Kresowe Trail 2022 dviračių taisyklės
„Kresowe Trail“ yra nekomercinis bėgimas takais. Organizatorius „Maratony Kresowe“ fondas
nevykdo jokios ūkinės veiklos.
1. Tikslas
• Sveikos gyvensenos propagavimas per aktyvų poilsį
• Bėgimo kaip lengviausiai prieinamos sportinės veiklos propagavimas
• Vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo skatinimas
• Sportinis bendradarbiavimas su lenkų diaspora ir lenkais užsienyje
• Regioninių turistinių maršrutų ir krypčių skatinimas
• Tautų draugystės plėtojimas

2. Organizatorius
Fondas „Maratony Kresowe“, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Balstogė
- telefonas: +48 509 282463
- banko sąskaitos numeris: 26 1600 1462 1883 1061 6000 0001
Svetainė: www.kresowetrail.pl, el. paštas: biuro@kresowetrail.pl
Organizatorius tvarko asmens duomenys susijusios su varžybomis.

3. Renginių kalendorius
Renginių kalendorius skelbiamas svetainėje: www.kresowetrail.pl

4. Dalyvavimo sąlygos
Dalyvis apie savo dalyvavimą varžybose praneša užpildydamas paraiškos formą elektronine arba
raštu. Jaunuoliams iki 18 metų, būtinas vieno iš tėvų arba teisėto globėjo sutikimas.
Užpildydamas paraiškos formą, dalyvis sutinka, kad:
• dalyvauja savo atsakomybe ir prisiima civilinę bei teisinę atsakomybę už visą savo padarytą žalą.
Nepilnamečiai startuoja savo tėvų arba teisėtų globėjų atsakomybę.
• dalyvis perskaitė ir sutinka su Kresowe Trail ciklo taisyklėmis,
• sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis
• sutinka, kad nuotraukos, filmų įrašai ir interviu su juo, taip pat rezultatai su jo asmens duomenimis
būtų naudojami spaudos, radijo ir televizijos, taip pat Serijos „Kresowe Trail“ Organizatoriaus ir
rėmėjų rinkodaros tikslais,

• sutinka socialiniuose tinkluose publikuoti dalyvio nuotraukas iš dalyvavimo konkurse su galimybe
pažymėti dalyvio vardą ir pavarde.
• yra tinkamas dalyvauti ilgų nuotolių bėgime, jis ar ji nežino, kad dėl sveikatos priežasčių dalyvis
negali dalyvauti, ir kad startuoja savo rizika,
• pateikti duomenys yra teisingi ir yra žinomos 2005 m. 233 BK dėl baudžiamosios atsakomybės už
melaginga duomenų pateikimą.

5. Dalyvis privalo:
• renginio nuostatų laikymasis (nuostatų nežinojimas nebus laikomas pasiteisinimu)
• kelių eismo taisyklių laikymasis.
• vykdyti policijos ir Organizatoriaus saugos tarnybų nurodymus
• kultūringas elgesys
 savarankiškai įveikti numatytą maršrutą. Dalyvis privalo bėgti su starto numeriu, pritvirtintu prie
marškinėlių priekio. Skaičiai turi būti aiškiai matomi ir negali būti keičiami.
• Saugumo sumetimais lenktynėse draudžiama dalyvauti dviračiais, riedučiais, bėgioti su gyvūnais.
Draudžiama bėgimo trasoje naudoti lazdas ir neštis daiktus, kurie gali būti pavojingi kitiems
dalyviams.

6. Stojamieji mokesčiai
A. Registracija ir apmokėjimas B. Registracija ir apmokėjimas
min. 12 dienų iki varžybų
3 - 11 dienų iki varžybų

C. Apmokėjimas varžybų dieną

SZPURT

55zł/12€

65 zł/14€

80 zł/18€

WERTEP

69zł/15€

80zł/18€

100zł/22€

Atminimo medalis
už baigimą
(neprivaloma)

10 zł/2€

---

---

Startinis numeris 2022 su elektronine matavimo sistema, galiojantis visą sezoną, dalyviui bus
įteiktas nemokamai. Sugedus ar pametus numerį su elektronine matavimo sistema, reikėtų įsigyti
naują – kainuoja 30zł/6€ .
Atminimo medalį galima užsisakyti likus ne mažiau kaip 12 dienų iki varžybų.
Registracija internetu bus baigta likus 3 dienoms iki varžybų arba išnaudojus dalyvių limitą.
Registracija varžybų dieną bus galima tol, kol dar bus laisvų vietų varžyboms.
Organizatorius neatsako už banko pavedimų datas. Vienintelis mokėjimo priėmimo kriterijus yra jų
įskaitymo į Organizatoriaus sąskaitą data.

Dalyviams, kurie nebaigė varžybų ar nepasirodė starte, organizatorius dalyvio mokesčio negrąžina.
Mokėjimai, atlikti į Organizatoriaus sąskaitą su dalyvavimo pavadinimu pasirinktame leidime, yra
negrąžinami. Galima apsidrausti nuo negalėjimo dalyvauti varžybose.
Startinio mokesčio perkėlimas kitam dalyviui arba kitai datai galimas iki registracijos internetu
pabaigos. Pranešimas apie pavedimą turi būti siunčiamas šiuo el. pašto adresu:
sekretracja@kresowetrail.pl. Mainais dalyvis gaus kuponą – nuolaidos kodą, sumažintą 20 PLN.
Varžybų dieną kitam asmeniui perleisti nebus galima.
Sąskaitos faktūros išrašomos mokėtojo prašymu per 14 dienų nuo apmokėjimo.
Organizatorius nuo starto mokesčių gali atleisti kviestinius svečius, savanorius, atliekančius darbus,
susijusius su renginio paruošimu ir trasos valymu, bei asmenis, remiančius „Maratony Kresowe“
fondo veiklą.

7. Konkurso programa.
Konkurso tvarkaraštis bus paskelbtas renginio svetainėje.

8.Distancijos.
• SZPURT: 5 km - 10 km,
• WERTEP: 14 - 19 km

9. Varžybų aprašymas
• Organizatorius pasilieka teisę įvesti sektorinį (bangos) startą
• Maršruto eiga bus pažymėta rodyklėmis, rodančiomis važiavimo kryptį, juostomis ir
įspėjamaisiais ženklais.
• Trasoje gali būti stačių šlaitų.
• Būkite ypač atidūs įspėjamaisiais ženklais pažymėtose vietose ir kai maršrutas techniškai
sudėtingas.
• Maršrute bus kontroliniai punktai. Neatsižymėjus bus diskvalifikacija.
• WERTEP maršrute bus įrengtas bent vienas maisto punktas.
• Bėgimo metu draudžiama bėgioti su ausinėmis ir klausytis muzikos.

10. Fair-Play taisyklės.

• Lėtesnis dalyvis trasoje turėtų užleisti kelią greitesniam. Esant reikalui, pvz., siauruose takeliuose,
lenkiantis varžovas turėtų pranešti apie savo ketinimą pranešimais „Dešinėn laisva“, „Kairė laisva“,
po kurio jis ketina lenkti
• Finalinio sprinto metu dalyvis turi likti savo juostoje.

11. Naudos dalyviajms.
Už starto mokesti žaidėjas gauna:
• varžybos pažymėtoje trasoje
•laiko matavimas
• medicininė apsauga
• dalyvavimas organizatorių konkurse
• švediškas stalas

12. Amžiaus kategorijos
SZPURT
• Vyrai Open
• M14 – vyrai 14-29 m
• M30 – vyrai 30-39 m
• M40 - vyrai 40-49 m
• M50 – vyrai 50-59 m
• M60 – vyrai 60+ metų
• Moterys Open
• K14 – 14-29 metų moterys
• K30 – 30-39 metų moterys
• K40 – 40-49 metų moterys
• K50 – moterys nuo 50 metų

WERTEP
• Vyrai Open
• M16 – vyrai 16-29 m
• M30 – vyrai 30-39 m

• M40 - vyrai 40-49 m
• M50 – vyrai 50-59 m
• M60 – vyrai 60+ metų
• Women Open
• K16 – 16-29 metų moterys
• K30 – 30-39 metų moterys
• K40 – 40-49 metų moterys
• K50 – moterys nuo 50 metų
Žaidėjai skirstomi į amžiaus kategorijas pagal jų gimimo metus.
Organizatorius pasilieka teisę jungti arba skirstyti kategorijas priklausomai nuo dalyvių skaičiaus,
jeigu jų skaičius neviršija trijų dalyvių.
Kiekvienoje kategorijoje (Moterys ir Vyrai) laimės dalyviai, kurie maršrutą įveiks per trumpiausią
laiką ir nepraleis nė vieno kontrolinio punkto.
Kiekvienoje amžiaus kategorijoje trys geriausios sportininkės moterys arba vyrai bus apdovanotos
taurėmis.
Dalyviui ar jo atstovui neatvykus, trofėjai ir prizai negrąžinami.
Norėdami patekti į DUAL varžybas, turite užsiregistruoti Szpurt lenktynėms ir dviračių
pusmaratoniui.

KOMANDŲ KLASIFIKACIJA
• SZPURT komandinė įskaita – (bendra įskaita)
• WERTEP komandų klasifikacija – (bendra įskaita)

13. Bendra ciklo klasifikacija
Klasifikacija bus atliekama pagal šias taisykles:
• Bendroji įskaita bus taškinė ir bus vykdoma SZPURT ir WERTEP distancijoms.
• Visose amžiaus kategorijose (moterų ir vyrų atskirai) taškai už lenktynes nustatomi pagal formulę:
Taškai = (atviro nugalėtojo laikas / dalyvio, kuriam skaičiuojami taškai) x 1000
• Bendram reitingui reikalingas važiavimų skaičius yra 50% visų sezono važiavimų plius 1,
suapvalinant iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Esant daugiau startų, atsižvelgiama į geriausius
varžovo ar komandos startus.
• Kiekvienoje amžiaus kategorijoje sportiniais trofėjais bus apdovanojami trys daugiausiai taškų
surinkę varžovai, įvykdę tiek važiavimų, kiek reikia bendrojoje įskaitoje.

• Komandinėje įskaitoje kiekvienos distancijos trys geriausios komandos bus apdovanotos taurėmis.

Taškų premijos – už Organizatoriaus nurodytus papildomus pasiekimus dalyviai gali gauti prie
bendrosios įskaitos pridėjus balus.

14. Komandinė įskaita.
• Į komandinę įskaitą įtraukta komanda gali būti formali arba neformali žaidėjų grupė, atstovaujanti
sporto klubui, asociacijai, ugdymo įstaigai ar įmonei.
• Komandos, pateikusios bent keturis dalyvius tam tikroje distancijoje, bus įtrauktos į komandų
įskaitą.
• Komandos įtraukiamos į komandų įskaitą, jei lenktynes baigė bent du dalyviai.
• Komandinė įskaita yra taškų įskaita, pagrįsta individualių važiavimų rezultatais.
• Komandinės įskaitos taškai skaičiuojami pagal bendrąją įskaitos schemą.
• Žaidėjas renka taškus už komandą nuo pat prisijungimo prie komandos momento.
• Į komandinę įskaitą įtraukiami keturių geriausių komandos žaidėjų rezultatai pagal kiekvienose
lenktynėse surinktus taškus.
• SZPURT ir WERTEP atstumų klasifikacija bus vykdoma atskirai.

15. Specialūs apdovanojimai
• Super Finisher – skirtas užbaigti visus sezono bėgimus
• Finisher – skirtas užbaigti visas sezono atėmus vieną važiavimą

16 Starto sektoriai
SZPURT, WERTEP starto sektorių organizavimas:
• 1 sektorius: SZPURT dalyviai
• 2 sektorius: WERTEP dalyviai

Sektorių įskaitoje atsižvelgiama į penkis geriausius varžovo startus per tam tikrą sezoną. Pirmose
varžybose dėl skirstymo į sektorius sprendžiama paraiškų teikimo tvarka. Pirmasis sektorius bus
skirtas lenktynininkams, kurie kitose važiavimuose pateko į 30 geriausių vietų. Kituose šių metų
ruožuose sektorinė klasifikacija bus skaičiuojama tik pagal rezultatus nuo 2022 m.
Dalyvis gali prašyti organizatoriaus leidimo startuoti atitinkamame sektoriuje, motyvuodamas
pasiekimais kitose varžybose. Aukščiau pateiktus prašymus reikia siųsti el. paštu šiuo adresu:
rekordracja@kresowetrail.pl ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki varžybų.

Organizatorius gali užsakyti sektoriaus (bangos) startą, kurį sudaro dalyvių iš atskirų starto sektorių
intervalais startas. Dalyvis, kuris šiuo atveju startuoja ne savo sektoriuje, gaus 10 minučių laiko
baudą.
17. Kelių eismas
• Bėgimo bendro naudojimo keliais dalyvis privalo laikytis Kelių eismo įstatyme aprašytų pėsčiųjų
judėjimo taisyklių, kelio ženklų bei Policijos ir Organizatoriaus saugos tarnybų nurodymų.
• Ypač pavojingose vietose policijos ir Organizatoriaus tarnybos palengvins kirtimą viešaisiais
keliais.
• Judėdami viešaisiais keliais, dalyviai įsipareigoja naudotis šaligatviu, o to nepadarius – kairiuoju
kelkraščiu. Jei tai neįmanoma, judėkite kaire kelio puse ir duokite kelią kelyje esančioms transporto
priemonėms.
• Jeigu po starto bėgikų grupė pajudės viešuoju keliu, tai bus daroma pagal Kelių eismo įstatymo 12
str. Kolona gali judėti tik dešine kelio puse, ne daugiau kaip 4 žmonės šalia vienas kito, jei kolona
neužims daugiau nei pusės kelio pločio.

18. Baudos
Pažeidus Nuostatus, Pagrindinis teisėjas gali skirti šias nuobaudas:
•Perspėjimas.
• Laiko bauda (pridedama prie dalyvio laiko).
•Diskvalifikacija.
• Taškų bauda – taškai bus atimami iš bendroje įskaitoje įskaitytų taškų sumos
• Finansinė bauda
Nuostatuose nenumatytus ginčus ir nuostatų aiškinimo klausimus sprendžia Vyriausiasis teisėjas,
susitaręs su Organizatoriumi.

19. Aplinkos apsauga
• Dalyviai privalo gerbti gamtą ir neteršti lenktynių trasos. Už maršruto šiukšlinimą bus baudžiama
griežtai, įskaitant diskvalifikaciją.
• Draudžiama naudoti stiklinę tarą šalia ir varžybų trasoje.
• Šiukšlės finišo tiesiojoje turi būti išmestos į tam skirtus konteinerius pagal atliekų rūšiavimo
taisykles.

20. Protestai
Protestai gali būti pateikti vyriausiajam teisėjui varžybų dieną. Praėjus šiam laikui, protestai nebus
svarstomi. Kartu su protestu (parengtu raštu) turi būti įmokėtas 50 PLN užstatas. Užstatas

negrąžinamas, nebent Pagrindinis teisėjas, susitaręs su Organizatoriumi, nesutiks su protestuojančia
šalimi. Galutinį sprendimą priima vyriausiasis teisėjas, pasitaręs su varžybų organizatoriumi.
Dalyviai, kurie tikisi būti apdovanoti, turi pasitikrinti savo poziciją baluose ir, jei kyla abejonių,
pranešti apie savo pastabas teisėjams prieš pradedant apdovanojimus.
Komentarus dėl rezultatų galima pateikti el. paštu biuro@kresowetrail.pl ne vėliau kaip per tris
dienas nuo varžybų, su kuriomis jie susiję.

21. Dopingo kontrolė
• Dalyviai, kurie buvo suspenduoti dėl dopingo vartojimo, negali dalyvauti Kresowe Trail
lenktynėse.
• Konkurso nugalėtojus ir atsitiktine tvarka atrinktus dalyvius organizatorius gali pateikti dopingo
kontrolei. Jei dalyvis nesutiks su kontrole, jis bus automatiškai diskvalifikuotas.

22. Papildoma informacija
• Organizatorius Dalyvių gyvybės nedraudžia, sveikatos ar civilinės atsakomybės draudimo nuo
ligos, nelaimingo atsitikimo, sužalojimo, mirties ar bet kokių nuostolių ar žalos, kuri gali atsirasti
dėl dalyvavimo varžybose ir/ar jose.
• Dalyvis, pasitraukęs iš varžybų, turi apie tai pranešti Varžybų organizatoriams arba teisėjams.
• Organizatorius nėra finansiškai atsakingas už varžybų metu prarastus daiktus.
• Organizatorius, visi su juo bendradarbiaujantys asmenys, taip pat asmenys, susiję su „Kresowe
Trail“ ciklo vykdymu ir organizavimu, neatsako dalyviams už nelaimingus atsitikimus, galimus
susidūrimus, asmeninę, turtinę ir turtinę žalą, įvykusią prieš, jo metu ar po varžybų, kurias sukėlė
renginio dalyviai.
• Varžybos vyks nepriklausomai nuo oro sąlygų, išskyrus atvejus, kai renginys atšaukiamas dėl
force majeure, ty išorinių įvykių, kurių neįmanoma numatyti. Esant tokiai situacijai, Organizatorius
negrąžins startinio mokesčio, jei renginys buvo atšauktas varžybų dieną arba nutrūkęs po starto.
• Organizatorius neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, galinčius sutrikdyti renginio eigą, pvz.:
bėgimo trasos ženklinimo sunaikinimą, bėgimo trasos blokavimą ir pan.

23. Baigiamosios nuostatos
Organizatorius pasilieka teisę interpretuoti šiuos nuostatus ir juos keisti (su galiojančiais nuostatais
galima susipažinti serijos internetinėje svetainėje ir Organizatoriaus biure).
Visus nuostatuose nereglamentuojamus klausimus ir jo interpretavimą varžybų metu sprendžia
Pagrindinis teisėjas, pasikonsultavęs su Organizatoriumi.

