REGULAMIN III Podniebny Duathlon 2022

1. Cel imprezy:
- popularyzacja multisportu - duathlonu w regionie
- propagowanie zdrowego trybu życia
- krzewienie kultury fizycznej
- promowanie walorów turystycznych miasta Piły i powiatu pilskiego
- nagrodzenie najszybszych zawodników w różnych kategoriach wiekowych
- nagrodzenie najszybszych drużyn zawodów

2. Organizatorzy:
Klub Kolarski „SPORTOWIEC” Piła
Trenuj z Najlepszymi Miłosz Czechowicz
Drukarnia Kameleon Colours Arkadiusz Knap
3. Termin i miejsce
10kwiecień 2022 (niedziela)
Zawody odbędą się na terenie pilskiego LOTNISKA
4. Uczestnictwo:
- dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej przez formularz zgłoszeniowy na stronie
internetowej: https://foxter-sport.pl
- minimalny wiek uczestnika 16 lat – za zgodą i w obecności opiekuna prawnego
-posiadanie aktualnej licencji PZTRI , możliwość wykupienia jednorazowej w dniu imprezy
- zawodnicy lub rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w zawodach, starcie w imprezie na własną odpowiedzialność oraz zapoznaniem się z
regulaminem
- zawodnicy mają obowiązek: startować w sztywnym kasku na głowie i sprawnym technicznie
rowerze
- BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW W DNIU ZAWODÓW
- organizatorzy wyznaczają limit na 200 startujących
- dopuszczone do startu rowery TT, z lemondkami etc.
- zakazuje się draftingu (jazdy po kole)
5. opłata startowa:
140 zł –do 31 stycznia
170 zł –1 lutego do 28 lutego
200 zł - od 1 marca do 31 marca
250zł - od 1 kwietnia do 5 kwietnia.

***kategoria 1 – 16-19 lat opłata startowa – 50% ceny podstawowej
Opłaty startowe uczestników zawodów przyjmowane będą tylko za pośrednictwem
elektronicznego systemu wpłat dostępnego na platformie zapisów on-line www.foxtersport.pl. Szczegółowe zasady korzystania z płatności na platformie określa Regulamin
korzystania z elektronicznych przelewów Foxter Sport.

6. Kategorie wiekowe:
Kobiety:
1. 16-19 lat (2006-2003)
2. 20-29 lat (2002 – 1993)
3. 30-39 lat (1992-1983)
4. 40-49 lat (1982– 1973)
5. 50 lat + (1972 i starsze)
mężczyźni:
1. 16-19 lat (2006-2003)
2. 20-29 lat (2002 – 1993)
3. 30-39 lat (1992-1983)
4. 40-49 lat (1982– 1973)
5. 50-59 lat (1972-1963)
6. 60 lat + (1962 i starsi)
6.1 Klasyfikacja Drużynowa: suma czasów 4 członków drużyny w tym min. 1 kobiety.

7. Sposób przeprowadzania wyścigu/ harmonogram imprezy:
8:00 – 10:00 biuro zawodów
10:15 odprawa techniczna
8:30 – 10:15 strefa zmian
10:30 start wyścigu
11:25 przewidywany pierwszy zawodnik na linii mety
~~12:00 otwarta strefa zmian (jak ostatni zawodnik zejdzie z trasy rowerowej)
12:30 - 13:00 dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy

8. Trasa wyścigu
Trasa wyścigu asfaltowa – poprowadzona w całości po płycie lotniska.
Bieg 1: (niebieska pętla) ~5km (2 pętle)
Rower: (czerwona pętla) ~20km (4 pętle)
Bieg 2 (niebieska pętla): ~2.5km (1 pętla)

9. Nagrody dla zwycięzców:
- nagrody finansowe dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników kat. OPEN
- nagrody dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych
- kategorie open / wiekowe nie dublują się (zawodnik zostanie nagrodzony tylko raz)
- nagrody dla 3 najlepszych zawodniczek / zawodników Powiatu Pilskiego
- puchary dla 3 najszybszych drużyn

10. Świadczenia dla zawodników
Pakiet startowy:
- imienny numer startowy / numery: na kask, rower, depozyt
- pamiątkowy medal
- „NIESPODZIANKA”
- zabezpieczenie medyczne
- woda, posiłek regeneracyjny
- nagrody dla zwycięzców
- profesjonalny pomiar czasu

10. Postanowienia końcowe
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas
trwania zawodów
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy imprezy
- możliwość skorzystania z toalety
-zawody odbędą się bez względu na pogodę

- organizator zapewnia depozyt / w miejscu biura zawodów/
-zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZTRI / systemem licencyjnym/ opieką sędziowską
- Organizatorzy proszą o przestrzeganie harmonogramu imprezy – szczególnie godzin
dostępności strefy zmian. Wejście i wyjście do strefy będzie oznakowane, zawodnicy muszą
posiadać numery startowe celem weryfikacji przez obsługę zawodów
- w przypadku wprowadzenia restrykcyjnych zmian / przepisów dotyczących pandemi, przez
które zawody nie będą mogły się odbyć, organizator zwróci uiszczoną opłatę startową
pomniejszoną o koszt poniesiony z tytuły zwrotu neleżności (10zł/osoba)
W przypadku wyprodukowania pakietów startowych (w miesiącu marcu) organizator zwróci
opłatę startową pomniejszoną o koszty pakietu startowego, który zostanie wysłany pocztą.

11. Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. – RODO
(Dz.U UE L 119 z 04.05.2016 r.) Współadministratorami danych osobowych są Organizator
oraz firma Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000756026, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej foxter-sport.pl w
zakładce polityka prywatności.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w ZAWODÓW obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ZAWODÓW.
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach,
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz.
1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów i
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.
11. Sponsorzy i Partnerzy

https://www.facebook.com/aeroklubziemipilskiej/

https://www.facebook.com/naklejkinarowery24/

https://www.faceb HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kameleon-Colours222838574422912/" HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kameleon-Colours222838574422912/" HYPERLINK "https://www.facebook.com/Kameleon-Colours222838574422912/"ook.com/Kameleon-Colours-222838574422912/

Odpowiedzialny za organizację wyścigów jest:
Miłosz Czechowicz (tel: 721-347-370 mail: trenujznajlepszymi@gmail.com)

