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Regulamin zawodów
I CEL ZAWODÓW
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja wyścigów rowerowych jako formy aktywnego wypoczynku.
Wyłonienie najlepszych uczestników w zawodach kolarskich.
Propagowanie aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.
Działanie na rzecz integracji wspólnoty lokalnej.

II ORGANIZATORZY
1. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji,
2. Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie,
3. Urząd Miasta Tczew, Starostwo Powiatowe w Tczewie
4. Grupa Kolarska GRYF Tczew
5. The North Event

III TERMIN I MIEJSCE
1. Tczewski Cross Rowerowy odbędzie się w dniu 03.07.2021 (sobota) na terenie
Powiatu Tczewskiego (Gminy Tczew)
2. Start i Meta zostaną zlokalizowane na ul. Tczewskiej (drodze gminnej G200024) w
Rokitkach gm. Tczew przy Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
3. Start honorowy odbędzie się o godz. 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15
minutach od strzału startera.

IV TRASA
1. Trasa liczy około 30 km i zostanie opublikowana w terminie 30.05.2021 r.
2. Trasa zostanie oznaczona taśmami i tablicami.
3. Trasa nie posiada atestu.
4. Nawierzchnia trasy zróżnicowana: szutrowa, asfaltowa.
V LIMIT CZASU
 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny.
 Uczestnicy, którzy nie dojadą do mety w ciągu 2 godzin od czasu strzału startera
zobowiązani są do przerwania wyścigu i zejścia z trasy.”.
VI PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
 Na trasie będzie znajdować się punkt kontrolny
 Pomiar czasu elektroniczny – ominięcie jakiegokolwiek punktu kontrolnego powoduje
dyskwalifikację uczestnika.

VII UCZESTNICTWO
1. W Tczewskim Crossie Rowerowym prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu
zawodów tj. 03 Lipca 2021 r. ukończą 18 lat.
2. W przypadku zgłoszenia się uczestników niepełnoletnich niezbędne jest dodatkowe
oświadczenie/zgoda podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. Podstawą zgłoszenia udziału w zawodach jest dobry stan zdrowia uczestnika.
Zgłoszenie stanowi jednocześnie potwierdzenie dobrego stanu zdrowia i braku
przeciwwskazać zdrowotnych do udziału w zawodach.
4. Decyzje lekarzy dotyczące udziału w zawodach (kontynuacji) są ostateczne i
nieodwołalne.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu wyścigu w godzinach od 8:00 do 9:30. Biuro
Zawodów będzie zlokalizowane w oznaczonym namiocie na terenie Zakładu
Energetyki Cieplnej ul. Tczewska 10
6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki,
koszulkę, napój izotoniczny, kupon na posiłek, worek depozytowy oraz materiały
promocyjne.
7. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przypięte do
przedniej części koszulek startowych lub roweru. Przysłanianie numeru w części lub
w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować
się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora, nie przedłużając
dekoracji.
VIII ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online dostępny pod
adresem: www.elektronicznezapisy.pl
 Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 14 czerwca 2021 r. lub w momencie
zgłoszenia się 150 uczestników.
 Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego w ciągu 7 dni powoduje automatyczne
skreślenie uczestnika wyścigu z listy.
 Zapisy lub dokonanie wpłaty w dniu zawodów NIE gwarantuje otrzymania pakietu
startowego oraz pamiątkowego medalu
IX OPŁATA STARTOWA
Każdy uczestnik Tczewskiego Crossu Rowerowego ponosi koszty opłaty startowej w
wysokości:
50 złotych – do 14.06.2021.
100 złotych – w biurze zawodów
! Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające 60 lat i więcej ( rocznik 1961 i więcej) !

X KLASYFIKACJE
Podczas Wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje;
- klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet;
- klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet:
Kobiety:
do 29 lat (ur. 1992 i młodsi)
od 30 do 39 (ur. 1991-1982)
od 40 do 49 (ur. 1981-1972)
od 50 do 59 (ur. 1971-1962)
60 lat i więcej (ur. 1961 i starsi)

Mężczyźni:
do 29 lat (ur. 1992 i młodsi)
od 30 do 39 (ur. 1991-1982)
od 40 do 49 (ur. 1981-1972)
od 50 do 59 (ur. 1971-1962)
od 60 do 69 (ur. 1961-1952)
od 70 lat i więcej (1951 i starsi)

XI NAGRODY
1. Każdy uczestnik Tczewskiego Crossu Rowerowego otrzyma na mecie pamiątkowy
medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają
pamiątkowe puchary oraz vouchery o wartości:
I miejsce 300 zł,
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł,
3. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe
puchary.
4. Organizator zastrzega sobie ufundowanie dodatkowych nagród pieniężnych i
rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
5. Nagrody nie dublują się.
XII ZASADY FAIR-PLAY
1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania podczas zawodów zasad fair play,
a w szczególności:
wolniejszy uczestnik wyścigu powinien ustąpić miejsca szybszemu i nie
blokować jego toru jazdy,
podczas finiszu uczestnicy powinni zachowywać swój tor jazdy,
naprawa roweru powinna odbywać się w miejscu nieutrudniającym jazdy
innym uczestnikom przejazdu.
2. Każdy zawodnik podczas wyścigu jest zobowiązany zachować szczególną uwagę i
ostrożność zwłaszcza na odcinkach trasy trudnych technicznie i w miejscach
przecinania się kierunków ruchu.
3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.

XIII WYMOGI SPRZĘTOWE
 Zawodnik startuje na dowolnym rowerze, o dowolnym rozmiarze kół, lecz wymiana
roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji. Organizator
poprzez to ograniczenie daje równe szanse zawodnikom „amatorom”, którzy nie
posiadają zapasowych rowerów.
 Organizator zaleca posiadanie kasku sztywnego, licznika rowerowego, telefonu
komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.
XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo DO ZMNIEJSZENIA LIMITU I
EWENTUALNIE WYKREŚLENIA NADMIARU UCZESTNIKÓW ze względu
na sytuacje COVID-19 (w tym przypadku o udziale będzie decydowała kolejność
wpłaty, osobom wykreślonym zostanie zwrócona opłata startowa) LUB rozegrania
wyścigu w innym terminie.
2. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Tczewski Cross Rowerowy odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani poruszać się prawą stroną drogi oraz stosować
się i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym.
4. Każdy uczestnik podczas trwania zawodów zobowiązany jest do poruszania się
po trasie wyścigu w kasku przeznaczonym do jazdy na rowerze.
5. Uczestnicy zawodów są obowiązani szanować środowisko naturalne i bezwzględnie
nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
6. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
7. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką
sportowca". W przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników,
opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów;
8. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i
innych pracowników obsługi zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani
zachowywać się w sposób niesportowy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe, rzeczowe,
majątkowe i inne powstałe przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów ( w tym
powstałe w wyniku kolizji i wypadków drogowych).
10. Przebywanie na trasie wyścigu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W
szczególności zabrania się poruszania się na trasie na rolkach, deskorolkach i innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia
wydanego przez organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków
nordic walking.
11. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 5 Lipca 2021 r. do
godz. 12:00 na adres mailowy: organizator@pcs.tczew.pl. Protesty zostaną
rozpatrzone w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane
najpóźniej w dniu 7 Lipca 2020 r.
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

13. Organizator zapewnia depozyt. Zabrania się pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
14. Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża
zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku zgodnie z RODO przez organizatora oraz w kanałach dystrybucji
elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do niniejszego
Regulaminu załącznika nr 1,
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy imprezy w momencie pojawienia
się sponsora tytularnego.
16. Tczewski Cross Rowerowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego
zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie wyścigu wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika.
17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.
18. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA
ZAWODÓW BEZ PODANIA PRZYCZYNY
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA związane z COVID-19
 Zachowanie dystansu społecznego,
 Obowiązkowa dezynfekcja rąk – płyny do dezynfekcji zapewnia organizator,
 Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 Zawody rozgrywane zostaną BEZ KIBICÓW
 rezygnacja z „podawania sobie ręki”
 Obowiązkowe poruszanie się w maseczkach przed i po wyścigu
 DDODATKOWE ZASADY uregulowane zostaną aktualnymi rozporządzeniami
Rady Misnistrów

Organizator imprez sportowych
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie

