Regulamin
Rodzinne Manewry Rowerowe – konkurencja dla rodzin, grup, zawodników
pojedynczych; połączenie rekreacyjnej jazdy rowerem, umiejętności
korzystania z mapy i krajoznawstwa
CELE:
1. Popularyzacja amatorskiej, rodzinnej turystyki rowerowej.
2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie na terenach gmin: Besko,
Rymanów, Jaśliska, Komańcza, Bukowsko, Zarszyn a w przyszłości
rekreacyjnej jazdy rowerem pojedynczo,w grupie, rodzinnie w obszarze
Zagłębia Ambitnej Turystyki, to jest kolejnych gmin: Komańcza, Iwonicz-Zdrój,
Dukla, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Dębowiec.
3. Propagowanie ambitnej turystyki, aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i
rekreacji.
4. Rozwój cyklu rekreacyjnych i zabawowych imprez rowerowych dla szerokiej grupy
amatorów, ze szczególnym naciskiem na jazdę rodzinną i w grupach uczniowskich.
TERMIN:
25.05.2019 (sobota) - rekreacyjne zwiedzanie na rowerze według Mapy Zagłębia
Ambitnej Turystyki - część wschodnia, ze startu z różnych miejsc położonych
na obszarze Zagłębia Ambitnej Turystyki z metą w Besku koło Rożna.
START: Z różnych punktów, do których uczestnicy wraz z rowerami zostaną
dowiezieni przez organizatora. Uczestnicy dokonują wyboru swojej trasy w asyście
Organizatora. Zestaw tras będzie znany w dniu zawodów aby uniknąć
wcześniejszego przygotowania raportu z trasy tak by szanse wszystkich uczestników
były równe.
META: Besko, 38-524 - koło Rożna, nad brzegiem rzeki Wisłok, przy stacji szlaku
konnego, około 150 m. od skrzyżowania DK 28 z drogą powiatową w kierunku
Mymonia.
BIURO ZAWODÓW: na mecie w Besku, k. Rożna od godziny 8-ej. BIURO
kontynuuje pracę w tym samym miejscu do zakończenia imprezy.
PROGRAM:
25.05.2019 (sobota)
godz. 8:00 - otwarcie biura zawodów oraz bezpłatnej wypożyczalni rowerów.
godz. 8:00 - otwarcie konsultacji w zakresie wyboru tras przez uczestników (w biurze
zawodów)
godz.9 :00 – rozpoczęcie rozwożenia uczestników do ich miejsca startu
godz. 16:00 – wyznaczony czas osiągnięcia mety w Besku.
godz. 18:00 – dekoracja i pasta (lub kiełbasa) party przy ognisku.

ORGANIZATORZY:
Rowery Madej Iwonicz
na zlecenie gminy Besko w ramach projektu:„ Podróże między historią a
współczesnością” NR INT/EK/KAR/1/II/B/0154,współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2014-2020
Adres: Iwonicz, ul. Floriańska 167 B, 38-440 Iwonicz
NIP: 6841872693. REGON: 370365798
Kontakt: Katarzyna Madej, e-mail: kaskamadej@wp.pl
Strony internetowe:
www.rowerymadej.pl
www.zat.besko.pl
www.PrzełomyWisłoka.pl
oraz
Kontakt tel.: Katarzyna Madej 723 111 764, Bogusław Szweda 607 697 621 oraz
stacjonarny: 1343 51 317
WSPÓŁPRACA
Gminy: Besko, Rymanów, Jaśliska, Bukowsko, Zarszyn, Komańcza, Iwonicz-Zdrój,
Dukla, Nowy Żmigród, Krempna, Dębowiec, Osiek Jasielski.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia, zawierającego: imię i nazwisko, wiek
oraz numer telefonu kontaktowego, poprzez panel kontakt na:
www.rowerymadej.pl/kontakt lub na adres: kaska.madej@wp.pl
W wypadku zgłaszania grupy wystarczające jest podanie imion, nazwisk i wieku
członków grupy i telefonu kontaktowego kierownika grupy. W dniu startu zgłoszenia
będą przyjmowane - po uprzednim anonsie telefonicznym (w związku z maksymalną
liczbą uczestników 200 oraz posiadanym zapasem rowerów do udostępnienia 100).
2. Wyjątkowo dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne oraz w odniesieniu do grup:
przekazanie listy członków grupy w Biurze Zawodów - w pierwszej edycji Rodzinnych
Manewrów Rowerowych.
3. Przesłanie zgłoszenia i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji
handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
5. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora,
przy czym w dniu 25 maja 2019 r. opłata wynosi 0 zł (słownie złotych: zero).

6. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u
organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na
formularzu udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem pakietu
startowego w biurze zawodów.
8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Zaleca się uczestnikom jazdę w kaskach na całej trasie manewrów.
10. Osoby poniżej 18 lat bezwzględnie posiadać powinny kartę rowerową.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. W dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń jeżeli liczba
zapisanych uczestników osiągnęła 200.
2. Indywidualna opłata startowa wynosi:
a) wyścig ze startu wspólnego 25.05.2019:
- 0 zł brutto płatne w terminie do 13.05.2019
- 0 zł brutto płatne w terminie do 20.07.2019
- 0 zł brutto płatne w terminie do 24.07.2019
3. Dane do wpłaty:
.............................................................................
Iwonicz, ul. Floriańska 167 B, 38-440 Iwonicz
tel.kom. +48 723 111 764; e-mail: kaska.madej@wp.pl
4. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy wpisać IMIĘ I
NAZWISKO uczestnika, dla którego dokonano wpłaty oraz dopisek Manewry
Rowerowe ZAT.
5. Opłata startowa wniesiona po ostatnim terminie nie gwarantuje pełnych
świadczeń.
6. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego, ale tylko w
uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora emailem kaska.madej@wp.pl w terminie do 24.05.2019 r. do godz. 18.00 (dotyczy
kolejnych edycji Manewrów).
7. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się
organizator nie zwraca wpisowego.
ŚWIADCZENIA:
- rower (w Manewrach 25 maja 2019 r. - bezpłatnie)
- Mapa Zagłębia Ambitnej Turystyki - część wschodnia, weryfikacja do założenia
konta w mobilnej wersji Mapy na www.zat.besko.pl
- pomiar czasu
- opieka medyczna i ratownicza
- ciepły posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany po skwitowaniu dotarcia

uczestnika na metę)
- ubezpieczenie NNW
- serwis techniczny Rowery Madej: dowiezienie na miejsce startu uczestnika,
interwencyjne naprawy oraz asysta w dotarciu na metę w sytuacjach szczególnych
- nagrody rzeczowe
- galeria fotografii on-line
DYSTANS:
do wyboru przez uczestników - liczy się dotarcie na metę w czasie do godziny 16.00
po jak najdłuższej i najciekawszej trasie, z potwierdzeniami fotograficznymi punktów
kontrolnych

KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez
względu na ilość uczestników.
2. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w zadanym
czasie pokonają jak najdłuższy, określony przez siebie dla danej kategorii dystans.
3. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która zdobyła największą
liczbę punktów w przeliczeniu na jednego członka grupy.
4. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma punktów wszystkich członków
zespołu rodzinnego lub innego zespołu.
5. Liczba otrzymywanych punktów wzrasta dla juniorów, proporcjonalnie poniżej 14
roku życia i dla seniorów - powyżej 60 roku życia.
6. Zespoły rodzinne otrzymują dodatkowe punkty: za przynajmniej jednego rodzica i
przynajmniej jedno dziecko i odpowiednio więcej punktów za drugiego rodzica oraz
każde dodatkowe dziecko.
7. Tabela z punktacją jest do wglądu w komisji sędziowskiej po upływie godziny
16.00.
8. Przekroczenie limitu czasu skutkuje punktami karnymi, które odejmuje się od
uzyskanego wyniku.

ORGANIZACJA MARATONU:
1. Manewry zostaną przeprowadzone na drogach leśnych, polnych i wyjątkowo
gminnych i powiatowych o różnej nawierzchni (co dotyczy również dróg
powiatowych) przy czym dozwolone jest poruszanie się w terenie bez zaznaczonej
na mapie i faktycznie nie istniejącej drogi. Mapa obszaru tras znajduje się na
www.zat.besko.pl oraz każdy uczestnik otrzyma ją w formie papierowej.
Wskazane jest pobranie MAPY W WERSJI MOBILNEJ według instrukcji
http://zat.besko.pl/mapa-w-smartfonie-instrukcja/ wraz z programem
LOCUS, co umożliwi uczestnikom określanie swojego dokładnego położenia w
terenie i na Mapie w czasie pokonywania trasy.
uwaga!!! zaleca się samodzielne pobranie Mapy i LOCUSA w domu lecz dla
osób potrzebujących pomocy będzie zorganizowany odpowiedni punkt
doradczy w czasie godzin pracy Biura Zawodów
2. Trasa nie będzie oznakowana ani obstawiona na punktach kontrolnych przez
sędziów i obsługę techniczną.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane
punktami ujemnymi za ewentualne skrócenie bądź inne ułatwienie oryginalnie

zaplanowanej i punktowanej trasy.
4. Na trasie manewrów nie będą znajdowały się bufety stąd zaleca się uczestnikom
przygotowanie standardowego drugiego śniadania albo skorzystanie z punktów
gastronomicznych (przy odpowiednim wytyczeniu swojej trasy).
5. Zawodnicy podczas Manewrów zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
KATEGORIE WIEKOWE zgodnie z zasadami Manewrów na rok 2019
NAGRODY:
Bony na korzystanie z atrakcji turystycznych, wypożyczenie sprzętu rowerowego
oraz medale i dyplomy uczestnictwa i ukończenia manewrów.
KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara punktowa.
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie kasków,
- śmiecenie,
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
WYCOFANIE ZAWODNIKA:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania manewrów,
niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie organizatora na tel. nr +48 607 697 621 lub +48 723
111 764. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu
się z manewrów, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie
koszty ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik.
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie
spoczywa na uczestniku imprezy.
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
- Mapa Zagłębia Ambitnej Turystyki
- kask sztywny
- zapasowa dętka + pompka (jedna pompka, 2 dętki na grupę)
- dokument tożsamości
Wyposażenie zalecane:
- narzędzia do naprawy roweru
- telefon komórkowy z wersją mobilną Mapy
POMOC NA TRASIE:
1. Opłata za dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom
maratonu na trasie wynosi 0 zł - płatne w Biurze Zawodów.

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze
specjalnego oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora.
3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana
uszkodzonego sprzętu.
4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest prawidłowe określenie przez
zawodnika miejsca, w którym się znajduje.
5. Dopuszczone jest korzystanie z obiektów gastronomicznych.
6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa
w ruchu drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego
zawodnika jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
na trasie z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników
ruchu drogowego.
PROTESTY:
1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w
czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 0 zł. Kaucja nie zostanie
zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy Manewrów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do
nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania
środowiska naturalnego.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i zjazdy.
5. Manewry odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów
klęski żywiołowej na przykład gwałtownej burzy, obejmujących teren rozgrywania
maratonu i innych “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu w
związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za
działanie "siły wyższej".
7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki
regulaminu imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji Rodzinnych Manewrów
Rowerowych, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami
zewnętrznymi.
Sędzia Główny oraz Organizator

