Komunikat techniczny
VI Świdwińskiego Szosowego Maratonu Rowerowego
I Organizator
• Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej w Świdwinie
• Prak Wodny "Relax"
II Partnerzy
• Starostwo Powiatowe w Świdwinie
• Urząd Miasta w Świdwinie
• Urząd Gminy w Świdwinie
• Urząd Gminy w Brzeżnie
• Urząd Gminy w Rąbinie

III Data i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Świdwinie na dystanie
Mini+ (108km), Mega (154km) i Rodzinnym (46km) bez podziału na rowery.
Maraton odbedzie się bez względu na pogodę.
Biuro zawodów:
Orlik ul. Sportowa, Świdwin
Komitet Organizacyjny
• Kierownik startu – Grażyna Makowska
• Kierownik trasy – Jerzy Witkowski tel. 518 398 921
• Kierownik biura zawodów – Dawid Wasylew tel. 791 391 796
• Sędzia główny – do ustalenia

IV Program zawodów
• 18 sierpnia (piątek)
- godz. 17.00 – 21.00 rejestracja zawodników w biurze zawodów,
wydawanie numerów startowych
• 19 sierpnia (sobota)
- godz. 6.30 – 8.00 rejestracja zawodników w biurze zawodów, wydawanie
numerów startowych
- godz. 8.00 – 8.30 odprawa techniczna zawodników
- godz. 8.30 otwarcie maratonu przez władze samorządowe
- godz. 9.00 start zawodników w kolejności MEGA, MINI+ (grupy 10
osobowe co 3 minuty), RODZINNY
- godz. 17.00 dekoracja zawodników
- godz. 18. 00 zakończenie maratonu

V Informacje Regulaminowe
• opłata startowa
Wpłaty za uczestnictwo w maratonie należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej w Świdwinie
Nr konta: 26 8581 0004 0019 2109 2000 0001
Tytułem: Imię i nazwisko oraz dystans
Opłata startowa wynosi 60 złotych, dla osób po 70-tym roku życia 30 złotych .
Opłata nie podlega zwrotowi.

VI Informacje techniczne
•

•

•
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każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o starcie w
zawodach na własną odpowiedzialność(wzór oświadczenia w biurze
zawodów). Wszyscy zawodnicy losowo zostaną podzieleni na 10
osobowe grupy startowe dla każdego dystansu i rodzaju roweru.
Grupy startują co 3 minuty i jako pierwsi zawodnicy na dystansie
MEGA. Wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie
się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. ZAWODY
ODBYWAJĄ SIĘ PRZY OTWARTYM RUCHU DROGOWYM.
Każdego zawodnika obowiązuje posiadanie zapiętego kasku sztywnego
przez cały czas trwania zawodów. Każdy uczestnik dokonując
zgłoszenia na Świdwiński Maraton Rowerowy deklaruje na jakim
dystansie startuje. Uwaga – brak podziału na rodzaj roweru.
Warunkiem klasyfikacji zawodnika jest przejechanie rowerem po
wyznaczonej i zadeklarowanej trasie maratonu, uzyskanie potwierdzenia
przejazdu w wyznaczonych punktach kontroli przejazdu i przejechaniu
linii mety.
każdy zawodnik, startujący w maratonie jest osobiście odpowiedzialny
za
właściwy stan techniczny swojego roweru i jego wyposażenie.
Zabrania się korzystania z innych środków transportu podczas
pokonywania trasy (naruszenie tej zasady grozi dyskwalifikacją). W
przypadku braku możliwości kontynuowania maratonu (awaria sprzętu,
względy zdrowotne) zawodnik musi we własnym zakresie dotrzeć do
Świdwina. Zaleca się posiadanie w czasie jazdy telefonu komórkowego.
trasa maratonu jest oznakowana przez organizatora żółtymi paskami na
słupkach drogowych, znakami pionowymi i poziomymi (strzałki na
jezdni lub tablice kierunkowe na słupkach)
organizator zapewnia
medal pamiątkowy
puchary dla trzech pierwszych
puchary dla kategorii OPEN (kobiety/mężczyźni)
numer startowy z chipem
miejsca parkingowe
posiłek regeneracyjny na trasie

7. ciepły posiłek po zakończeniu maratonu
8. godzina na basenie Park Wodny "Relax"
• trasa maratonu
DYSTANS MEGA 154 km
START : Świdwin Orlik – Koszanowo – Rzepczyno – Brzeżno(prosto) –
Pęczerzyno – Słonowice – Łobez (kierunek na Płoty) – Poradz – Bełczna –
Stargard Łobeski – Mołstowo – Rusinowo – Osowo – Łąkowo – Oparzno –
Świdwin (P.K. i P.Ż Orlik) – Świdwin sygnalizacja świetlna w prawo – Psary –
Kluczkowo – Bierzwnica (P.K. i P.Ż.) - Cieszeniewo – Sława(prosto) –
Modrzewiec – Lipie – Liskowo – Rzecino – Stare Ludzicko – Połczyn
Zdrój (kierunek na Wałcz, 2gie rondo pierwszy zjazd) – Zajączkówko –
Bronowo – Bierzwnica (P.K. i P.Ż.) - Cieszeniewo – Sława(prosto) –
Dąbrowa – Rogalino – Niemierzyno – Świdwin Orlik.
DYSTANS MINI+ 108 km
START: Świdwin Orlik – Koszanowo – Rzepczyno – Brzeżno(prosto) –
Pęczerzyno – Słonowice – Łobez (kierunek na Płoty) – Poradz – Bełczna –
Stargard Łobeski – Mołstowo – Rusinowo – Osowo – Łąkowo – Oparzno –
Świdwin (P.K. i P.Ż Orlik) – Świdwin sygnalizacja świetlna w prawo – Psary –
Kluczkowo – Bierzwnica (P.K. i P.Ż.) - Cieszeniewo – Sława(prosto) –
Dąbrowa – Rogalino – Niemierzyno – Świdwin Orlik.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzić będzie firma Ultima Sport.
VII Postanowienia końcowe
Organizatorzy nie przewidują rejestracji zawodników i dokonywania wpłat w
dniu zawodów. Rejestracji i wpłat należy dokonać do dnia 16 sierpnia 2017r.

