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 REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2012                           

 

§ 1. CEL IMPREZY 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.   

 Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie 

zorganizowanej na najwyższym poziomie.   

 Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego kraju.   

 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.   

 Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonach, poprzez połączenie sportowej 

rywalizacji z rekreacją i zabawą.  

§ 2. NAZWA IMPREZY 

Skandia Maraton Lang Team 

§ 3. ORGANIZATOR 

Lang Team Sp. z o.o. Biuro Organizacji Imprez Sportowych 

ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa 

tel.: 48 22 649 24 91 lub 96 

tel.: 48 22 648 40 31  

fax: 48 22 649 24 98 

e-mail: kontakt@langteam.com.pl  

Internet: www.langteam.com.pl 

Numer rachunku bankowego:  

Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Warszawie Filia nr 1: 04 1750 0009 0000 0000 0849 9648 

§ 4. KALENDARZ IMPREZ 2012 

1.  6 maja - Kraków                                                                                                                                             

2.  12 maja - Białystok   

3.  27 maja - Lublin   

4.  3 czerwca - Gdańsk  

5.  22 lipca - Bytów        

6.  9 września - Rzeszów                                      

7.  22 września - Kwidzyn 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Skandia Maraton Lang Team to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych MTB rozgrywanych              

w 7 wskazanych terminach i miastach. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe 

warunki. 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego 

oraz do uiszczenia opłaty za start. Organizator dopuszcza dwa sposoby dokonywania zgłoszeń                 

i opłat: 

 

1A. Za pośrednictwem Internetu, banku: 

- Wysłanie poprzez stronę internetową wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłatą 

opublikowanego na stronie www.skandiamaraton.pl (przy odbiorze numeru startowego uczestnik 

zobowiązany będzie do złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez 

Organizatora, dotyczy tylko uczestników którzy wypełnią formularz i opłacą startowe, 
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przestrzegając terminu zgłoszeń. Po tym terminie uczestnicy będą musieli wypełniać formularz na 

miejscu). 

- Dokonanie opłaty startowej w wysokości określonej w § 6 niniejszego regulaminu. 

 

Oryginał dowodu opłaty startowej za daną edycję (włącznie z opłatami przez Internet) każdy 

uczestnik musi zachować do wglądu w Biurze Zawodów. 

 

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wpłacenie opłaty startowej przez Internet należy dokonać                     

w ostatecznym terminie do poniedziałku (godziny 11.00) poprzedzającego każdą edycję 

Skandia Maraton Lang Team. Po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa oraz opłaty będą 

możliwe tylko w Biurze Zawodów w miejscu rozgrywania danej edycji Skandia Maraton 

Lang Team (patrz pkt. 1B). 

 

1B. W miejscu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty gotówkowej w dniu poprzedzającym 

rozgrywanie danej edycji (w godzinach 16-19) lub w dniu zawodów (w godzinach 8-10.30). 

 

Formularz zgłoszeniowy wypełnia się tylko jeden raz, ponieważ formularz obowiązuje przez 

wszystkie edycje, w których uczestnik bierze udział. 

 

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Skandia Maraton 

Lang Team z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków. 

 

2. Na 2 dni przed pierwszą edycją Organizator opublikuje na stronie internetowej 

(www.skandiamaraton.pl) informacyjną listę dotyczącą przyjęcia opłat i zgłoszeń uczestników 

zawodów, nadania numerów startowych, chipów oraz przydzielenia do poszczególnych sektorów 

(decyduje data zgłoszenia wraz z opłatą). W kolejnych edycjach obowiązkowe jest potwierdzenie 

startu w Biurze Zawodów.  

 

3. Każdy uczestnik zgłoszony do Skandia Maraton Lang Team 2012 na dystansie Mini, Medio 

Grand Fondo otrzyma przy pierwszym starcie numer startowy wraz z chipem, który będzie 

przypisany uczestnikowi we wszystkich edycjach. Odbiór numeru startowego i chipa następuje                   

w dniu poprzedzającym edycję w godzinach 16.00-19.00 lub w dniu zawodów w godzinach             

8-10.30 w Biurze Zawodów. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem 

Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty 35 zł. 

 

4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby: 

 które ukończyły 18 lat, 

 w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub 

osoby sprawującej opiekę w czasie trwania maratonu (podpis na formularzu 

zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, 

wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia 

opublikowanego na stronie internetowej www.skandiamaraton.pl stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu), 

 poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej 

opiekę w czasie trwania maratonu i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na 

formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru 

oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej www.skandiamaraton.pl, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu),  

 12 lat i poniżej wyłącznie w Rodzinnej Paradzie tylko razem z rodzicem lub opiekunem 

prawnym lub osobą sprawującą opiekę na maratonie (podpis na formularzu 

http://www.skandiamaraton.pl/images/stories/oswiadczenie.pdf#_blank
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zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, 

wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia 

opublikowanego na stronie internetowej www.skandiamaraton.pl, stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu). 

 

5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich 

na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa                

w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym 

przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego 

stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach 

potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem 

rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni 

powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania maratonów. 

 

6. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Zaleca się posiadanie 

ubezpieczenia OC i NW.  

 

7. W danej edycji zawodnik ma prawo startować tylko na jednym wybranym dystansie. 

 

8. Zawodnicy, którzy w czasie cyklu Skandia Maraton Lang Team zmieniają dystans, w którym 

startują obowiązkowo muszą wykupić nowy numer startowy z chipem przysługujący dla danego 

dystansu (opłata 35 zł) i zgłosić zmianę do stanowiska sędziowskiego.  

§ 6. OPŁATY STARTOWE 

 W Skandia Maraton Lang Team 2012 na dystansach: Grand Fondo Open, Grand Fondo, Medio, 

Mini, Rodzinnej Paradzie we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązywać będą następujące 

opłaty za udział w jednej edycji maratonu: 

 

60 zł - Grand Fondo Open - do poniedziałku (godz. 11) przed daną edycją (Internet, bank)                       

lub w dzień poprzedzający start (Biuro Zawodów) 

 

60 zł - Grand Fondo - do poniedziałku (godz. 11) przed daną edycją (Internet, bank)                                

lub w dzień poprzedzający start (Biuro Zawodów) 

 

60 zł - Medio - do poniedziałku (godz. 11) przed daną edycją (Internet, bank)                                             

lub w dzień poprzedzający start (Biuro Zawodów) 

 

50 zł - Mini  

 

10 zł - Rodzinna Parada   

 

70 zł - Grand Fondo Open, Grand Fondo, Medio - opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie                

w formie gotówki w Biurze Zawodów. 

 

50 % zniżka dla dzieci i młodzieży od 13 do 16 roku życia (rok ur. 1996-1999) na dystansach Mini 

i Medio. 

 

2. Opłatę za pakiet startowy można dokonywać tylko do dnia 16 kwietnia 2012 r.                                       

300 zł - oplata za udział w 7 edycjach na jednym wybranym dystansie: Grand Fondo Open, Grand 
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Fondo, Medio, Mini. 

 

Każdy uczestnik, po uiszczeniu opłaty startowej przy pierwszym starcie w cyklu na dystansie Mini, 

Medio, Grand Fondo, Grand Fondo Open otrzymuje na własność numer startowy z chipem 

uprawniający do startu we wszystkich edycjach Skandia Maraton Lang Team.  

 

3. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych na 

konto Organizatora (§ 3) do poniedziałku poprzedzającego start (godz.11) oraz wpłat gotówkowych 

w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł 

opłaty: „Skandia Maraton Lang Team, imię i nazwisko, miejscowość startu”. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych                              

i pocztowych. Przyjęci będą ci uczestnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie 

Organizatora, zgodnie z wytycznymi § 5 oraz posiadają dowody wpłat. 

 

5. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy 

zachować.   

 

6. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności 

dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. Organizator dopuszcza, co najmniej 5 dni 

przed wskazaną edycją, możliwość przeniesienia dokonanej wpłaty na inną edycję, po 

wcześniejszym pisemnym poinformowaniu na adres finanse2@langteam.com.pl, tytułem 

uczestnictwa w wybranej edycji Skandia Maraton Lang Team.  

§ 7. POMIAR CZASU 

1. Podczas Skandia Maraton Lang Team będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji                

i pomiaru czasu na dystansie Mini, Medio i Grand Fondo. 

 

2. Każdy zawodnik obowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru 

startowego wraz z przyklejonym do niego chipem. Nie wolno odrywać, zaginać chipa, gdyż może 

to skutkować uszkodzeniem lub nie możliwością rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe. 

 

3. Pomiar czasu rozpoczyna się od startu każdego sektora, każdy zawodnik startujący                           

w danym sektorze będzie posiadał ten sam czas startu (nie dotyczy Rodzinnej Parady). 

 

4. W przypadku utraty lub zniszczenia chipa z numerem startowym Organizator wyda uczestnikowi 

nowy zestaw za pobraniem opłaty w wysokości 35 zł. Numer startowy z chipem obowiązuje na 

wszystkich edycjach Skandia Maraton Lang Team 2012 r.  Wszelkie zmiany dystansów są 

powiązane z przydzieleniem innych numerów startowych, zagubienie numeru lub zniszczenie                    

i pobranie nowego musi być odnotowane i zgłoszone do stanowiska sędziowskiego. 

§ 8. PROGRAM ZAWODÓW 

Skandia Maraton Lang Team 2012 to cykl ogólnopolskich imprez sportowo-rekreacyjnych 

rozgrywanych na rowerach górskich. Każda z 7 edycji odbędzie się według następującego 

programu: 

dzień przed zawodami:                                                                                                                                     

16.00 - 19.00 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami  

w dniu zawodów:                                                                                                                                              

8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami 
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10.30 - 10.40 odprawa techniczna  

10.40 ustawienie uczestników w sektorach 

11.00 start maratonu GRAND FONDO OPEN                                                                                                

11.05 start maratonu GRAND FONDO 

11.10 start maratonu MEDIO 

11.15 start maratonu MINI                                                                                                                                

11.20 start RODZINNEJ PARADY                                                                                                                                                                                                                              

16.30 zamknięcie trasy maratonu na wszystkich dystansach  

Dekoracje zwycięzców:                                                                                                                                    
14.00 - dekoracja w kategorii MINI  

15.00 - dekoracja w kategorii MEDIO                                                                                                           

16.00 - dekoracja w kategorii GRAND FONDO OPEN i GRAND FONDO 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. godzin startu 

poszczególnych dystansów, o czym poinformuje zawodników przed startem, a także zmiany 

godzin dekoracji zwycięzców np. jeżeli 90% zawodników dystansu Grand Fondo ukończy 

daną edycję, Organizator ma prawo do wcześniejszego przeprowadzenia dekoracji.  

§ 9. DYSTANSE  

GRAND FONDO  60 km - 120 km 

MEDIO  50 km - 80 km 

MINI  15 km - 45 km 

RODZINNA PARADA  5 km - 10 km 

§ 10. ZASADY ROZGRYWANIA SKANDIA MARATON LANG TEAM 

1. Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej wokół miejscowości, w których odbywać 

się będą poszczególne edycje Skandia Maraton Lang Team zgodnie z mapami tras, udostępnionymi 

na stronie internetowej www.skandiamaraton.pl oraz w oficjalnym folderze Skandia Maraton Lang 

Team. 

 

2. Start do Skandia Maraton Lang Team na każdym dystansie: GRAND FONDO OPEN, GRAND 

FONDO, MEDIO, MINI we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu 

sektorowego. 

 

3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. 

 

4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane 

dyskwalifikacją. 

 

5. W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu. 

 

6. Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe. Szczegółowe informacje będą 

udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji Skandia Maraton Lang Team. 

 

7. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 16.30 nie zostanie sklasyfikowany.  

§ 11. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE SKANDIA MARATON LANG TEAM 

1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu, zarówno na mapie jak                           

i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy                              

i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny                              
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w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu 

wyników jako końcowych z ostatniego punktu kontrolnego (maty) lub doliczyć czas karny tym 

zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu. 

 

 W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi 

osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 

 

3. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna 

technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. 

 

4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

 

5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając 

swobodny przejazd pozostałym zawodnikom. 

 

6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.  

§ 12. RUCH DROGOWY 

1. Skandia Maraton Lang Team będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.                           

W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się 

do ruchu. 

 

2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

 

3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

 

4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik 

drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu. 

§ 13. KATEGORIE WIEKOWE 

1. Podczas Skandia Maraton Lang Team 2012 obowiązują następujące kategorie wiekowe: 

GRAND FONDO OPEN – zawodnicy z licencjami (nr startowe czarne) 

GRAND FONDO – mężczyźni (nr startowe czarne): 

Kategoria M1 - od 17 i 18 lat (rok ur. 1994, 1995), 

Kategoria M2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1982-93), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1972-81), 

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1962-71), 

Kategoria M5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1952-61), 

Kategoria M6 - od 61 lat wzwyż (rok ur. 1951 i starsi). 

 

GRAND FONDO – kobiety (nr startowe czarne): 

Kategoria K2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1982-93), 

Kategoria K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1972-81), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1971 i starsze). 

 

MEDIO – mężczyźni (nr startowe niebieskie): 
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Kategoria M1 - do 18 lat (rok ur. 1994 i młodsi), 

Kategoria M2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1982-93), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1972-81), 

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1962-71), 

Kategoria M5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1952-61), 

Kategoria M6 - od 61 lat wzwyż (rok ur. 1951 i starsi). 

 

MEDIO – kobiety (nr startowe niebieskie): 

Kategoria K1 - do 18 lat (rok ur. 1994 i młodsze),     

Kategoria K2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1982-93), 

Kategoria K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1972-81), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1971 i starsze). 

 

MINI – mężczyźni (nr startowe czerwone): 
Kategoria M1 - do 18 lat (rok ur. 1994 i młodsi), 

Kategoria M2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1982-93), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1972-81),        

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1962-71), 

Kategoria M5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1952-61).  

Kategoria M6 - od 61 lat wzwyż (rok ur. 1951 i starsi).  

 

MINI – kobiety (nr startowe czerwone): 

Kategoria K1 - do 18 lat (rok ur. 1994 i młodsze), 

Kategoria K2 - od 19 lat do 30 lat (rok ur. 1982-93),    

Kategoria K3 - od 31 lat do 40 lat (rok ur. 1972-81), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1971 i starsze). 

    

2. Na dystansie GRAND FONDO nie mogą startować uczestniczki poniżej 19 roku życia oraz 

uczestnicy poniżej 17 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły 

zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji końcowej maratonu. 

§ 14. START SEKTOROWY I USTAWIENIE W SEKTORACH STARTOWYCH   

1. Na każdej edycji obowiązuje start sektorowy, który polega na rozpoczęciu wyścigu przez 

zawodników z poszczególnych sektorów startowych w odstępach czasowych. Pierwszy startuje 

sektor nr 1, następnie sektor nr 2 itd. O odstępie pomiędzy startami poszczególnych sektorów 

decyduje Organizator mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników. Zawodnik, który wystartuje              

z innego sektora niż mu przysługuje, otrzymuje karę czasową 10 minut. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym 

poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.  

 

3. Na dystansach Grand Fondo Open, Grand Fondo, Medio i Mini obowiązują sektory startowe. 

Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć.   

 

4. Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów 

zdobytych przez zawodnika w jego czterech ostatnich startach, w których brał udział, na dystansach 

Grand Fondo Open, Grand Fondo, Medio lub Mini, po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników 

zawodnika. Dwa najsłabsze wyniki odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada cztery starty na 

swym koncie. Jeden najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada trzy starty na 

swoim koncie.   

Przykład: Zawodnik zdobywa 496 pkt., 450 pkt., 462 pkt., 430 pkt., odrzucamy 430 i 450 pkt., 

liczymy średnią z 496 i 462 – 479 pkt. 
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5. Organizacja sektorów: 
- sektor 1  Grand Fondo Open  (zawodniczki i zawodnicy z licencjami) 

- sektor 2  Grand Fondo  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 1 - 75)                                           

- sektor 3  Medio  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 1 - 75) 

- sektor 4  Medio  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 76 - 150) 

- sektor 5  Medio  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 151 - 230)  

- sektor 6  Medio  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 231 - 350) 

- sektor 7  Medio  (zawodniczki i zawodnicy z pozostałymi miejscami)                                                              

- sektor 8  Mini  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 1 - 75) 

- sektor 9  Mini  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 76 - 150) 

- sektor 10  Mini  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 151 - 230) 

- sektor 11  Mini  (zawodniczki i zawodnicy z miejscami 231 - 350) 

- sektor 12  Mini  (zawodniczki i zawodnicy z pozostałymi miejscami)                                                               

- sektor 13  Rodzinna Parada. 

 

6. Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl, ustawienie w sektorach będzie 

następujące, w pierwszych sektorach danej kategorii: 1) 5 pierwszych miejsc z klasyfikacji 

generalnej z 2011 roku 2) na podstawie daty opłacenia startowego – przy czym, pierwszeństwo 

będą mieli zawodnicy wykupujący pakiet na wszystkie starty. Klasyfikacja sektorowa na pozostałe 

etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z bieżącego sezonu. 

 

7. Osoby „VIP” zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu z pierwszego sektora.  

§ 15. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

1. Klasyfikacja indywidualna Skandia Maraton Lang Team 2012 będzie prowadzona podczas danej 

edycji w trzech dystansach: GRAND FONDO dla zawodników bez licencji, MEDIO, MINI zgodnie 

z kategoriami wiekowymi wymienionymi w regulaminie, z podziałem na płeć. Prowadzona będzie 

klasyfikacja dla zawodników z licencjami tylko na dystansie GRAND FONDO OPEN bez względu  

na wiek i płeć. 

 

2. Indywidualna klasyfikacja generalna będzie prowadzona w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, z podziałem na płeć, na podstawie sumy punktów uzyskanych przez zawodnika                     

w poszczególnych edycjach na wybranym przez niego dystansie (Grand Fondo, Medio lub Mini).  

 

3. RODZNNA PARADA jest rozgrywana bez rywalizacji stricte sportowej, w związku z tym nie 

będzie prowadzona żadna klasyfikacja.       

 

4. Zwycięzcą maratonu w każdej kategorii zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona 

trasę maratonu, zdobywając największą ilość punktów na dystansach GRAND FONDO OPEN, 

GRAND FONDO, MEDIO, MINI oraz nie pominie żadnego punktu kontrolnego. 

 

5. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy/chip lub nie zadziała chip, muszą zgłosić ten fakt 

Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie.   

§ 16. KLASYFIKACJA GENERALNA 

1. Przewiduje się prowadzenie punktowej klasyfikacji generalnej cyklu imprez Skandia Maraton 

Lang Team 2012, według poniższych zasad.                                                                         

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna dla zawodników z licencjami na dystansie GRAND 

FONDO OPEN bez względu na wiek i płeć. 

 klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową,  
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 w klasyfikacji generalnej punktowane będą starty w maratonach na dystansach: GRAND 

FONDO dla zawodników bez licencji, osobno MEDIO, osobno MINI z podziałem na 

kategorie wiekowe i płeć oraz osobno GRAND FONDO OPEN bez podziału na kategorie 

wiekowe i płeć,    

 zwycięzcami Skandia Maraton Lang Team w Klasyfikacji Generalnej zostaną zawodnicy, 

którzy zdobędą największą ilość punktów w poszczególnych dystansach,  

 nie sumuje się punktów z różnych dystansów.  

Punkty do klasyfikacji generalnej Skandia Maraton Lang Team 2012 będą przyznawane                          

w następujący sposób, w Grand Fondo, Medio i Mini maratonie, we wszystkich kategoriach 

wiekowych kobiet i mężczyzn punkty ustala się stosując wzory: 

GRAND FONDO i GRAND FONDO OPEN                                                                                              

czas zwycięzcy kategorii mierzony w sekundach                                                                                     

wynik = --------------------------------------------------- x 700                                                                                     

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach 

MEDIO 

czas zwycięzcy kategorii mierzony w sekundach 

wynik = --------------------------------------------------- x 500 

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach 

MINI 

czas zwycięzcy kategorii mierzony w sekundach 

wynik = --------------------------------------------------- x 200                                                                                          

czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach 

 

2. Liderzy poszczególnych klasyfikacji zobowiązani są do jazdy w kolejnych edycjach Skandia 

Maraton Lang Team w specjalnych koszulkach lidera z logo Skandia Maraton Lang Team 

otrzymanych od Organizatora.  

§ 17. DRUŻYNOWA KLASYFIKACJA GENERALNA  

1. Drużyna zgłoszona do klasyfikacji drużynowej może być formalną lub nie formalną grupą 

zawodników reprezentujących kluby sportowe, stowarzyszenia, placówki oświatowe lub firmy. Do 

klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich 

akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.  

 

2. W klasyfikacji drużynowej będą klasyfikowane drużyny, które zgłoszą minimum 4 zawodników. 

 

3. Do klasyfikacji drużynowej na danej edycji zalicza się sumę punktów uzyskanych przez                        

3 najlepszych zawodników w danej edycji na dystansach Grand Fondo, Medio, Mini, punkty są 

liczone w podziale na płeć. W poszczególnych edycjach musi startować co najmniej 4 zawodników 

z danej drużyny. Do klasyfikacji drużynowej można sumować punkty najlepszych zawodników z 

poszczególnych dystansów, maksymalnie 2 zawodników z Grand Fondo, z pozostałych dystansów 

dowolnie: 2 Grand Fondo + 1 Medio, 2 Grand Fondo + 1 Mini, Grand Fondo + 2 Medio, 1 Grand 

Fondo + 1 Medio + 1 Mini, 1 Grand Fondo + 2 Mini, 3 Medio lub 3 Mini. 

 

4. W klasyfikacji Generalnej Skandia Maraton Lang Team zwycięży ta drużyna, która zdobędzie 

największą ilość punktów.  

 

5. Wyniki zawodnika po dokonaniu zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu edycji, nie będą 

uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji 

zgłoszonej drużyny pod względem jego składu osobowego. 
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§ 18. NAGRODY   

1. Na poszczególnych edycjach Skandia Maraton Lang Team 2012 w każdej kategorii wiekowej 

kobiet i mężczyzn na dystansach GRAND FONDO, MEDIO, MINI zostaną wręczone nagrody 

rzeczowe dla 3 zawodników w każdej kategorii, dodatkowo nagrody otrzyma trzech pierwszych  

zawodników w kategorii GRAND FONDO OPEN. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach mają 

obowiązek jechania w koszulkach liderów wręczonych przez Organizatora.                                       

 

2. Trzech pierwszych zwycięzców zobowiązanych jest do odbioru nagród w dniu zawodów na 

poszczególnych edycjach (nagrody przepadają jeżeli nie zostaną odebrane w dniu zawodów). 

§ 19.  PUCHAR POLSKI  

PUCHAR POLSKI OPEN dla kategorii ELITA będzie rozgrywany według regulaminu i punktacji 

PZKol.  

§ 20. BRANŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI w ramach Skandia Maraton Lang Team 

1. Mistrzostwa Polski Energetyków w Skandia Maraton Lang Team odbędą się w Krakowie 

zgodnie regulaminem dla tego wyścigu www.mtbenergetykow.pl.   

 

2. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Skandia Maraton Lang Team – odbędą się                            

w Lublinie na dystansie MINI, w kategoriach wiekowych: kategoria K (DK) kobiety open, 

kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1967 i młodsi), kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat 

(rocznik 1966 i starsi). Należy zgłosić w Biurze Zawodów udział w Mistrzostwach Polski 

Dziennikarzy, osobna lista startowa.   

 

3. Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skandia Maraton Lang Team               
– odbędą się w Lublinie na dystansie MINI, w kategoriach wiekowych: kategoria K (DK) kobiety 

open, kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1967 i młodsi), kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 

lat (rocznik 1966 i starsi). Zgłoszenia udziału będą przyjmowane bezpośrednio w Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

§ 21. KARY 

1. Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:                     

- upomnienie uczestnika, 

- doliczenie czasu karnego, 

- kara finansowa w wysokości minimalnej100 zł, maksymalnej 200 zł, 

- dyskwalifikacja uczestnika, 

- zawieszenie uczestnika. 

§ 22. UWAGI 

1. Uwagi odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu 

trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów. 

 

2. Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia 

wyników. 

 

3. Do uwag należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia 

Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonych uwag. Decyzja ostateczna 

należy do Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji. 

 

4. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej 
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pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, zanim 

rozpocznie się dekoracja.  

§ 23. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się 

używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego 

przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją. 

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 

 

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane             

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody                

z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy 

uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. 

 

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować 

z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub            

z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. 

 

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

 

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 

Organizatora w czasie trwania zawodów. 

 

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się                          

z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach. 

 

10. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną Pzkol, nie mają 

prawa startu w wyścigach organizowanych przez Lang Team do czasu wygaśnięcia tego 

zawieszenia. 

 

11. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

 

12. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

13. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 

Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do 
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Sędziego Głównego wyścigu. 

 

14.  Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

 

15.  Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, 

przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig                           

i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). 

Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 

wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych  

poszczególnych zawodników. 

 

16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia                          

i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje 

wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                    

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami)               

w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: 

drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania 

do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  

publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp                      

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), 

wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub 

fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem 

satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas 

nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski 

jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

 

17. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.             

z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

 

18. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych 

słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. 

 

19. Nieznajomość regulaminu Skandia Maraton Lang Team i jego nieprzestrzeganie nie będą 

uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów. 

 

 

 

 

 

 


