Regulamin
1. Cel zawodów:
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce,
- promocja Gminy Skoki,
- propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.
2. Nazwa imprezy:
- Rajd Sportowo – Turystyczny ,,KRYTERIUM LEŚNE – Skoki MTB 2021”
3. Organizatorzy:
- Miasto i Gmina Skoki,
- T.K.K.F. Ognisko Pałuki,
- GogolMTB
4. Termin i miejsce zawodów:
- 13. czerwca, 2021 (niedziela), start i meta – Brzeźno k/Skoków
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6. Organizacja zawodów:
- organizator wprowadza limit 200 uczestników,
- zapisy i płatności tylko drogą internetową przez panel zgłoszeniowy gogolmtb.pl do dnia
11. czerwca, 2021r do godz. 20:00 (nie ma możliwości dokonania zgłoszenia w biurze w
dniu imprezy)
6.1.

Opłaty i rachunki:

- opłata startowa: 70,00PLN
- opłata startowa: 35,00PLN dla mieszkańców gminy Skoki (uwaga: aby skorzystać
z bonifikaty, należy w zgłoszeniu wybrać gminę: „Skoki” i formę płatności: „zapłaci klub”;
opłatę należy uiścić przelewem tradycyjnym na numer konta podany w mailu
od organizatora)
- rachunki za udział wystawiane są w ciągu w 7 dni od odbycia imprezy po złożeniu danych w
biurze zawodów lub drogą mailową (biuro@gogolmtb.pl)
6.2.

Program:

Niedziela 13.06.2021:
- 8:30-10:30
odbiór numerów startowych
- 11:00
Start
- ok. 12:15
wjazd pierwszego z uczestników na metę rajdu
- ok. 14:00
dekoracja i zakończenie imprezy
6.3.

Dystans:

- sportowy na zmęczenie - ok. 35 kilometrów - 4 rundy
6.4.

Ruch drogowy:

- impreza będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym,
- w miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora ułatwią włączanie się do
ruchu,
- uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,
- wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
7. Nagrody:
- 6 pierwszych uczestników w kategorii OPEN otrzymają trofea sportowe: puchary,
- 3 pierwszych uczestników w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea sportowe:
puchary
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8. Postanowienia końcowe:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
- brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,
- osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą
usuwane z trasy przez obsługę techniczną,
- na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
- maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej",
- wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o
środowisko naturalne,
- w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty
startowej,
- uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian.
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