Tour de Strefa – edycja WAKACJE 2022

REGULAMIN
CELE I ZAŁOŻENIA RYWALIZACJI:
•
•
•

zachęcenie do aktywności fizycznej w okresie wakacyjnym;
promocja powiatu przasnyskiego i Miasta Przasnysz;
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród
lokalnej społeczności.

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz
• Strona internetowa: http://przasnik.pl
• e-mail: klub@przasnik.pl
HONOROWY PATRONAT:
• STAROSTA PRZASNYSKI
• BURMISTRZ MIASTA PRZASNYSZ
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
• Rywalizacja „Tour de Strefa edycja WAKACJE” ma charakter indywidualny i będzie
realizowana zdalnie.
• Rywalizacja polega na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy – jednego,
dwóch lub trzech pełnych okrążeń wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej.
• Trasę należy pokonać biegiem lub na rowerze.
• Rozpoczęcie i zakończenie biegu/ jazdy na rowerze musi nastąpić w obrębie strefy
ekonomicznej. Dokładny punkt startu jest dowolny.
• Trasę należy pokonać indywidualnie lub w grupie.
• Czas pokonania trasy oceniany jest na podstawie danych z aplikacji
umożliwiających monitorowanie parametrów biegu / jazdy na rowerze (np. Strava,
Polar Flow, Garmin Connect, itp.)
• Trasę można pokonywać dowolną ilość razy. Do klasyfikacji końcowej będzie brany
najlepszy rezultat zawodnika.
• Rywalizacja trwa od 01.07.2022 r. do 20.08.2022 r.
• Termin pokonania trasy jest określany każdorazowo indywidualnie przez
zawodnika.
• Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru
czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik winien posiadać
urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla
potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu.
• Rywalizacja ma charakter zabawy i rekreacji. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzetelność przekazywanych danych. Weryfikacja danych
odbywa się na podstawie pełnego zaufania co do uczciwości uczestników.

PROGRAM ZAWODÓW:
• 01.07.2022 r. – Zdalne otwarcie rywalizacji „Tour de Strefa edycja Wakacje”.
• 01.07-20.08.2022 r. – indywidualne próby pokonania trasy biegiem lub na rowerze
przez zgłoszonych zawodników.
• 20.08.- 31.08.2022 r. rozstrzygnięcie rywalizacji.
• 04.09.2022 r. uroczysta dekoracja zwycięzców.
o godzina 09:30 – przasnyskie lotnisko koło wierzy kontroli lotów.
DYSTANSE:
BIEG:
•

7,3 km (pętla wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej)

JAZDA NA ROWERZE:
Juniorzy:
•

7,3 km (jedna pętla wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej) – dzieci roczki od 2012
14,6 km (dwie pętle wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej) – roczniki: 2011 – 2007

•
OPEN:
• 21,9 km (trzy pętle wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia do zapisu danych
monitorujących parametry biegu / jazdy na rowerze: data, czas, zobrazowanie
graficzne trasy, fotografia.
• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną wypełniając formularz
zgłoszeniowy na stronie http://przasnik.pl/ oraz dokonać opłaty startowej.
• W formularzu obowiązkowo należy wybrać konkurencję, dystans, datę urodzenia
oraz numer telefonu.
• Zgłoszeni zawodnicy będą umieszczani na liście startowej.
• Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy.
• Zawodnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach – biegi i jeździe na rowerze.
W takim przypadku obowiązuje jedna opłata startowa i jedne numer startowy.
Zawodnik, będzie klasyfikowany w każdej konkurencji osobno. Na zakończenie
zawodów otrzyma jeden pamiątkowy medal za udział w zawodach.
• Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• W czasie jazdy zabrania się używania rowerów elektrycznych.
OPŁATY:
• Każdy zawodnik zobowiązuje się do wniesienia opłaty startowej na rzecz
organizatora. Opłaty należy dokonać na konto KS Przaśnik. Po dokonaniu opłaty
startowej zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy na liście startowej.
• Wysokość opłaty startowej wynosi: 20 zł
• Dane do przelewu:
KS Przaśnik Przasnysz
Nest Bank S.A. 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001
• W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika - Tour de Strefa
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
• Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

ZGŁASZANIE WYNIKÓW:
• Każdy zawodnik ma obowiązek przesłania danych z rywalizacji poprzez
wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie organizatora lub przesłania drogą
mailową na adres: wyniki@catchtime.pl.
• Dane muszą zawierać datę pokonania trasy, dystans, czas biegu, obraz graficzny
pokonanej trasy (ślad na mapie, dystans i czas), zdjęcie zawodnika (np. selfie) oraz
datę urodzenia (w celu weryfikacji zawodnika).
• Dane z rywalizacji należy przesłać do 24 godzin po ukończeniu dystansu;
• Dane z rywalizacji należy przesłać do dnia 20.08.2022r. do godz. 23.59. Wyniki
przesłane po tym dniu nie będą uwzględniane w klasyfikacji.
• Na podstawie przesłanych danych, na stronie organizatora prowadzony będzie
ranking wszystkich zawodników.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
• Rozpoczęcie i zakończenie biegu/ jazdy na rowerze musi nastąpić w obrębie strefy
ekonomicznej. Dokładny punkt startu jest dowolny.
• Organizatorzy wyznaczą preferowane miejsce startu/mety oraz oznaczą trasę co
1 km by ułatwić rywalizację. Nie ma konieczności startu z wyznaczonego miejsca,
zawodnik musi pokonać pełne okrążenie – punkt rozpoczęcia i zakończenia
biegu/jazdy na rowerze powinien się pokrywać.
• Niezależnie od wskazań urządzenia pomiarowego dotyczących długości przebytej
trasy do klasyfikacji liczy się pełne okrążenie strefy ekonomicznej, zatem start i
meta musi znajdować się w tym samym miejscu.
• W rywalizacji będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet w kategoriach bieg
oraz jazda na rowerze na 3 dystansach.
NAGRODY:
W konkurencji bieg:
a) Kategoria OPEN:
• Puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców.
W konkurencji jazda na rowerze:
a) Kategoria Juniorzy - dystans 1 okrążenie:
• Puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców;
a) Kategoria Juniorzy - dystans 2 okrążenia:
• Puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców;
a) Kategoria OPEN - dystans 3 okrążenia:
• Puchary i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn.
Wszyscy uczestnicy:
• Pamiątkowe odlewane medale.
• Dyplomy
Uroczysta dekoracja zwycięzców oraz wręczenie pamiątkowych medali i dyplomów
wszystkim uczestnikom zawodów nastąpi w dniu 04.09.2022 o godz. 09:30 w „sercu”
przasnyskiej strefy ekonomicznej - na lotnisku koło wierzy kontroli lotów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani innych świadczeń uczestnikom
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
• Uczestnik zobowiązuje się do:
• a) przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako usprawiedliwienie);
• b) zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie indywidualnych biegów/ jazdy na
rowerze;
• d) kulturalnego zachowywania się;
• e) samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
• Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w rywalizacji jednocześnie oświadcza,
że:
• a) zapoznał się i akceptuje regulamin
• b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez KS Przaśnik
Przasnysz
• c) jest zdolny do udziału w rywalizacji, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną
odpowiedzialność,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki,
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne utrudniające
lub uniemożliwiające realizację zawodów. W sytuacjach np.: bardzo silnego wiatru
lub deszczu.
• Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu, uczestnik jest
zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem.
Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora.
KONTAKT:
• e-mail: klub@przasnik.pl;
• tel: 668 394 851.

