Regulamin
XIII Mistrzostwa Polski w Parakolarstwie Szosowym
Gmina Śrem, 24-26.09.2021 r.

ORGANIZATOR:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Ul. Trylogii 2/16, 01-982
Warszawa, tel.: 22/6593011, mail: biuro@pzsnstart.eu
Klub Sportowy Zero Załamki, Os. Leśne 4/2, 64-980 Trzcianka, tel.: 883746917 mail:
zerozalamki@gmail.com

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE:
Ministerstwo Sportu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termin: 24-26.09.2021 r.;
Miejsce zawodów: Dąbrowa, Gmina Śrem, woj. wielkopolskie
Zakwaterowanie: Śrem, wg rozdzielnika organizatorów

UDZIAŁ W ZAWODACH:
W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności:
•

formalnie zgłoszone do zawodów;

•

posiadające klasę startową lub zgłoszone do klasyfikacji;

•

zdolne do współzawodnictwa; ewentualne badania zawodnicy zobowiązani są do
wykonania we własnym zakresie
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Dopuszcza się start zawodników nieposiadających obywatelstwa polskiego jednak
nie mogą oni zdobywać medali.
Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie przesłane organizatorom
na załączonym formularzu drogą elektroniczną – do 10.09.2021 r.
Zgłoszeń sportowych należy dokonać online do dnia 22.09.2021 r. poprzez formularz
na stronie http://akces-sport/zapisy/
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie zawodników oraz trenerów
i kierowników poszczególnych ekip
Możliwość

udziału

opiekunów

poszczególnych

zawodników

ustalana

jest

indywidualnie
W przypadku niewykorzystania miejsc zgodnie z zgłoszeniem Organizator zastrzega
sobie prawo obciążenia klubu lub osoby wysyłającej zgłoszenie

ZGŁOSZENIA
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia
10.09.2021 r. na adres e-mail: zerozalamki@gmail.com
Zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie poprawnie uzupełnionego formularza
zgłoszeniowego, zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.
W zgłoszeniu należy bezwzględnie określić, czy uczestnik zawodów porusza się
na wózku inwalidzkim.
Liczba miejsc do startu w zawodach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KLASYFIKACJA
Obowiązuje klasyfikacja UCI i IPC.
Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator
W przypadku, gdy zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją istnieje możliwość
złożenia wniosku o ponowną klasyfikację. Warunkiem jest wniesienie kaucji w
wysokości 50 zł. Kaucja przepada w przypadku utrzymania dotychczasowej klasy
Na zawodach klasyfikacji dokonuje się w piątek 24 września 2021 r. od godziny 16:00.
Klasyfikator ma prawo podczas trwania zawodów zmienić przyznaną zawodnikowi
klasyfikację na podstawie dokonanych obserwacji
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
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Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol oraz niniejszym
regulaminem,
Mistrzem Polski w poszczególnych konkurencjach i kategoriach zostanie zawodnik,
który pokona dystans w najkrótszym czasie
Zawody zostaną ̨ przeprowadzone w dwóch grupach z podziałem na kobiety
i mężczyzn:
•

jeżdżący na rowerach klasycznych (C1 – C5) i rowerach trzykołowoych (T1 –
T2)

•

jeżdżący na siedząco/ leżąco – rowery ręczne – handbike (H1 – H5)

Rozegrane zostaną następujące konkurencje:
•

Jazda indywidualna na czas (25.09.2021)

•

Wyścig ze startu wspólnego (26.09.2021)

Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność,́
co najmniej 5 zawodników / zawodniczek. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń
w danej klasie, zastosowane zostanie łączenie klas do wyższych. W szczególnych
przypadkach decyduje Dyrektor Sportowy podczas odprawy technicznej
Zawodnicy obowiązkowo w zawodach muszą stosować kaski rowerowe
Uczestnicy zobowiązani są ̨ do przestrzegania zasad określonych w regulaminie
zawodów, poruszania się prawą połową jezdni lub prawym pasem ruchu,
wykonywania manewrów z zachowaniem szczególnej ostrożności, umożliwiając
swobodny przejazd pozostałym zawodnikom poruszającym się z większą prędkością ̨
Zawodnicy z grupy H w trakcie treningu rozgrzewającego oraz oglądania trasy
zobowiązani są ̨ do przemieszczania się z chorągiewką
Uczestnicy wyścigu posiadają ̨ pierwszeństwo przejazdu w miejscach nadzorowanych
i kierowanych przez Policję, w pozostałych miejscach przejazd odbywał się będzie
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity DZ. U. nr 58 z 2003 roku poz. 515 z późn. Zmianami)
Organizator zapewnia ubezpieczenie NW zawodników i jest ubezpieczony
od Odpowiedzialności Cywilnej. Sprzęt sportowy musi być ́ ubezpieczony we własnym
zakresie
Komisję sędziowską powołuje organizator imprezy
Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany
jest do przestrzegania regulaminu wyścigu
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika
wypadki oraz zagubione podczas imprezy rzeczy
Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do
•

przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu

•

przepisów PZKol oraz przepisów antydopingowych POLADA

•

podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i organizatorów
wyścigu

•

podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas
imprez sportowo – rekreacyjnych

W sprawach nie objętych regulaminem decydują wspólnie: Organizator i Sędzia
Główny

WARUNKI UCZESTNICTWA Z UWAGI NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Każdy uczestnik Mistrzostw Polski zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania
się epidemii COVID-19
Zabrania się udziału osób, które wykazują objawy mogące świadczyć o zakażeniu
lub które miały kontakt z osobą zakażoną do 14 dni wstecz
Uczestnik Mistrzostw Polski przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie
masowej wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid -19 i zwalnia Organizatora
ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu
Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami zalecane jest unikać podawania ręki podczas
powitań i w kontakcie z innymi uczestnikami wyścigu
Organizator przygotuje specjalne punkty, gdzie będzie można dezynfekować dłonie.
PLANOWANE KONKURENCJE
Indywidualna jazda na czas na dystansie 12,94 km dla wszystkich kategorii. Start
zawodników odbywać będzie się w odstępie 60 sek. Kolejność startu: −WH1 – WH5,
−MH1 – MH5; −WC1 – WC5. −T1 – T2; −MC1 – MC5
Wyścig ze startu wspólnego dla kategorii:
−WH1 – WH2 na dystansie 2×12,94 km=25,88 km;
−WH3 – WH5 na dystansie 4×12,94 km=51,76 km;
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−MH1 – MH2 na dystansie 4×12,94 km=51,76 km;
−MH3 – MH5 na dystansie 6×12,94 km=77,64 km;
−C1 – C3 na dystansie 6×12,94 km=77,64 km;
−C4 – C5 na dystansie 7×12,94 km=90,58 km;
−T1 –T2 na dystansie 1×12,94 km=12,94 km.
Liczba okrążeń w danej grupie może ulec zmianie na odprawie technicznej.

NAGRODY
W klasyfikacji indywidualnej za pierwsze trzy miejsca przewidziane są medale /
puchary oraz nagrody rzeczowe
W przypadku mniejszej niż 4 liczby startujących ostatni zawodnik nie otrzymuje
medalu (zasada -1)
KOMISJA ODWOŁAWCZA
Komisję stanowią sędzia główny, przedstawiciel organizatora i dyrektor zawodów.
Protesty można składać do Komisji na piśmie w ciągu 30 minut po zakończeniu
konkurencji z kaucją 50 zł. W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana.
W przypadku podtrzymania decyzji sędziów kaucja przepada.
BEZPIECZEŃSTWO
Trasa kolarska odbywa się na drogach publicznych, zawodnicy muszą zachować
szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg
leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni
i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrażający zgodę na start w
zawodach przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.

5

W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację
zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg
ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
Organizator nie przewiduje wsparcia technicznego na trasie w postaci serwisu
rowerowego lub transportu zawodników w przypadku awarii sprzętu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 50 PLN za numery startowe i chipy
do pomiaru czasu płatna tylko gotówką
Zawodnik, który zdobył medal jest zobowiązany do uczestnictwa w ceremonii
medalowej w stroju sportowym. Niezastosowanie się do powyższego może
skutkować odebraniem medalu.
Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialne są ̨ osoby zabezpieczające
trasę, lekarz oraz kierownicy, trenerzy ekip oraz wolontariusze.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji
wyników, jak również, aby jakiekolwiek treści multimedialne (zdjęcia, nagrania
filmowe, wywiady, wyniki) mogły być wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem
Organizatorów przez środki masowego przekazu (radio, prasę, telewizję, Internet)
w celach marketingowych i promocyjnych.
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

PROGRAM ZAWODÓW
Piątek, 24.09.2021 r.
Do 18:00

Przyjazd do hoteli, zakwaterowanie

16:00 – 21:00

Klasyfikacja

18:00 – 21:00

Kolacja w miejscu zakwaterowania

21:00

Odprawa techniczna (miejsce)
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Sobota, 25.09.2021 r.
7:00 – 9:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

9:45

Otwarcie zawodów

10:00 – 13:30

Jazda indywidualna na czas

12:30 – 14:00

Obiad (po wyścigu, w miejscu zawodów)

18:00 – 20:30

Kolacja w miejscu zakwaterowania

Niedziela, 26.09.2021 r.
07:00 – 9:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania/wykwaterowanie

10:00 – 15:30

Wyścig ze startu wspólnego

12:30 – 15:30

Obiad (po wyścigu, w miejscu zawodów)

16:00

Zakończenie imprezy

Szczegółowy program zawodów zostanie podany na odprawie technicznej
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