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Komunikat Techniczny 
 

II SUPERMARATON ROWEROWY SPECTRUMBIKE NOWOGARD 
im. Pawła Zugaja 

 
ORGANIZATOR 

B I C Y K L   Jan Zugaj 
 

PATRONAT   HONOROWY 

Burmistrz Nowogardu  
Robert Czapla 

 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

                      Komandor – Jan Zugaj - 509508199 
                      Szef organizacji startu i mety – Karolina Zielińska 883579331 
                      Sędzia Główny – Piotr Kanar  - 667992167 
                   Obsługa Czasowa – STS Timing 
                   

  
PROGRAM ZAWODÓW 

 
             II Supermaraton Rowerowy  SPECTRUMBIKE  Nowogard 
                                                 im. Pawła Zugaja 
 
Supermaraton SPECTRUMBIKE  odbędzie się w dniach 23 czerwca 2018r. 

 
Baza Zawodów - Świetlica PROMYK Plac Szarych Szeregów 
 
PIĄTEK 22.06. 
17.00 – 20.00 - Rejestracja uczestników 
 
SOBOTA 23.06. 
06.00- 08.00 -Rejestracja uczestników  
08.30 - Odprawa Techniczna 
08.50 - Uroczyste Otwarcie Supermaratonu  
09.00 - Starty na dystansie MEGA, MINI  i TOWARZYSKI 
15.00 - Zamknięcie tras zawodów na wszystkich dystansach 
17.00 - Zakończenie Supermaratonu SPECTRUMBIKE  im. Pawła Zugaja   
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TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

 
Trasa  dystans TOWARZYSKI 38 km  Nowogard - Karsk – Grabin - Sikorki -  Glicko – 

Miętno-Dąbrowa Nowogardzka – Karsk  -  Nowogard 
 

Trasa dystans MINI 70 km  Nowogard – Golczewo – Wysoka Kam. – Nowogard 
  

Trasa  dystans MEGA  111 km  Nowogard -  Golczewo – Kamień Pomorski – 
Świerzno - Gryfice – Ościęcin -  Unibórz - Nowogard 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
  

1.Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, 
znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Dopuszcza się 
przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też 
w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym 
imprezy. 

2.Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. 

3.Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 
16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie 
internetowej: supermaratony.org. lub na formularzu w biurze zawodów. 
 
4.Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na 
dystansie MINI. 

5.Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o 
swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. 
Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór 
oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: supermaratony.org. lub na 
formularzu w biurze zawodów. 
 
6.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). 

7.Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie 
maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem 
równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika. 

  

 

http://www.supermaratony.org/
http://www.supermaratony.org/
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KATEGORIE WIEKOWE 

Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli: 

do 17 lat – M1 (roczniki 2000 i młodsze) 
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1999 do 1988) 
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1987 do 1978) 
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1977 do 1968) 
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1967 do 1958) 
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1957 do 1948) 
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1947 i starsze) 

Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły: 

do 17 lat – K1 (roczniki 2000 i młodsze) 
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1999 do 1988) 
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1987 do 1978) 
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1977 do 1968) 
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1967 do 1958) 
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1957 do 1948) 
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1947 i starsze) 

 

RODZAJE ROWERÓW 

Rodzaje rowerów: 
Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę 
inną niż baranek. 
a) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica 
inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych. 
b) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta 
rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem jak i 
po zakończeniu zawodów. 
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu. 
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i 
tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator, 

 Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów z napędem elektryczny oraz              
rowerów czasowych 
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GRUPY STARTOWE 

1.Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego, w 
grupach o liczebności do 15 osób. 

2.Grupy startowe na dystansach GIGA i ULTRA będą tworzone na podstawie 
aktualnego rankingu Pucharu Polski. 

3.Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w 
grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego 
samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na 
dany maraton. 

4.O kolejności wypuszczania grup startowych osobno dla rowerów szosowych i 
innych na poszczególne dystanse decyduje organizator. 

    
 

      WPISOWE I ZGŁOSZENIA 
 

 Zapisy wszystkich, którzy chcą rywalizować w Supermaratonie  SPECTRUMBIKE im. 
Pawła Zugaja  do dnia 18.06.2018r. 

       Wpisowe do dnia 18.06.2018r. wynosi 80zł -  po tym terminie wpisowe wzrasta  do 
100zł  

  (UWAGA! Decyduje data wpływu na konto) 
 - Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

 

          Bicykl Jan Zugaj Nowogard 
   64 1020 4812 0000 0702 0161 1201 

 
      z dopiskiem SPECTRUMBIKE oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!! 

 
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego. 
W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez 
organizatora,potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w 
dniu rejestracji. 
 
.                         
 

                             
 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Maraton odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz 
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. 
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 Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy 
maratonów są  
 zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu 
Drogowym. 

 Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz 
napotkanych po drodze sklepach. 

 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków 
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w 
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku 
lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski. 

 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. 

 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie 
odpowiada. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  
w minimalnym zakresie od NNW. 

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

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu. 

 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  
Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych 
Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach 
internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie 
z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 
poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z 
dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu 
do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania. 

 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu 
Pucharu Polski.  

 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w 
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie 
trwania zawodów. 

 
KONTAKT: 
Jan Zugaj tel.  509508199 lub  bikespectrum@gmail.com                                                                                                                                                                                                              
                                                                                 
                                                                                                                    


