;
▪ Przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną www.foxter-sport.pl/ oraz w dniu wyścigu od godz. 10:00
do 11:30 przy mecie w biurze wyścigu w domku pilota na lotnisku Lotnicza 12, 64-920 Piła
6. Kategorie startowe.
- ministrant młodszy (do rocznika 2009)
- ministrant starszy (2008-2006)
- lektor młodszy (2005-2003)
- lektor starszy (2002-1999)
- lektor senior (od rocznika 1998)
- kat. duchowieństwo (klerycy, bracia zakonni, księża)
•
7. Sposób przeprowadzenia wyścigu - program.
10.00 – Otwarcie biura zawodów
10.00 – 11.30 – Zapisy i zgłaszanie zawodników
12.00 – Msza święta w kościele p.w. św. Jana Bosko w Pile ul.
13.45 – Odprawa techniczna z zawodnikami na lotnisku
14.00 – Start otwarty wyścigu kategorii MM - 1 runda x 6,5km
14.10 – Start zawodów w kategorii MS - 2 rundy x 6.5km
14.40 – Start zawodów w kategorii LM - 3 rundy x 6.5 km
15.10 - Start zawodów w kategorii LS - 5 rundy x 6.5 km
16.00 – Start zawodów w kategorii LSE i K - 7 rund x 6.5 km
14.30 – 16.30 – Poczęstunek dla uczestników zawodów
17.30 – Dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach indywidualnych
18.00 – Zakończenie zawodów

8. Nagrody.
▪

Za Mistrzostwo Polski wśród księży i ministrantów koszulki Mistrza Polski, medale i nagrody rzeczowe
dla pierwszych trzech miejsc
9. Postanowienie końcowe.
▪ Dyrektor wyścigu. Ks. Bartłomiej Przybylski SDB
▪ Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach twardych.
▪ Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione w czasie wyścigu oraz za
wypadki spowodowane podczas wyścigu.
▪ O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Wyścigu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian
w regulaminie.
▪ W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie zwraca opłaty
startowej.
▪ Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r.o Ochronie Danych
Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).
▪ Dokonanie opłaty startowej elektronicznie https://foxter-sport.pl/vi-mistrzostwa-polski-ksiezy-i-ministrantow-wkolarstwie-szosowym-pila-2021 lub w biurze zawodów. .
▪ Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem
według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
▪ Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Organizacja i bezpieczeństwo wyścigu:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych pilskiego lotniska
2. Wyścig odbywa się w ruchu całkowicie zamkniętym. Pilotaż dotyczy czołówki wyścigu.
3. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku
lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
4. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach po prawej stronie. Brak numeru, zasłonięcie
uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z
dyskwalifikacją uczestnika.
5. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ na wynik sportowy. Przez
dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników wyścigu.
Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.
11. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu:
1. Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się,
zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw
„koniec wyścigu”.Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu
organizatorowi i sędziemu zawodów.
2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania
poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik. W przypadkach szczególnych, mając na
uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.
12. Pomoc medyczna.
- Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania zawodów
13. Wymagania sanitarne.
- W związku z COVID-19, wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące zasady:

- zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego trener/opiekun nie jest
chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie
kwarantanny;
- przed wejściem do biura zawodów obowiązuje dezynfekcja rąk
- w biurze zawodów obowiązują maseczki

- na terenie lotniska obowiązują maseczki i zachowanie dystansu 2 metrów;
- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników, odpowiedzialni sa
trenerzy/opiekunowie ekip;
- zawodnicy zobowiązani są do noszenia maski z wyjątkiem rozgrzewki; na boksie startowym maski ściągane są
na 1 min przed startem
Organizator: ks. Bartłomiej Przybylski SDB – tel. 530506677
S
dbpila@gmail.com

