III MARATON SZOSOWY DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIE

II MARATON SZOSOWY DOOKOŁA
JEZIORA MIEDWIE 12 maja 2018r .
Puchar Polski w Maratonach Szosowych
(regulamin PP na stronie www.supermaratony.org)

Komunikat Techniczny
WAŻNE!!!

LIMIT UCZESTNIKÓW: 700 osób, które pierwsze się zapiszą i dokonają
wpłaty na konto STC.
Zapisy na Maraton są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie www.stc.stargard.pl. O udziale w imprezie decydować będzie wpłata na konto lub w
biurze Maratonu. Wpłat dokonywać można internetowo na konto podane w linku po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do dnia 6 maja, lub w biurze Maratonu w dniach 1112 maja. Wpłata na konto do 06.05.2018 wynosi 70,00zł. Wpłata w biurze Maratonu w
dniach 11-12.05.2018 wynosi 100,00zl.
CEL III-go MARATONU SZOSOWEGO DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIA:
 popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce
 sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności oraz wyłonienie najlepszych

zawodników w Maratonie Szosowym dookoła Jeziora Miedwia
 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 prezentacja walorów krajoznawczych terenu wokół Jeziora Miedwie

ORGANIZATOR:




Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów
kontakt Maciej Chmielewski tel. 502233799
email: info@stc.stargard.pl

PATRONAT:
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie
 Gmina - Miasto Stargard
 Urząd Gminy Kobylanka

oraz: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Komendant
Powiatowy Policji w Stargardzie, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach,
Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie.
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TERMIN I MIEJSCE:
Maraton niezależnie od pogody zostanie rozegrany w dniu 12.05.2018r (sobota) na trasie
wokół jez. Miedwie. Start na trasę pierwszej grupy o ok. godz. 09:00, odbędzie się na linii
startu i mety ( promenada przy Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie). Godzina startu jest
ostateczna i nie podlega zmianie.
Dokładny harmonogram startu oraz godziny startu poszczególnych grup ogłoszony
będzie na stronie organizatora po zamknięciu listy zapisów na Maraton oraz
wywieszony będzie w biurze wyścigu przy odbiorze numerów. Wręczenie nagród
odbędzie się w Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie

TRASA MARATONU:
START Morzyczyn (promenada Amfiteatr) - ul. Jeziorna - Zieleniewo - Kunowo - Skalin Stargard Kluczewo - Warnice - Barnim - Obryta - Okunica - Pyrzyce - Kołbacz - Bielkowo Kobylanka - Morzyczyn - ul. Jeziorna - META Promenada Amfiteatr. ( 73 km jedno
okrążenie).

UCZESTNICTWO:
1.Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się
na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się przesłanie na adres organizatora
wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego
zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat
ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego
wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej:
http://supermaratony.org/do-pobrania/
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim
imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest w zakładce
/oświadczenie/ na stronie www.stc.stargard.pl.
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6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w
zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z
dyskwalifikacją uczestnika.
KATEGORIE WIEKOWE:
Ustala się następujący podział wiekowy:
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
16, 17 lat – M1 (roczniki 2000 i 2001)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1999 do 1988)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1987 do 1978)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1977 do 1968)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1967 do 1958)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1957 do 1948)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1947 i starsze)
Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
16, 17 lat – K1 (roczniki 2000 i 2001)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1999 do 1988)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1987 do 1978)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1977 do 1968)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1967 do 1958)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1957 do 1948)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1947 i starsze)
RODZAJE ROWERÓW:
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę
inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna
niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar.
Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów
decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów z napędem elektryczny oraz
rowerów czasowych.
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PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH:
Maraton będzie rozgrywany na następujących dystansach:
a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie (ok.65km) - limit czas. 3 godz.
b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie (ok.130km) - limit czas. 5 godz.
c) Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu
każdego maratonu .Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla
wszystkich kategorii. według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym
dystansie.
GRUPY STARTOWE:
1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
2. Tworzenie i przydzielanie do grup startowych max.15-to osobowych odbywać się
będzie na życzenie uczestników Maratonu lub losowo, osobno dla rowerów szosowych i
innych. Liczebność (max 15 osób) oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę
ustala organizator maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach
startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu
oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton (lub na
email organizatora).
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje
organizator.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU:
 Podczas trwania maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy








otwartym ruchu drogowym, na trasie Maratonu występuje w większości trasy asfalt
o dobrej jakości, ale zdarzają się odcinki i złej nawierzchni.
Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczony przez Policję
oraz Straż Pożarną;
trasa jednego okrążenia Maratonu liczy ok. 75 km
na trasę Maratonu wystartują grupy wiekowe wg ustalonej przed startem kolejności w
odstępach 1min.
uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać
jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu;
na trasie pętli Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy i kontrolny na
ok. 45 km, na trasie będą poruszać się również piloci i sędziowie;
trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach szosowych (strzałki
malowane na jezdni w kolorze czerwonym oraz kierunek jazdy na tabliczkach
kierunkowych wykonanych na nasz maraton zamocowanych do znaków drogowych
oraz na tyczkach).
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PARKINGI:
Parkingi dla uczestników zlokalizowane będą w Morzyczynie na parkingu gminnym na
przeciwko restauracji Weranda, oraz na przeciwko Amfiteatru i będą oznakowane.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie przez internet: na stronie www.stc.stargard.pl w zakładce ZAPISY
MARATON SZOSOWY w "Formularzu on-line".
Zgłoszenia będą zamknięte dnia 06.05.2018r do godz. 0:00 lub po wpłacie przez 700 osób
(po upłynięciu terminu zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line nie będą
przyjmowane).
Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu oraz Komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża
zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych
organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku
urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z
późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do
ich poprawiania.
UWAGA!!! OGRANICZA SIĘ LICZBĘ UCZESTNIKÓW ZAPISANYCH POPRZEZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO 700 OSÓB (o kolejności decyduje wpłata na
konto).
Biuro wyścigu znajdujące się w amfiteatrze pod sceną będzie czynne 11.05.2018r od
godziny 12.00 do godziny 20.00 (w razie potrzeby dłużej) .W dniu startu od godziny 07:00
do godziny 08:00 !!!bezwzględnie!!! O godzinie 8:00 kolejka będzie zamknięta i nie będą
już dopuszczani zawodnicy.
Zapisy będą przyjmowane w w/w kategoriach wiekowych.
Do klasyfikacji końcowej w kategorii wiekowej i OPEN będzie brany pod uwagę czas
brutto osiągnięty przez zawodnika w swojej kategorii wiekowej.
Start w przydzielonych grupach. !!!!!Zawodnik, który z rożnych przyczyn nie stawi się
na starcie w wyznaczonym czasie dla swojej grupy, zostanie automatycznie
zdyskwalifikowany.!!!!!
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OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:



70zł od osoby do dnia 06.05.2018r. (przelew)
100zł od osoby w biurze zawodów w dniach 11-12.05.2018r.

Wpłata na konto STC:
BGŻ Oddz. Stargard
63 2030 0045 1110 0000 0420 2660
z dopiskiem III Maraton Szosowy - Imię i Nazwisko

UWAGA!!!
Opłata za uczestnictwo jest bezwzględnie bezzwrotna.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- chip elektroniczny na rower do pomiaru czasu, numer startowy, który obowiązkowo
ma być przymocowany tak, aby był widoczny z przodu roweru
- napoje i żywność na punktach żywieniowych
- ciepły posiłek po zakończeniu Maratonu
- i wiele innych miłych atrakcji podczas naszego Maratonu
- w zgłoszeniu (wg. podanego wzoru) należy podać: nazwisko, imię, płeć, datę urodzenia,
miejscowość lub nazwę stowarzyszenia (klubu), nr telefonu, adres domowy lub
korespondencyjny a także e-mail, rodzaj roweru – dokładny regulamin zapisów na
stronie formularza obsługiwanego przez firmę STS-Timing.

NAGRODY:
Wręczenie nagród oraz wręczenie nagród uczestnikom w Amfiteatrze Miedwiańskim.
 medale uczestnictwa w Maratonie dla każdego uczestnika zawodów na mecie






Maratonu,
nagradzani będą zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz kategorii OPEN .
nagrodzona będzie również zwycięska drużyna na dystansie MINI (czas najlepszych
czworo zawodników)
rozdanie nagród konkursu (na podstawie kuponów konkursowych), otrzymanych od
sponsorów imprezy wśród uczestników, nastąpi po dekoracji zwycięzców (uczestnik
musi ukończyć Maraton) wiele atrakcyjnych nagród - odbiór z numerem i dowodem
osobistym.
dekoracja zwycięzców odbędzie się ok. godz.15.00 w Amfiteatrze Miedwiańskim.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu







drogowego
trasa będzie zabezpieczona do godziny 14:30 (zawodnicy którzy przybędą na metę po
tym czasie mogą zostać niesklasyfikowani)
numer startowy każdy uczestnik otrzyma w biurze wyścigu wraz chipem
bufet na 45 km trasy
po odbiór nagród uczestnicy zgłaszają się osobiście z numerami startowymi i
dowodem osobistym !!!
za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania Maratonu oraz za rzeczy
pozostawione bez opieki organizator nie będzie odpowiadał
po ukończeniu Maratonu można spożyć posiłek regeneracyjny – catering obok
Amfiteatru nad jeziorem Miedwie

OCENA WYNIKÓW
Prowadzona będzie osobna klasyfikacja ogólna OPEN kobiet i mężczyzn oraz wiekowa
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Do klasyfikacji końcowej w kategorii i OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto
osiągnięty przez zawodnika w swojej kategorii wiekowej.
Nagrodzona będzie również zwycięska drużyna na dystansie MINI (czas najlepszych
czworo zawodników).
Klasyfikacja PSP, SW oraz Policji będzie prowadzona tylko na dystansie MINI.
MINI MARATON – ok.75km - limit czas. 3 godz.
MEGA MARATON –ok.150km - limit czas. 5 godz.

Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska oraz firma
STS -Timing zajmująca się obsługą chipów i pomiarem czasu na mecie oraz
międzyczasów.

Organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Maratonie.

