
                                       

REGULAMIN
Gołdapskiej Ligi MTB 

sezon 2017 / 2018

CEL: 
- popularyzacja zdrowego stylu życia 

- stworzenie rywalizacji sportowej 

- realizacja kalendarza imprez sportowych

- promocja miasta i Gminy Gołdap

ORGANIZATOR:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

UCZESTNICTWO:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
dziewczęta K1 i chłopcy M1 rocznik 2009 i mł.

dziewczęta K2 i chłopcy M2 rocznik 2008 – 2007 

dziewczęta K3 i chłopcy M3 rocznik 2006 – 2005

dziewczęta K4 i chłopcy M4 rocznik 2004

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
dziewczęta K4 i chłopcy M4 rocznik 2003– 2001

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
dziewczęta K5 i chłopcy M5 rocznik 2001 – 1999 i st.

SENIORZY:
kobiety K6 i mężczyźni M6 rocznik 1998 – 1987 ( 19 – 30 lat)

SENIORZY:
kobiety K7 i mężczyźni M7 rocznik 1986 – 1977 ( 31 – 40 lat) 



MASTERS:
kobiety K8 i mężczyźni M8 1976 – 1967  ( 41 – 50 lat )

MASTERS:
kobiety K9 i mężczyźni M9 1966 i starsi ( 51 lat i starsi )

TERMINY i MIEJSCE ZAWODÓW:

I rzut Gołdapskiej Ligi MTB – październik 2017

II rzut Gołdapskiej Ligi MTB – październik 2017

III rzut Gołdapskiej Ligi MTB – kwiecień 2018 

IV rzut Gołdapskiej Ligi MTB – maj 2018

PUNKTACJA:
- punkty za I miejsce 11pkt. II – 10pkt. III – 9pkt. IV – 7pkt. ....X – 1pkt.

- do końcowej klasyfikacji indywidualnej będą liczyły się trzy najlepsze wyniki z czterech rzutów.

- żeby zawodnik był sklasyfikowany musi wziąć udział w przynajmniej trzech rzutach GLMTB.

NAGRODY:
- uczestnicy zawodów za miejsca I, II i III podczas każdej edycji ligi otrzymają pamiątkowe dyplomy.

- po zakończeniu ligi najlepszych trzech zawodników w klasyfikacji generalnej z każdej kategorii  

  wiekowej otrzyma pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrody rzeczowe (dekoracja najlepszych trójek     

  odbędzie się podczas gali której termin i miejsce zostaną ogłoszone w trakcie trwania GLMTB).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

- każdy uczestnik startuje na własnym rowerze i winien mieć obowiązkowo kask ochronny na głowę

- osoby nieletnie muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekuna z udział w zawodach

- sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu poszczególnych startów bez podania przyczyny.

- organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach 

spornych

- wyniki rzutów GLMTB i ogólnej klasyfikacji będą dostępne na stronie internetowej www.osirgoldap.pl  

- ewentualne uwagi, sugestie, propozycje prosimy przesyłać na adres e-mail zawody@osirgoldap.pl 

UBEZPIECZENIE:

        Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym

i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami,  możliwość  odniesienia  obrażeń  ciała

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą

wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie     

http://www.osirgoldap.pl/
mailto:zawody@osirgoldap.pl


        Organizatorowi zgłoszenia oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i  dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,

startując      w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie

działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym

koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz

jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek

wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału

Uczestnika w zawodach z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Zawody ubezpiecza  Organizator.   Organizator  nie  zapewnia  jednak jakiegokolwiek  ubezpieczenia  na

życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,

poniesienia  śmierci  lub  poniesienia  jakichkolwiek strat  bądź  szkód,  jakie  mogą wystąpić  w związku

z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne,

by zakupili stosowne ubezpieczenie.                                                                                                    

        Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu

zatrudnionemu  przez  lub  w  imieniu  Organizatora  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  medycznej  lub

wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne

miejsce.  Uczestnik  wyraża  zgodę na  powyższe  działania.  Uczestnik  jest  odpowiedzialny za  wszelkie

koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel

medyczny i paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych

obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w zawodach.

                                                                                                                         

                                                                    ORGANIZATOR


