
 Program   Maratonu Kolarskiego

31.07 / niedziela/ 7.30 – 8.00 – przyjmowanie uczestników
 maratonu w biurze zawodów
 8.00 – 13.00 – przeprowadzenie maratonu 

 13.00 – 14.00 – uroczyste podsumowanie maratonu



REGULAMIN

Maratonu Kolarskiego ” Zdobywamy Góry Opawskie”
mini AUDAX

31 lipca ( niedziela ) 2011r.

ORGANIZATOR     
Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu UM w Gł-zach
przy współpracy: 
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie, 
Oddziału  PTTK w Głuchołazach, Centrum Wolontariatu w Głuchołazach, GOSiR w 
Głuchołazach,INTERMARCHE DANILAsp.zo.o. i BRICOMARCHE w Głuchołazach,
Gospoda ”BABY JAGI ”  - Stary Las 132

MIEJSCE I TERMIN
Parking przy markecie INTERMARCHE i BRICOMARCHE  w Głuchołazach 
ul. Wrocławska   31 lipca 2011r. Godz. 8.00 – 14.00  ( niedziela ) .

TRASA  AUDAXU

Maraton nie ma charakteru wyścigu, a czasy przejazdu nie będą nigdzie 
publikowane. Udział w ruchu otwartym – dlatego też wszelkie formy ścigania 
grupowego na trasie są zakazane! Zalecany kask sztywny!
Uwaga: zakaz jazdy za samochodem! . Uczestnicy jadą w ruchu otwartym przestrzegając 
przepisów ruchu drogowego – zakaz jazdy dwójkami lub wachlarzykiem!
Na trasie obowiązują potwierdzenia – w wyznaczonych punktach kontrolnych
 i miejscowościach – na karcie startowej lub mapce.Brak potwierdzeń uznany jest jako 
ominięcie punktu kontrolnego, i powoduje dyskwalifikację uczestnika maratonu. 
Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans w odpowiednim limicie czasowym
około 107 km – 5 rund x 21,5 km – limit 5 godz.
Runda : Start – Meta parking przy markecie INTERMARCHE  
ul. Wrocławska ( droga Głuchołazy – Nysa ), Nowy Świętów, Stary Las, Nowy Las, 
Charbielin, Głuchołazy, ul. Wyszyńskiego, ul. Wrocławska, parking przy markecie 
INTERMARCHE  
Ponadto organizator proponuje także  przejazd 1 rundy zwanej dalej rekreacyjną
 ( 21,5 km.), w ramach promocji zdrowego i sportowego stylu życia
UWAGA  Maraton Kolarski odbędzie się przy normalnym ruchu drogowym.

 Obowiązuje  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego !!!
” ZACHOWAJ ROZSĄDEK I OSTROŻNOŚĆ”

WARUNKI UCZESTNICTWA
W maratonie mogą brać udział osoby o dobrej kondycji fizycznej, posiadający sprawny 
rower oraz aktualne badania lekarskie. W przypadku braku aktualnego badania 
lekarskiego – pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia. Młodzież do lat 18 musi 
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna grupy.

ŚWIADCZENIA
Dla 150 pierwszych zgłoszonych do  Maratonu uczestników, organizatorzy zapewniają 
koszulkę i kubek  okolicznościowy, a dla uczestników przejazdu 1 rundy zwanej 
rekreacyjną – kubek okolicznościowy. 
Bufet na trasie maratonu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Maratonie należy dokonać telefonicznie lub e-mailem 
do dnia 20.07.2011.
Tel. 500082086 lub 789103437 e-mail : elekkontakt@interia.pl
Tel. 77/4092119 e-mail : promocja@glucholazy.pl
Minimalna informacja powinna zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia ,
adres zamieszkania, nr. telefonu, wariant trasy AUDAX lub rekreacyjna
Opłata startowa płatna w biurze zawodów w dniu startu wynosi :
Młodzież do 18 roku życia 5 złotych, powyżej 18 roku życia 15 złotych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 - uczestników maratonu obowiązuje przestrzeganie 

przepisów ruchu drogowego,
-Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw
 nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne  
 ubezpieczenie od NW i OC, 

 -zawodnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność
- o fakcie udziału w maratonie kolarskim muszą być 
poinformowani rodzice zawodnika niepełnoletniego, którzy
decydują czy ich dziecko może brać udział w w/w imprezie 

 sportowej
 -zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną 

 zgodę rodziców  lub opiekuna na udział w maratonie,
  -uczestnicy maratonu do lat 18 startują w kaskach 

rowerowych, - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
 zagubione lub pozostawione oraz za szkody wyrządzone
 osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót,
-maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu
 przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego nie zależ.,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
 regulaminie, oraz prawo do jego interpretacji. 

 

 regulamin i karta zgłoszeń na stronie    www.ktukol .pl  www.glucholazy.pl
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