
REGULAMIN SYNGENTA KORONOWO CHALLENGE 2017 

  

§ 1. CEL IMPREZY 

§ Upowszechnianie kolarstwa jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania 
sportu. 

§ Propagowanie sportu, rywalizacji sportowej wśród uczestników. 

§ Aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ Promocja Koronowa i Gminy Koronowo oraz okolicznych szlaków turystycznych. 

§ Integracja środowiska lokalnego. 

  

§ 2. NAZWA IMPREZY 

Syngenta Koronowo Challenge 

  

§ 3. ORGANIZATOR 

Gmina Koronowo przy wsparciu: Syngenta Polska Sp. z o.o., Osiedlowego 
Komitetu Samorządu Mieszkańców nr 3, Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, , 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-
Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Koronowo.  

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Koronowie: 
31 8144 0005 2001 0001 7011 0002 

  

§ 4. TERMIN I MIEJSCE 

22 kwiecień – Pieczyska / Koronowo 

  

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

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: 

• poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego 
lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania Imprezy i jego/jej 
stałą obecnością na Imprezie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – 
posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, 
wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w Imprezie wzór 
oświadczenia znajduje się na stronie internetowej 
www.maraton.koronowo.pl 



• do 11 lat włącznie, tylko na trasie dystansu Rodzinnego razem z 
rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą opiekę na 
maratonie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne 
oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział 
nieletniego dziecka w Imprezie (wzór oświadczenia znajduje się na stronie 
internetowej www.maraton.koronowo.pl). 

• od 3 do 8 lat włącznie, tylko na trasie w Pieczyskach razem z 
rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą opiekę na 
maratonie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne 
oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział 
nieletniego dziecka w Imprezie (wzór oświadczenia znajduje się na stronie 
internetowej www.maraton.koronowo.pl). 

  

2. 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. 

3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Brak kasku 
sztywnego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika. 

4. Nie ma ograniczeń sprzętowych dla żadnej z kategorii wiekowej i dystansu. 

5. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW. 

6. Podczas zapisów do Imprezy zawodnik ma obowiązek wybrania dystansu, w 
którym będzie chciał uczestniczyć.  

§ 6. OPŁATY STARTOWE 

1. W Syngenta Koronowo Challenge 2017 na dystansach: 

40 zł – dystans średni i długi - do niedzieli 16.04.17 włącznie (godz. 23:59). 

60 zł – dystans średni i długi - po 16.04.17 płatność będzie możliwa wyłącznie w 
formie gotówkowej w dniu poprzedzający oraz w dniu startu (Biuro Zawodów). 

20 zł – dystans rodzinny - do niedzieli 16.04.17 włącznie (godz. 23:59). 

30 zł – dystans rodzinny-  po 16.04.17 płatność będzie możliwa wyłącznie w 
formie gotówkowej w dniu poprzedzający oraz w dniu startu (Biuro Zawodów). 

50 % zniżka dla dzieci i młodzieży od 13 do 16 roku życia (rok ur. 2001-2004) 
na dystansach średnim i długim. 

Dzieci poniżej 12 roku życia – start bezpłatny. 



  

2. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów bankowych, 
przekazów pocztowych na konto Organizatora (§ 3) do niedzieli 16.04.17 
włącznie (godz. 23:59) oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na 
przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: „Syngenta, 
nazwisko uczestnika, dystans”. 

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. 

  

§ 7. POMIAR CZASU 

1. Podczas Syngenta Koronowo Challenge będzie funkcjonował elektroniczny 
system identyfikacji i pomiaru czasu na dystansach średnim i długim. 

2. Każdy zawodnik startujący na dystansach średnim i długim zobowiązany jest 
do posiadania i przymocowania do kierownicy sztywnego numeru 
startowego. Każdy zawodnik posiadający chip musi przymocować go za 
pomocą plastikowej "trytki" jak najniżej do widelca przedniego koła. Złe 
zamocowanie chipa może skutkować niemożliwością rejestracji przez 
urządzenie pomiarowe. Zawodnicy Rodzinnej Parady otrzymują jeden twardy 
numer, który należy przymocować do kierownicy. 

3. Brak kompletnych numerów startowych lub umocowanie ich w niewidocznym 
miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika. 

4. Pomiar czasu rozpoczyna się od startu każdego sektora, każdy zawodnik 
startujący w danym sektorze będzie posiadał ten sam czas startu. 

  

§ 8. PROGRAM ZAWODÓW 

Syngenta Koronowo Challenge 2017 to ogólnopolska impreza sportowo-
rekreacyjna rozgrywana na dowolnym typie rowerów. Impreza odbywa się 
według następującego programu: 

21.04.2017:  

16:00 - 20:00 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych i 
chipów 

22.04.2017:  

8:00 - 10:00 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych i 
chipów  

11:00 start Imprezy na dystansie długim (uczestnicy Pucharu Polski) 



11:05 start Imprezy na dystansie długim 

11:15 start Imprezy na dystansie średnim 

11:20 start Imprezy na dystansie rodzinnym 

11:25 start zawodów dla dzieci 3-5 lat 

11:40 start zawodów dla dzieci 6-8 lat 

11:55 start zawodów dla dzieci 9-11 lat 

17:00 zamknięcie trasy maratonu na wszystkich dystansach 

Dekoracje zwycięzców: 

13:00 - dekoracja dzieci 3- 11 lat 

13:30 - dekoracja zwycięzców dystansu rodzinnego 

14:30 - dekoracja zwycięzców Pucharu Polski XCM 

14:45 - dekoracja zwycięzców dystansu średniego 

15:00 - dekoracja zwycięzców dystansu długiego 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. 
godzin startu poszczególnych dystansów, o czym poinformuje 
zawodników przed startem. 

  

§ 9. DYSTANSE 

Długi 73 km 

Średni 47 km 

Rodzinny 15 km   

Dzieci 3-5 940 m 

Dzieci 6-8 1450 m 

Dzieci 9-11 1450 m 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości poszczególnych 
dystansów, o czym zawodnicy będą na bieżąco informowani. 

 

§ 10. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

1. Impreza zostanie przeprowadzona na trasach dookoła Zalewu Koronowskiego 
oraz Rynny Jezior Byszewskich, zgodnie z mapami tras, udostępnionymi na 
stronie internetowej http://maraton.koronowo.pl 

2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona. 



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

4. W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę 
pomiaru czasu. 

5. Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe – zgodnie z 
oznaczeniami na mapie. 

6. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 17:00 nie zostanie 
sklasyfikowany. 

7. Zawody Syngenta Koronowo Challenge są ubezpieczone. 

  

§ 11. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE 

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 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. 

2. 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. Uczestnicy Syngenta Koronowo Challenge poruszają się po trasie zawodów na 
normalnych zasadach ruchu drogowego, przy nieograniczonym ruchu drogowym 
z wyjątkiem miejsc nadzorowanych przez Policjantów Ruchu Drogowego / Straż 
Pożarną. 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 Syngenta Koronowo Challenge 2017 obowiązywać będą następujące 
kategorie wiekowe: 

Dystans długi (Puchar Polski XCM – zawodnicy posiadający licencję) 

Cyklosport - od 17 do 29 lat (rok ur. 1988-2000), 

Masters I 

Masters II 

Kobiety open od 19 lat (rok ur 1998 i starcze) 

Dystans długi (nr startowe czarne) 

Dystans długi – mężczyźni (nr startowe czarne): 

Kategoria M1 - od 17 do 20 lat (rok ur. 1997-2000), 

Kategoria M2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1967-76), 

Kategoria M5 - od 51 do 59 lat (rok ur. 1958-66), 

Kategoria M6 - od 60 lat wzwyż (rok ur. 1957 i starsi). 

Dystans długi – kobiety (nr startowe czarne): 

Kategoria K1 - od 19 do 20 lat (rok ur. 1997-1998), 

Kategoria K2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1976 i starsze). 

Dystans średni – mężczyźni (nr startowe niebieskie): 

JUNIOR – od 12 do15lat (rok ur. 2002-2005), 

Kategoria M1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1997-2001), 

Kategoria M2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1967-76), 

Kategoria M5 - od 51 do 59 lat (rok ur. 1958-66), 

Kategoria M6 - od 60 lat wzwyż (rok ur. 1957 i starsi). 



Dystans średni – kobiety (nr startowe niebieskie): 

JUNIOR – od 12 do15lat (rok ur. 2002-2005), 

Kategoria K1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1997-2001), 

Kategoria K2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1976 i starsze). 

Dystans rodzinny – mężczyźni (nr startowe jasny szary): 

JUNIOR – od 9 do15lat (rok ur. 2002-2008), 

Kategoria M1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1997-2001), 

Kategoria M2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1967-76), 

Kategoria M5 - od 51 do 59 lat (rok ur. 1958-66), 

Kategoria M6 - od 60 lat wzwyż (rok ur. 1957 i starsi) 

Dystans rodzinny– kobiety (nr startowe jasny szary): 

JUNIOR – od 9 do15lat (rok ur. 2002-2008), 

Kategoria K1 - od 16 do 20 lat (rok ur. 1997-2001), 

Kategoria K2 - od 21 do 30 lat (rok ur. 1987-96), 

Kategoria K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977-86), 

Kategoria K4 - od 41 lat wzwyż (rok ur. 1976 i starsze) 

2. Na dystansie długim nie mogą startować uczestniczki poniżej 19 roku życia 
oraz uczestnicy poniżej 17 roku życia. Na dystansie średnim nie mogą startować 
zawodniczki i zawodnicy poniżej 13 roku życia, zaś na dystansie rodzinnym nie 
mogą startować zawodniczki i zawodnicy poniżej 9 roku życia. W przypadku nie 
zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a 
w klasyfikacji maratonu. 

  

§ 14. START SEKTOROWY I USTAWIENIE W SEKTORACH STARTOWYCH 

1. Podczas startu do zawodów uczestnicy mają obowiązek ustawić się w swoich 
sektorach, zależnie od wybranego dystansu trasy. 

2. Osoby „VIP” zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu z 
początku danego sektora. 

  

§ 15. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

1. Klasyfikacja indywidualna Syngenta Koronowo Challenge 2017 będzie podana 
zgodnie z kategoriami wiekowymi wymienionymi w regulaminie, z podziałem na 
płeć. 



2. Zwycięzcą maratonu w każdej kategorii zostanie zawodnik, który w 
najkrótszym czasie pokona trasę maratonu oraz nie pominie żadnego punktu 
kontrolnego. 

3. Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy/chip lub nie zadziała chip, muszą 
zgłosić ten fakt Sędziom lub obsłudze komputerowej na mecie. 

 

§ 16. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

1. Do klasyfikacji drużynowej zliczane będą czasy 3 najlepszych osób z danego 
zespołu na danym dystansie.  Klasyfikacja drużynowa będzie liczona tylko na 
dystansie średnim i długim. 

 

  

§ 17. NAGRODY 

Zwycięzcy Syngenta Koronowo Challenge w poszczególnych kategoriach 
otrzymują dyplomy oraz nagrody finansowe / rzeczowe. Pierwszych 700 
Uczestników na mecie zawodów otrzyma pamiątkowe medale. 
 
Nagrody finansowe w kategorii open na dystansie długim (osobno dla kobiet i 
osobno dla mężczyzn): 
1 miejsce - 500zł 
2 miejsce - 400zł 
3 miejsce - 300 zł 
 
Nagrody finansowe w kategorii open na dystansie średnim (osobno dla kobiet i 
osobno dla mężczyzn): 
1 miejsce - 300zł 
2 miejsce - 200zł 
3 miejsce - 100 zł 
 
Nagrody finansowe w kategorii open na dystansie rodzinnym (osobno dla kobiet i 
osobno dla mężczyzn): 
1 miejsce - 100zł 
 
Nagrody w ramach Pucharu Polski XCM (osobno dla kobiet i osobno dla 
mężczyzn): 
1 miejsce -  
2 miejsce -  
3 miejsce -  
  
Nagrody w Konkursie na Turbo Rolnika Roku 2017: 
1 miejsce na dystansie długim – nagrody od firmy Syngenta 
1 miejsce na dystansie średnim - nagrody od firmy Syngenta 
1 miejsce na dystansie rodzinnym - nagrody od firmy Syngenta 
  

§ 18. Turbo Rolnik Roku 2017 



Zawody mające na celu wyłonienie najszybszego Rolnika na danym dystansie 
odbywać się będą jednocześnie z Syngenta Koronowo Challenge. 

  

§ 19. 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. 

  

§ 20. 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. 

  

§ 21. 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. 

  

§ 22. 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. 

  

4. Ze względów organizacyjnych zostają wprowadzone limity na pakiety startowe 
zawierające pamiątkowy gadżet. Będą one wydawane wyłącznie osobą, które 
jako pierwsze się zarejestrują i dokonają płatności. 



Limity z podziałem na długości tras: 
- dzieci - 50  
- dystans rodzinny – 60 
- dystans średni – 450 
- dystans długi - 100 
 
	


