REGULAMIN
X Jubileuszowych Mistrzostw Polski Energetyków
w Maratonie Rowerowym MTB
- TAURON CUP
1. Nazwa imprezy: X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym
MTB - TAURON CUP.
2. Impreza została ujęta w Kalendarzu ogólnopolskich imprez i zawodów
w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu Federacji Sportowej „Energetyk”
na rok 2018.
3. Termin i miejsce imprezy: 12 maja 2018, Kraków
4. Organizator: TKKF „Energia” przy TAURON Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków
5. Partnerzy:
- Federacja Sportowa „Energetyk” Rada Główna
- TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
- Lang Team
6. Cel imprezy: Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach,
integracja pozazawodowa grup branżowych.
7. Zasady uczestnictwa:
- w X Mistrzostwach Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB - TAURON mogą wziąć
udział pracownicy szeroko rozumianej branży energetycznej (tj. elektrowni, elektrociepłowni,
spółek dystrybucyjnych, zaplecza produkcyjno – usługowego oraz Sponsorów) zgłoszeni
indywidualnie lub grupowo poprzez zakład pracy na Karcie Zgłoszeń
- zawody odbędą się zgodnie z regulaminem cyklu Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe
2018 z wyjątkiem podziału na kategorie wiekowe mężczyzn na dystansach:
MINI i MEDIO: (3 kategorie wiekowe)
1. Do lat 40 (urodzeni w roku 1978 i młodsi)
2. W wieku 41 – 50 lat (urodzeni w latach 1968 – 1977 włącznie)
3. Powyżej 51 lat ( urodzeni w roku 1967 i starsi)
GRAND FONDO: (2 kategorie)
1. Do lat 40 (urodzeni w roku 1978 i młodsi)
2. Powyżej 41 lat ( urodzeni w roku 1977 i starsi). W przypadku dużej ilości zgłoszeń na tym
dystansie Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia 3 kategorii wiekowych jak
powyżej.

-

-

Kobiety startują na dystansie MINI z podziałem na kategorie wiekowe do lat 40 i powyżej
(minimum 5 osób w kategorii, w przeciwnym wypadku nie będzie podziału na kategorie)
zawodnicy startują z wyznaczonych przez Organizatorów sektorów (start z innego sektora
powoduje doliczenie do czasu przejazdu 10 karnych minut)
niezależnie od startu w X Mistrzostwach Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym MTB –
TAURON CUP, każdy uczestnik jest klasyfikowany według zasad obowiązujących w cyklu
Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe 2018
każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym
start na dowolnym rowerze, jakkolwiek z uwagi na warunki terenowe zalecany jest rower
górski MTB
podczas zawodów uczestników obowiązują przepisy ruch drogowego (newralgiczne
skrzyżowania i przejazdy będą zabezpieczone przez Policję).
na czas trwania Mistrzostw organizatorzy ubezpieczają uczestników od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

8. Dystanse i kategorie wiekowe:
- dystans MINI: ok. 24 km - kategorie:
Kobiety:
1. Do lat 40 (urodzone w roku 1978 i młodsze)
2. Powyżej 41 lat (urodzone w roku 1977 i starsze, w zależności od ilości zgłoszeń)

Mężczyźni:
1. Do lat 40 (urodzeni w roku 1978 i młodsi)
2. W wieku 41 – 50 lat (urodzeni w latach 1968 – 1977 włącznie)
3. Powyżej 51 lat ( urodzeni w roku 1967 i starsi)
- dystans MEDIO: ok. 64 km - kategorie:
Mężczyźni:
1. Do lat 40 (urodzeni w roku 1978 i młodsi)
2. W wieku 41 – 50 lat (urodzeni w latach 1968 – 1977 włącznie)
3. Powyżej 51 lat ( urodzeni w roku 1967 i starsi)
- dystans GRAND FONDO: ok. 90 km - kategorie:
Mężczyźni:
1. Do lat 40 (urodzeni w roku 1978 i młodsi)
2. Powyżej 41 lat ( urodzeni w roku 1977 i starsi).
Uwaga! Ostateczne dystanse oraz profile tras zostaną przedstawione po ich zatwierdzeniu.
9. Program Mistrzostw:
Uczestnicy wybierają jedną z 2 wersji pobytowych:
Pobyt dwudniowy 11 – 12 maja 2018 roku.
11.05 (piątek)
- od godziny 12.00 zakwaterowanie uczestników (max.2 km od miejsca Startu)
- od godziny 16.30 rejestracja zawodników, odbiór numerów startowych oraz upominków
w namiocie Organizatora na terenie „Miasteczka sportowego” na Błoniach. Możliwość
treningowego przejazdu trasy.
- od godziny 18.00 obiadokolacja

-

-

12.05 (sobota)
od godz. 8.00 śniadanie
godz. 10.30 start na dystansie GRAND FONDO
godz. 11.00 wspólny start na dystansach MEDIO i MINI
po przejechaniu dystansu 2 posiłki dla każdego uczestnika.
ok. godz. 17.00 dekoracja zwycięzców i zakończenie Mistrzostw.
Pobyt jednodniowy
12.05 (sobota)
w godzinach 8.15-10.00 rejestracja zawodników, odbiór numerów startowych oraz upominków
w namiocie Organizatora na terenie „Miasteczka sportowego” na Błoniach
godz. 10.30 start na dystansie GRAND FONDO
godz. 11.00 wspólny start na dystansach MEDIO i MINI
po przejechaniu dystansu 2 posiłki dla każdego uczestnika.
ok. godz. 17.00 dekoracja zwycięzców i zakończenie Mistrzostw.

10. Zgłoszenie uczestnictwa i wpisowe
- Zgłoszenia drużyn na Mistrzostwa należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia
2018 roku przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mtbenergetykow.pl - (skan)
- Do momentu zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora, wszystkie zgłoszenia są
traktowane jako zgłoszenia wstępne.
- Do „KART ZGŁOSZENIA” musi być dołączony dowód wpłaty wpisowego (skan) za uczestnictwo
w Mistrzostwach.
- Wysokość opłaty za uczestnictwo w Mistrzostwach wynosi 320,00 zł za pobyt dwudniowy 1112.05.2018 i 230,00 zł za pobyt jednodniowy 12.05.2018r. od każdego uczestnika. Podane
kwoty są cenami brutto.
- Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto
bankowe:
ALIOR Bank, nr. rach. 50 2490 0005 0000 4530 2203 6806
z dopiskiem:
„X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Energetyków

Maratonie Rowerowym MTB– TAURON CUP”
-

-

Rachunki przesłane zostaną tylko tym podmiotom, które będą zainteresowane, zaznaczając
wystawienie rachunku na KARCIE ZGŁOSZENIA i podając dokładne dane podmiotu wraz z nr
NIP.
Po upływie 30 kwietnia 2018 roku zgłoszenia na Mistrzostwa nie będą przyjmowane.
Karta zgłoszenia powinna zawierać wybraną wersję pobytową
Do dnia 3 maja 2018 roku zgłaszający otrzymają potwierdzenie przyjęcia na Mistrzostwa, za
pośrednictwem strony internetowej, na której na bieżąco będą wpisywane ekipy przyjęte.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa przed 25 kwietnia 2018 r. organizatorzy zwracają
całą wpłaconą kwotę wpisowego, do 3 maja 50%, po tym terminie wpisowe nie będzie
zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia.

11. Uprawnienia i obowiązki
-

Uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
a. Przestrzegania zasad Regulaminu Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe 2018
b. Udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
c. Stosowania się do poleceń Biura Organizacyjnego Mistrzostw

12. Organizatorzy zapewniają:
-

Przeprowadzenie Mistrzostw w dniu 12.05.2018 (przygotowanie i oznakowanie tras, pomiar
czasu, opracowanie wyników).
Noclegi i wyżywienie (obiadokolację) w dniu 11 maja i śniadanie w dniu 12 maja dla
uczestników pobytu dwudniowego.
2 posiłki na mecie Mistrzostw dla wszystkich uczestników Mistrzostw
Ubezpieczenie na czas trwania zawodów ramach Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe
2018.
Zestaw pamiątek i upominków dla każdego uczestnika Mistrzostw.
Nagrody, medale i dyplomy dla zwycięzców indywidualnych i puchary w kategorii drużynowej.
Wystawienie rachunku (TKKF Energia nie jest płatnikiem podatku VAT) celem rozliczenia
Mistrzostw.

13. Postanowienia końcowe
- Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej
za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Mistrzostw.
- Interpretacja niniejszego regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy
wyłącznie do Organizatora.
KOMITET ORGANIZACYJNY
X JUBILEUSZOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI ENERGETYKÓW
W MARATONIE ROWEROWYM MTB
– TAURON CUP

