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1. CEL ZAWODÓW:

2. ORGANIZATOR.

3. TRASA, TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW.

4. PROGRAM ZAWODÓW:

5. POMIAR CZASU.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Popularyzacja kolarstwa górskiego
- Promocja zdrowego stylu ¿ycia poprzez aktywny wypoczynek rowerowy
- Wy³onienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
- Wy³onienie Mistrza Polski w MTB wœród ksiê¿y
- Promowanie Województwa Zachodniopomorskiego i Powiatu Gryfiñskiego oraz gmin na terenie których rozgrywany jest 
   wyœcig: Cedynia, Mieszkowice, Moryñ i gmin wspó³dzia³aj¹cych: Chojna, Trzciñsko-Zdrój, Widuchowa a tak¿e parafii 
   w Moryniu i firmy Megasport S.J.
- Promowanie regionalnych szlaków i miejscowoœci turystycznych a w szczególnoœci Rejonu Pamiêci Narodowej

Wyœcig „20COOLBIKE” jest organizowany przez Parafiê Rzymskokatolick¹ pw. Ducha Œwiêtego w Moryniu 
oraz firmê Megasposrt S.J.. Odpowiedzialnym dyrektorem wyœcigu jest ks. Marian Augustyn.

Trasa wyœcigu wynosi 44 km i prowadzi przez drogi polne i leœne gmin: Moryñ, Mieszkowice i Cedynia; czêœciowo - w 5 krótkich 
odcinkach - s¹ to publiczne drogi asfaltowe. Wyœcig odbêdzie siê dnia 6 lipca 2013 r. na terenie gmin: Cedynia, Mieszkowice, Moryñ. 
Start i meta oraz miejsce organizacji wyœcigu znajduj¹ siê na terenie dawnej rampy kolejowej w Przyjezierzu k/ Morynia 
(dzia³ka znajduje siê po prawej stronie za wiaduktem kolejowym w Przyjezierzu - jad¹c od Chojny w kierunku Morynia).

Godz. 12.00-15.00 
Przyjmowanie zg³oszeñ do wyœcigu g³ównego; odbieranie numerów startowych zawodników zg³oszonych elektronicznie.
Godz. 15.30 
Odprawa obowi¹zkowa na linii startu i mety.
Godz. 16.00 
START WYŒCIGU
Godz. 19.30 
Koniec wyœcigu
Godz. 21.30 
Og³oszenie wyników i dekoracja zwyciêzców oraz losowanie nagród spoœród wszystkich uczestników wyœcigu g³ównego.

Podczas wyœcigu bêdzie funkcjonowa³ elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Ka¿dy z uczestników startuj¹cych 
w zawodach zobowi¹zany jest do posiadania chipa, który zawodnik otrzyma przed startem w Biurze Zawodów odbieraj¹c 
numer startowy. Chip nale¿y zwróciæ do Biura Zawodów niezw³ocznie po zakoñczeniu wyœcigu. Chipy bêd¹ odbierane 
bezpoœrednio na mecie, po przyjeŸdzie zawodnika. Podczas wyœcigu bêd¹ dwa punkty pomiaru przejazdu zawodników.

• Uczestnikiem zawodów mo¿e byæ osoba, która wype³ni i podpisze formularz zg³oszeniowy oraz uiœci op³atê za start. Zawodnik
   zostanie dopuszczony do startu po przymocowaniu chipa i numeru startowego otrzymanego od organizatora. Numer nale¿y 
   przymocowaæ do kierownicy, tak aby by³ widoczny i czytelny.

• Zg³oszenia uczestników przyjmowane bêd¹ drog¹ elektroniczn¹, poprzez wype³nienie formularza zg³oszeniowego dostêpnego 
   na stronie internetowej www.coolbike.pl. Rejestracja drog¹ elektroniczn¹ mo¿liwa bêdzie do dnia 03.07.2013 r. 
   do godz. 24:00. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane tak¿e bezpoœrednio w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 12:00 do 15:00. 
   Biuro Zawodów bêdzie siê mieœciæ w miejscu startu i mety wyœcigu. Podczas odbierania numerów startowych zawodnik 
   zobowi¹zany jest posiadaæ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ. Rejestracja elektroniczna 
   jest mo¿liwa tylko wraz z przes³aniem skanu dowodu wp³aty.
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• Op³ata startowa wynosi 20 z³ i nale¿y j¹ wp³aciæ na konto Organizatora: Parafia pw. Ducha Œwiêtego, ul. Chopina 16, 
   74-503 Moryñ: 89 9370 1046 0304 2198 2003 0003 – z dopiskiem „Maraton Rowerowy 2013”. Op³atê bêdzie mo¿na uiœciæ tak¿e 
   w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz. 12:00 do 15:00 ale zaleca siê wczeœniejsz¹ wp³atê na konto poprzez przelew 
   internetowy lub w tradycyjnej formie (wp³aty na konto bêd¹ przyjmowane tylko do 3 lipca w³¹cznie – po tym terminie 
   mo¿liwoœæ wniesienia op³aty startowej tylko w dniu wyœcigu). Uprasza siê o wczeœniejsze zapisy i wp³atê, poniewa¿ usprawni 
   to zapisy w dniu zawodów i wydawanie numerów startowych.  Zawodnicy w kategorii „junior” startuj¹ bezp³atnie.
• Zawodnik posiada ukoñczone 18 lat (za wiek przyjmuje siê rok urodzenia np. 40 lat to rok urodzenia 1973, 18 lat 
   to rocznik urodzenia 1995). Zawodnik z rocznika 1995, który w dniu wyœcigu nie ukoñczy³ 18 lat startuje w wyœcigu 
   g³ównym za wy³¹czn¹ zgod¹ rodziców lub opiekunów prawnych ale jest klasyfikowany w kategorii „junior”. 
• W wyœcigu mog¹ braæ udzia³ osoby w wieku 14 - 17 lat w kategorii „junior”, których udzia³ nastêpuje za pisemn¹ zgod¹ rodziców 
   lub opiekunów prawnych obecnych na miejscu organizowanego wyœcigu i podczas jego trwania; osoby  m³odsze mog¹ braæ 
   udzia³u w wyœcigu g³ównym pod warunkiem zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy jednoczeœnie startuj¹ z nimi 
   w wyœcigu i s¹ pod ich bezpoœredni¹ opiek¹.
• Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ podpisuj¹c stosowne oœwiadczenie; za niepe³noletnich odpowiadaj¹ 
   rodzice lub prawni opiekunowie.
• Zawodnik jest w stanie trzeŸwym i nie mo¿e byæ pod wp³ywem ¿adnych œrodków odurzaj¹cych.
• Ka¿dy uczestnik startuje na w³asnym, sprawnym technicznie rowerze górskim lub innym.
• Ka¿dy uczestnik wype³niaj¹c kartê zg³oszenia oœwiadcza, ¿e jest zdrowy i nie ma ¿adnych przeciwwskazañ lekarskich do udzia³u 
   w zawodach (w przypadku zawodników niepe³noletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny).
• Wszystkich zawodników obowi¹zuje KASK ROWEROWY, zgodny z obowi¹zuj¹cymi standardami bezpieczeñstwa.
• Organizator  nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody powsta³e w wyniku u¿ytkowania roweru podczas zawodów.
• Organizator zapewnia podstawow¹ opiekê medyczn¹ podczas wyœcigu.
• Organizator dba o oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyœcigu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za kontuzje i urazy lub œmieræ uczestników wyœcigu odniesione w trakcie zawodów 
   oraz szkody wyrz¹dzone przez uczestników wyœcigu wobec osób trzecich. Organizator  nie ponosi odpowiedzialnoœci 
   za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
   spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialnoœæ ponosi uczestnik.
• Organizator oraz wszystkie osoby dzia³aj¹ce w jego imieniu lub z jego upowa¿nienia zwi¹zane z przeprowadzeniem i organizacj¹ 
   zawodów nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za szkody osobowe, rzeczowe i maj¹tkowe uczestników, które wyst¹pi¹ przed, 
   w trakcie lub po zawodach a w szczególnoœci za wypadki losowe zaistnia³e podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu 
   z nich oraz za zdarzenia losowe powsta³e w czasie wyœcigu z winy uczestnika.
• Uczestnicy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za wszystkie wyrz¹dzone przez siebie szkody z w³asnej winy innym uczestnikom 
   wyœcigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora. W razie wypadku lub powsta³ej szkody zwi¹zanej z zawodami powsta³ej 
   z winy uczestnika, uczestnicy nie mog¹ wystêpowaæ z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób 
   dzia³aj¹cych w jego imieniu lub z jego upowa¿nienia, zwi¹zanymi z przeprowadzeniem i organizacj¹ zawodów.
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej.
• Uczestnicy wyœcigu nie bêd¹ ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Organizator zaleca wykupienie 
   na w³asny koszt ubezpieczenia przed startem.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas wyœcigu.
• Zawodnik zobowi¹zany jest do bezpiecznej jazdy a na drogach publicznych do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. 
   Zawodnik zachowuje szczególn¹ ostro¿noœæ przy doje¿d¿aniu do dróg publicznych i podczas poruszania siê po nich. Zawodnicy 
   musz¹ zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, maj¹c na uwadze mo¿liwoœæ wyjechania innych pojazdów np. rolniczych, leœnych z pól, 
   dróg leœnych czy pojedynczych zabudowañ.
• Na trasie bêd¹ zlokalizowane 2 punkty kontrolne. Ominiêcie punktu kontrolnego bêdzie karane dyskwalifikacj¹.
• Na trasie zawodów bêd¹ znajdowa³y siê dwie strefy bufetowe.
• W czasie trwania wyœcigu zawodnik jad¹cy wolniej ma obowi¹zek ust¹piæ miejsca zawodnikowi osi¹gaj¹cemu wiêksz¹ prêdkoœæ, 
   zje¿d¿aj¹c na praw¹ stronê trasy.
• Zawodnicy nie mog¹ przeprowadzaæ treningów po trasie wyœcigu w dniu jego rozgrywania ale dozwolony jest trening 
przed zawodami we wczeœniejszym terminie.
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• Uczestnik mo¿e dokonaæ koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyœcigu, jednak nie mo¿e podczas naprawy 
   zastawiaæ drogi przejazdu innym zawodnikom – naprawa musi byæ dokonana poza tras¹ ale w obrêbie szlaku. 
• Zawodnik nie mo¿e przyjmowaæ ani otrzymywaæ ¿adnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyœcigu.
• Zakazana jest wymiana roweru podczas wyœcigu.
• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywaæ siê na swoim torze jazdy.
• Zakazana jest jazda po trasie innej ni¿ wyznaczona przez Organizatora. W przypadku jakiegokolwiek skracania trasy grozi 
   dyskwalifikacja. Trasa wyœcigu oznakowana jest strza³kami wskazuj¹cymi w³aœciwy kierunek jazdy lub taœm¹ wyznaczaj¹c¹ tor 
   jazdy oraz znakami ostrzegawczymi.
• Zabrania siê zaje¿d¿ania drogi innym uczestnikom wyœcigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mog¹cych doprowadziæ 
   to wypadku innych uczestników wyœcigu lub osób trzecich. Za niebezpieczn¹ jazdê grozi dyskwalifikacja.
• Uczestnicy maratonu, którzy z ró¿nych powodów bêd¹ zmuszeni przerwaæ jazdê, wracaj¹ samodzielnie do bazy maratonu 
   (warto posiadaæ przy sobie telefon komórkowy).
• Start wszystkich kategorii wiekowych odbêdzie siê ze startu wspólnego.
• Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 19.30 nie zostanie sklasyfikowany.
• Osoby bez numerów startowych poruszaj¹ce siê na rowerach po trasie maratonu bêd¹ usuwane z trasy przez obs³ugê techniczn¹.
• Uczestnik wyœcigu wyra¿a zgodê na fotografowanie i filmowanie podczas wyœcigu i wykorzystanie wizerunku w materia³ach 
   reklamowych i promocyjnych.
• Uczestnicy oœwiadczaj¹, ¿e wszystkie dane personalne i dane dotycz¹ce stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza 
   zg³oszeniowego s¹ kompletne i zgodne z prawd¹.
• Uczestnicy zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania zarz¹dzeñ i poleceñ ze strony s³u¿b porz¹dkowych Organizatora w czasie trwania 
   zawodów.
• Uczestnicy zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika 
   na formularzu zg³oszeniowym potwierdza zapoznanie siê z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
• Uczestnik wyœcigu wyra¿a zgodê na publiczne og³oszenie wyników wyœcigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych 
   w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowoœci zamieszkania.
• Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, 
   bior¹cych udzia³ w zawodach, przy czym wizerunek i dane te bêd¹ wykorzystywane w materia³ach promuj¹cych wyœcig 
   i wydarzeniach towarzysz¹cych wyœcigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materia³y graficzne). Uczestnikom nie przys³uguj¹ 
   ¿adne gratyfikacje a w szczególnoœci wynagrodzenie z tytu³u wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
   poszczególnych zawodników.
• Uczestnicy wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 
   1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póŸniejszymi zmianami).
• Uczestnicy podczas wyœcigu zobowi¹zani s¹ do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia siê z nale¿ytym 
   szacunkiem do Sêdziów, Organizatorów. Nie mog¹ u¿ywaæ wulgarnych s³ów ani zachowywaæ siê w sposób niesportowy.

?W przypadku naruszenia Regulaminu Sêdzia G³ówny mo¿e zas¹dziæ nastêpuj¹ce kary:
- upomnienie,
- kara w postaci przesuniêcia w klasyfikacji generalnej oraz innych o 5 lub 10 miejsc,
- dyskwalifikacja.

?Zawodnik mo¿e zostaæ ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Uczestnicy maj¹ 
obowi¹zek szanowaæ œrodowisko naturalne i jechaæ tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mog¹ zanieczyszczaæ 
terenu i pozostawiaæ œmieci na trasie wyœcigu. Zabrania siê u¿ywania szklanych pojemników w pobli¿u i na trasie wyœcigu. 
Powsta³e kwestie sporne rozstrzyga Sêdzia G³ówny w porozumieniu Organizatorem.

Protesty bêd¹ przyjmowane przez 30 minut od momentu og³oszenia wyników nieoficjalnych. Do protestu (przygotowanego 
w formie pisemnej) nale¿y za³¹czyæ kaucjê w wysokoœci 150 z³. Po tym czasie protesty nie bêd¹ rozpatrywane. Kaucja nie zostanie 
zwrócona, o ile Sêdzia G³ówny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji sk³adaj¹cemu protest. Decyzja o rozstrzygniêciu 
protestu nale¿y do Sêdziego G³ównego w porozumieniu z Organizatorem i Dyrektorem Zawodów i jest ostateczna. W przypadku 
uznania protestu wp³acona kwota kaucji zostanie zwrócona zawodnikowi.

7. KARY.

8. PROTESTY.



• Zawody zostan¹ przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
• Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostan¹ podane do wiadomoœci najpóŸniej 
   w dniu wyœcigu - podczas odprawy.
• Ka¿dy zawodnik ma obowi¹zek stosowaæ siê do poleceñ organizatora.
• Podczas trwania wyœcigu zawodnik nie mo¿e u¿ywaæ wulgarnych s³ów, zachowywaæ siê w sposób niesportowy, nieprzestrzegaæ 
   zasad jak równie¿ okazywaæ braku szacunku dla pracowników i organizatorów wyœcigu.
• Ka¿dy zawodnik ma obowi¹zek zapoznaæ siê z regulaminem wyœcigu i jest zobowi¹zany do jego przestrzegania. Brak znajomoœci 
   regulaminu nie bêdzie uznawany jako okolicznoœæ ³agodz¹ca i nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania.
• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujêtych w regulaminie nale¿y wy³¹cznie 
   do Organizatora.
• Wyœcig odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki atmosferyczne ale Organizator zastrzega sobie prawo do prze³o¿enia imprezy 
   w zwi¹zku z wyst¹pieniem klêsk ¿ywio³owych lub innych uznawanych za dzia³anie „si³y wy¿szej”.
• Ka¿dy rower bêdzie oznaczony numerem startowym nadanym przez organizatora.
• Zawodnicy – do 20. miejsca w³¹cznie, którzy wziêli udzia³ w II edycji Maratonu Rowerowego maj¹ nadane numery 
   wed³ug miejsc  zajêtych w 2012 r. (wymagana jest w tym przypadku rejestracja elektroniczna) oraz zawodniczki 
   startuj¹ce w II edycji otrzymuj¹ numery startowe wed³ug zajêtych miejsc w 2012 r. (od numeru 101- tutaj równie¿ 
   wymagana jest rejestracja elektroniczna).
• Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia okolicznoœciowej koszulki, która bêdzie do odebrania w dniu zawodów. 
   W tym przypadku nale¿y z³o¿yæ zamówienie do dn. 30 czerwca z op³at¹ 25 z³. na konto Organizatora z dopiskiem: 
   koszulka. Ponadto podczas zawodów bêdzie mo¿na zamówiæ koszulkê ale wtedy op³ata wynosi 30 z³. a koszulka 
   zostanie przes³ana na adres zamawiaj¹cego. Przy zamówieniu nale¿y podaæ rozmiar: S, M, L, XL, XXL.
• Istnieje mo¿liwoœæ zakupienia filmu z wyœcigu – p³yta DVD w cenie 25 z³.. Film zostanie przes³any na adres 
   zamawiaj¹cego. Op³atê wnosimy w biurze zawodów.
• Uczestnicy wyœcigu mog¹ bezp³atnie skorzystaæ z pola namiotowego i parkingowego na terenie zawodów. 
   Warunki polowe: WC i woda z beczki. 
• Parking dla uczestników wyœcigu znajduje siê tu¿ obok miejsca startu.

• Pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach bêdzie nagrodzonych pucharami. 
• Dodatkowo ka¿dy uczestnik który ukoñczy wyœcig „20COOLBIKE” otrzyma pami¹tkowy medal.
• Wœród wszystkich uczestników wyœcigu g³ównego zostan¹ rozlosowane nagrody rzeczowe.
• Osoba, która wylosowa³a jedn¹ nagrodê,  nie bierze udzia³u w dalszej czêœci losowania kolejnych nagród

1. Otwarta – ksiê¿a – MISTRZOSTWA POLSKI
2. Otwarta – mê¿czyŸni
3. Otwarta – kobiety
4. Junior  (14 – 17 lat)
5. Weteran – mê¿czyŸni powy¿ej 45 lat
6. Najlepszy zawodnik Województwa Zachodniopomorskiego
7. Najlepsza zawodniczka Województwa Zachodniopomorskiego
8. Najlepszy zawodnik Powiatu Gryfiñskiego
9. Najlepsza zawodniczka Powiatu Gryfiñskiego
10. Najlepszy zawodnik Gminy Cedynia
11. Najlepszy zawodnik Gminy Chojna
12. Najlepszy zawodnik Gminy Mieszkowice
13. Najlepszy zawodnik Gminy Moryñ
14. Najlepszy zawodnik Gminy Trzciñsko – Zdrój
15. Najlepszy zawodnik Gminy Widuchowa
16. Najlepszy ¿o³nierz 
       – Puchar Dowódcy 5 Pu³ku  In¿ynieryjnego w Szczecinie

9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE:

10. NAGRODY:

11. KATEGORIE WYŒCIGU:
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17. Najlepszy zawodnik Lasów Pañstwowych 
        – Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
        Pañstwowych  w Szczecinie
18. Najlepsza zawodniczka Lasów Pañstwowych 
       – Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
          Pañstwowych  w Szczecinie
19. Najlepszy zawodnik firmy ENEA 
       – Puchar Dyrektora ENEA OPERATOR 
      Oddzia³ w Szczecinie
20. Najlepsza zawodniczka firmy ENEA 
        – Puchar Dyrektora ENEA OPERATOR 
       Oddzia³ w Szczecinie
21. Najlepszy zawodnik firmy DREWEX 
       – Puchar Prezesa firmy DREWEX
22. Najlepszy zawodnik firmy COOLBIKE 
       – Puchar w³aœciciela firmy MEGASPORT

Organizatorzy
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