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REGULATION
UCI Gran Fondo Dnipro Race
(GRAN FONDO AND MEDIO FONDO)

20st of June 2021 – Dnipro, UKRAINE
Organizer: Dnepr Cycling Charitable Foundation
Date: 20.06.2021 Time: 09:00 – 16:00 Place: Dnipro city
Distance: Gran Fondo – 174 km (12 km+162 km)
Medio Fondo – 102 km (12 km+90 km)

1. ABOUT A CYCLING RACE
UCI Grand Fondo Dnipro Race is a competition in the form of individual group cycling race
with an overall start on a road in which women and men aged 19 and older in amateur and
Master categories on race bicycles can participate.
Starting in the 20st of June, 2021 Gran Fondo and Medio Fondo will be included in the UCI
Gran Fondo World Series 2021, which will allow the first 20% (in each category) of
participants to be qualified to participate in UCI Gran Fondo World Championships 2021:
- Gran Fondo – qualifying competition for:
Men 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-39; MEN 40-44; MEN 45-49; MEN 50-54; MEN 55-59)
- Medio Fondo – qualifying competition for:
Women 19-75+ (WOMEN 19-34; WOMEN 35-39; WOMEN 40-44; WOMEN 45-49; WOMEN
50-54; WOMEN 55-59; WOMEN 60-64; WOMEN 65-69; WOMAN 70-74; WOMAN 75+)
Men 60-75+ (MEN 60-64; MEN 65-69; MEN 70-74; MEN 75+).
- Medio Fondo – non-qualifying competition for:
Men 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-44; MEN 45-54; MEN 55-59)
Age group is determined by the participant's age by the 31st of December of the current year.
Everyone who doesn't want to qualify for UCI Gran Fondo World Championship 2021 can
choose any race.
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2. RULES OF THE RACE
The cycling race falls under the rules of the road bicycle racing established by the Union
Cycliste Internationale (UCI); rules of the Gran Fondo Dnipro Race, and complies with the race
organizers decisions.
Race organizers reserve the right to make changes to the race regulations which then can be
found on the official website: gfdniprorace.com
3. LICENSE AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION
The race participants are allowed to the race as long as they pay the entry fee* along with paying
deposit of chip value in amount of 1000,00 UAH (the amount of deposit will be refunded after
finishing the race and if requested no less later than 3 hours after finishing) and timely and
properly register.
The participation is possible if participants have one of the following licenses: - No license;
- Amateur license;
- Master license;
- Cycling is for everyone license;
- Cyclists with Elite license can participate if in the current year they:
- weren’t a part of the team registered in UCI;
- didn’t participate in world championships, Olympic Games, continental games,
Commonwealth Games and World Cups.
In a case when a race participant violates the conditions of participation in Gran Fondo Dnipro
Race organizers reserve the right to submit a complaint to the National Federation and UCI to
impose disciplinary action on a racer who has violated this regulation.
Organizers reserve the right to invite current racers as honored guests to participate in a cycling
race hors concours.
4. ANTI-DOPING
The Organiser acknowledges and understands that the UCI is Signatory of the World AntiDoping Code and as such it has enacted the UCI Anti-Doping Rules contained in Part XIV of the
UCI Regulations, the UCI Testing and Investigation Regulations and other anti-doping
regulations such as the procedures and instructions of the CADF (hereafter: “Anti-Doping
Regulations”).
By participating in the cycling race, each participant thereby confirms that they have not been
imposed sports sanctions, civil and/or criminal or ongoing investigations regarding facts related
to doping and or mechanical doping and states that he/she did not accept and will not accept
substances from the Prohibited List of the World Anti-Doping Agency (WADA). False
allegations will be prosecuted.
5. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES
Each race participant freely chooses to participate in the race understanding the risks to their own
health during and after the race.
Each race participant takes personal responsibility for their physical condition and ability to
participate in the race.
The race participants are allowed to participate in the race only after providing a signed receipt
for taking all the responsibility for their health and physical condition and technical
training and a participant request addressed to UCI.
The receipt and a request addressed to UCI forms are provided with the starter pack and should
be filled on-site.
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You can get acquainted with the contents of the receipt on the website: gfdniprorace.com
Each participant should wear a fastened functional helmet.
Participants are recommended to have an extra tire and portable pump.
Participants of the Gran Fondo Dnipro Race are allowed to participate in the race only on road
bicycles with working brakes.
In no case organizers, sponsors and officials of the race are responsible for:
- any material harm to the race participant caused by the third-parties during, before and after
the race;
- race-related injuries or death (during, before or after the race).
The responsibility for the material harm or physical and health damage to the third-parties rests
solely with the race participants.
The race participants who got separated from the main group and were passed by the "Race
end" car are obligated to keep to the right side of the road and to observe road
regulations.
6. ENVIRONMENT
In order to protect the environment, participants are prohibited from throwing any trash along the
roads. All trash must be stored in suitable containers located at the buffet points at the 64th, 88nd
and 136th kilometer distances and/or at Race Village.
Any person caught by the organizers and/or stewards of the race violating this rule will be
disqualified.
7. REGISTRATION
Pre-registration is only possible online through the website: gfdniprorace.com
Race organizers reserve the right to pause or close the registration without warning if the
participants limits are reached.
Online pre-registration to participate in a cycling race will be open from 17th of December 2020
till 10th of June 2021.
All fields in the registration form must be filled in Latin letters!!!
The race participant is considered registered if he or she paid the entry fee* and managed to
timely and properly register.
If a race participant provides inaccurate or wrong data his or her registration will be canceled. If
a registration is canceled the entry fee won't be returned.
A paid registration can't be canceled or used under a different name.
An entry fee doesn't include a commission fee for cash fund transfers.
In no case an entry fee paid by the race participant is returnable. For example, if a race
participant can't participate in a cycling race or if he or she was disqualified, or if the competition
was canceled to the force majeure situation, an entry fee won't be returned.
The entry fee is:
to

UCI Chrono Dnipro
(ITT )
19.06.2021

31.12.2020

300 UAH (~ € 9)

300 UAH (~ € 9)

500UAH (~ € 15)

01.01.2021

31.03.2021

500 UAH (~ € 15)

600 UAH (~ € 18)

900UAH (~ € 27)

01.04.2021

31.05.2021

700 UAH (~ € 21)

800 UAH (~ € 24)

1400 UAH (~ € 42)

01.06.2021

10.06.2021

900 UAH (~ € 27)

1000 UAH (~ € 30)

1700 UAH (~ € 51)

from
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Gran & Medio
Fondo
20.06.2021

Combined
19.06.2021
20.06.2021

*The paid entry fee represents a contribution to a competition.
8. THE PROGRAM
See the Program section on the race web page: gfdniprorace.com
9. RECEIVING AN ENTRY PACKAGE
Delivering of the entry packages takes place on 18th, 19th, 20st of June, 2021.
The time and place is specified the race program.
The following documents are required to receive an entry package:
- identification document;
- a signed receipt for taking all the responsibility for their health and physical condition
and technical training.
- a participant request addressed to UCI
If any of the mentioned documents is missing at the time of receiving of an entry package or if
any of the mentioned documents is invalid a participant won't be allowed to participate in a
cycling race, and his/her entry fee won't be returned.
An entry package includes:
- starting number for a racer and for a bicycle;
- drinking water (buffet) at the spots of 48, 72 and 120 kilometers of the race distance;
- drinking water and snacks after the finish (Race Village).
10. START
A cycling race starts on Sunday, June 20st, 2021 from Festival Pier (Dnipro, Sicheslavska
Naberezhna) Dnipro city. You can find a detailed plan of a race route on the website.
- 8:30 – Opening of the start boxes for Gran Fondo, Medio Fondo
- 9:00 – Start of Gran Fondo, Medio Fondo

11. FINISH
The opposite side of the road from Race Village (Local map and hostels).
12. TIMING, RESULTS
My Result company is the company responsible for the results and control of passing control
points and using Race Result sports timing equipment.
Each race participant should get to all checkpoints located in the start, 34 km, 53 km, 75 km, 106
km, 125 km, 149 km into the race and in the finish.
The participant missing any of checkpoints will be disqualified and will lose his/her result.
The point for Medio Fondo and Gran Fondo groups separation is marked at 92nd km of the
race route.
The results of the competition will be put on an information board in 45 minutes after the finish.
The final results will be available in 24 hours after the end of the competition on a website:
gfdniprorace.com
Gran Fondo Dnipro Race organizers cannot guarantee a cyclist getting a result if he/she:
- doesn’t follow the instructions on attaching race number or fails to do it properly;
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- changes or crop a race number;
- loses a race number.

13. TIME LIMIT
Time limit for Gran Fondo is 6 hours and 30 min.
Time limit for Medio Fondo is 4 hours.
After the time limit is reached, a finish line will be closed, and results won't be recorded.

14. MEDICAL HELP
Ambulances with doctors and nurses go along the route of the “Race end” car to the Race
Village.
15. TECHNICAL SUPPORT EN ROUTE AND BROOM WAGON
In the event of malfunctioning of the bicycle cyclists can use the help of a mobile bicycle
service. Cyclists who drop out the race for whatever reason can use a broom wagon to return to
starting place.
A broom wagon follows the "Race end" car.
16. EQUIPMENT AND BICYCLE
Each participant receives a race number and a number with electronic chip for a bicycle and
should properly attach them as indicated in the instructions: «Racer’s electronic chip and
number».
Instructions can be found on the website under gfdniprorace.com
A participant can’t transfer the chip to the third-parties.
A participant who fails to attach a chip and/or number will not be integrated into the electronic
system and will be be disqualified.
The mistreatment of the number/chip number, its modifying or folding can corrupt, and
consequently, a participant won’t be integrated into the electronic system.

17. ESCORT VEHICLES
Escort vehicles are prohibited. It’s strictly prohibited for private cars and motorcycles to go
along the route. If a participant caught by organizers and/or stewards using any helping vehicle
that is not accredited to the race, they will be disqualified.
18. CANCELLATION
The bicycle race will be held in any weather conditions, except for special cases, estimated by
organizers at their discretion, which may jeopardize the safety of participants or in case of
natural disasters, as well as in any case, for reasons beyond the control of the organizers.
The organizers reserve the right to cancel the competition due to force majeure circumstances;
the entry fee is not refundable.
In these cases, the entry fee will be considered valid for the next edition.
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19. PRIVACY
Each race participant gives consent on uncompensated using his/her data such includes videos,
audios, and photos of him/her, that may be used to promote and popularize of cycling.
20. AWARD CEREMONY
The awards time will be mentioned in the "Program" of the cycling race.
A race participant who doesn't come to the award ceremony is deprived of the right to get
prizes and rewards.
21. SELECTION OF THE WINNERS AND PRIZE WINNERS, AND REWARDING
Winners and prize winners are selected among the cyclists who finished according to the UCI
regulations.
The overall 5th Gran Fondo Dnipro Race winner gets:
- Gran Fondo Dnipro Race Winner Cup;
- a Gran Fondo Dnipro Race Champion 2021 t-shirt which he/she can wear on any forthcoming
Gran Fondo Dnipro Races;
- his/her name put on a Gran Fondo Dnipro Race Winner Cup for forthcoming Gran Fondo
Dnipro Races.
Each age category winners of UCI Gran Fondo Dnipro Race and qualifying Medio
Fondo competition will receive:
- a winners t-shirt of the UCI Gran Fondo World Series.
Each age category prize winners of Gran Fondo Dnipro Race and qualifying Medio
Fondo competition will receive:
- prize winners medals of the UCI Gran Fondo World Series.
Each age category winners and prize winners of non-qualifying Medio Fondo
competition will receive championship cups.
22. DISQUALIFICATION
The panel of judges reserves the right to disqualify a race participant in the following cases:
- if a race participant violates the World Anti-Doping Code;
- if a race participant violates paragraph 3 of Gran Fondo Dnipro Race regulation;
- if a race participant is spotted towing;
- if a race participant doesn't get to all checkpoints;
- if a race participant blatantly violated the traffic rules;
- if a race participant takes a shortcut;
- if a race participant number was registered on a different name;
- if a race participant makes a false start;
- if a race participant starts from a wrong starting box;
- for unsportsmanlike conduct;
- if a race participant moves a nonrectilinear motion which led to a fall of other cyclists.
After the announcement of final results on a website gfdniprorace.com race participants can't be
disqualified.
The disqualified race participant is obligated to return all rewards, medals, cups and a t-shirt in
48 hours after the announcement of final results on a website gfdniprorace.com
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23. APPEALS AND CLAIMS
A race participant can file an appeal to effect a selection of the winners in his/her age category in
30 minutes after a race time limit was reached.
All appeals and claims must be submitted in writing to the chief judge of the race. All appeals
and claims are reviewed by the panel of judges only after the payment of 1000 hrn; if successful
this amount will be returned; if declined this amount will not be returned.
When filing a claim, please provide your name and last name, the substance of the claim, basis
for the claim (photo or video evidence, personal opinion, etc.) Only race participants can fill a
claim or file an appeal.
24. ORGANIZERS, ORGANIZING COMMITTEE, PARTNERS, SPONSORS
Cycling race organizer:
Organizing committee:
Pshenichnikov A.P.
Kuksa A.M.
Shkarubsky S.P.
Khalmuratova N.K.
Fedorov V.V.

«Dnepr Cycling Foundation»
head of the youth and sports department of Dnepropetrovsk
Region Administration
Chairman of Organiring Committee
head of the Gran Fondo Dnipro Race
admin of the official website
chairman of the Dnepr Cycling Foundation
25. SOURCES OF INFORMATION

You can find all the information about the cycling race there:
on the official website – gfdniprorace.com
on the official Facebook page https://www.facebook.com/dneprcycling
The organizing committee is not responsible for the information posted on other information
resources.
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РЕГЛАМЕНТ
UCI Gran Fondo Dnipro Race
(GRAN FONDO І MEDIO FONDO)

20 червня 2021 – Днiпро, УКРАЇНА
Організатор: "Благодійний Фонд Dnepr Cycling"
Дата: 20.06.2021 Час: 09:00 – 16:00 Мiсце: м. Дніпро
Дистанцiя: Gran Fondo – 174 км (12 км+162 км)
Medio Fondo – 102 км (12 км+90 км)
1. ПРО ВЕЛОГОНКУ
UCI Gran Fondo Dnipro Race проходить у вигляді індивідуальної групової велогонки із
загальним стартом на шосе. В Gran Fondo Dnipro Race можуть взяти участь жінки і
чоловіки категорії любителі і Masters на шосейних велосипедах у віці 19 років і старше.
Gran Fondo і Medio Fondo від 20 червня 2021 року включені в UCI Gran Fondo World
Series 2021 і дозволяють першим 20% (в кожній категорії) кваліфікуватися і брати
участь в Чемпіонаті Світу - UCI Gran Fondo World Championships 2021:
- Gran Fondo – кваліфікаційне змагання для:
Чоловіків 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-39; MEN 40-44; MEN 45-49; MEN 50-54; MEN 5559)
- Medio Fondo – кваліфікаційне змагання для:
Жінок 19-75+ (WOMAN 19-34; WOMAN 35-39; WOMAN 40-44; WOMAN 45-49;
WOMAN 50-54; WOMAN 55-59; WOMAN 60-64; WOMEN 65-69; WOMAN 70-74;
WOMAN 75+)
Чоловіків 60-75+ (MEN 60-64; MEN 65-69; MEN 70-74; MEN 75+).
- Medio Fondo – Не кваліфікаційне змагання для:
Чоловіків 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-44; MEN 45-54; MEN 55-59)
Вікові групи визначаються за віком учасника на 31 грудня поточного року.
Ті, хто не бажають претендувати на UCI Gran Fondo World Championship 2021 року,
можуть вільно обирати дистанцію.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛОГОНКИ
Проведення велогонки підпорядковується технічним правилам в велосипедних змаганнях
на шосе: Міжнародного союзу велосипедистів (UCI); регламенту велогонки Gran Fondo
Dnipro Race і відповідними рішеннями, прийнятими організаторами змагань.
Організатори залишають за собою право вносити зміни в регламент велогонки, з яким
можна ознайомитися на офіційному сайті: gfdniprorace.com
3. ЛІЦЕНЗІЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ
Учасники допускаються до велогонки за умови сплати стартового внеску *, а також
правильної та своєчасної реєстрації, та внесення застави вартості чіпу у розмірі 1000,00
грн. (сума застави повертається одразу після фінішу на місці проведення змагань, але не
пізніше 3-х годин після фінішу).
Взяти участь в змаганні можливо, якщо учасники мають одну з наступних ліцензій:
- Без ліцензії;
- Amateur (аматорська) ліцензія;
- Master ліцензія;
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- Ліцензія велоспорт для всіх;
- Гонщик з ліцензією Elite може взяти участь в змаганні, якщо в поточному році він:
-не був членом команди зареєстрованої в UCI;
-не брав участь в чемпіонатах світу, Олімпійських іграх, континентальних іграх,
регіональних іграх, іграх Співтовариств або Кубків світу.
У разі порушення умов участі в Gran Fondo Dnipro Race гонщиком, організатор залишає за
собою право звернутися в Національну федерацію і UCI про накладення дисциплінарного
стягнення з гонщика, який порушив даний регламент.
Організатори залишають за собою право запросити діючих гонщиків в якості почесних
гостей, які братимуть участь у велогонці поза конкурсом (без результату).
4. АНТИДОПІНГ
Організатор змагання визнає і розуміє, що UCI є Стороною, що підписала Всесвітній
антидопінговий кодекс і, тому приймає Антидопінгові правила UCI, що містяться в
частині XIV Регламенту UCI, Правила тестування і розслідування UCI і інші
антидопінгові правила, такі, як процедури та інструкції CADF (Антидопінговий
регламент).
Беручи участь у велогонці, кожен учасник, тим самим підтверджує, що стосовно нього не
застосовано спортивні санкції, цивільні і / або кримінальні або поточні розслідування
щодо фактів, пов'язаних з допінгом і / або механічним допінгом і заявляє, що він/ вона не
приймав і не прийматиме речовини, які включені до списку Всесвітньої антидопінгової
агенції (WADA). Фальшиві заяви будуть переслідуватися за законом.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Кожен учасник добровільно бере участь у велогонці, усвідомлюючи всі ризики для
власного здоров'я під час велогонки і після неї.
Кожен учасник бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність
брати участь у велогонці.
Учасники допускаються до велогонки, надавши розписку про повну відповідальність
за стан свого здоров'я, фізичну та технічну підготовку, а також заяву учасника на
ім'я UCI.
Бланк розписки та заява учасника на ім'я UCI надається при отриманні стартового
пакета і заповнюється на місці. Ознайомитися зі змістом розписки та заяви можна на
сайті: gfdniprorace.com
Учасник зобов'язаний мати на голові застебнутий справний шолом.
Учасникам рекомендується мати при собі запасну камеру і компактний насос.
Учасники Gran Fondo Dnipro Race мають право брати участь у велогонці тільки на
шосейних велосипедах зі справними гальмами.
Організатори, спонсори та офіційні особи велогонки ні за яких умов не несуть
відповідальності за:
- матеріальний збиток, заподіяний учаснику третіми особами в ході, до і після велогонки;
- випадки травм або смерті, які сталися під час велогонки (до неї, під час або після).
Відповідальність, пов'язана з нанесенням шкоди майну або здоров'ю третіх осіб лежить
особисто на учаснику велогонки.
Учасники, що відстали від основної групи, яких об'їхав автомобіль «Race end»
зобов'язані триматися правого боку дороги і дотримуватися правил дорожнього
руху.
6. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
З метою захисту навколишнього середовища учасникам забороняється викидати будь-які
відходи уздовж доріг. Всі відходи необхідно складати у відповідні контейнери
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розташовані в пунктах харчування (buffet) на дистанції 64-й, 88-й і 136-й кілометр
дистанції і / або в Race Village.
Будь-яка особа, викрита співробітниками організатора і / або стюардами гонки, що не
дотримують це правило, буде дискваліфікована.
7. РЕЄСТРАЦІЯ
Попередня реєстрація можлива тільки в режимі online на сайті: gfdniprorace.com
Організатори велогонки мають право призупинити або повністю закрити реєстрацію без
попередження в разі досягнення ліміту учасників.
Попередня (online) реєстрація для участі у велогонці відкрита з 17-го грудня 2020 року по
10-е червня 2021 року.
При реєстрації дані учасника заповнювати тільки латинськими літерами !!!
Учасник велогонки вважається зареєстрованим, тільки в разі сплати стартового внеску *, а
так само правильної та своєчасної реєстрації.
Реєстрація учасника анулюється у разі надання неточних або помилкових даних. При
анулюванні реєстрації сплачений стартовий внесок не повертається.
Сплачена реєстрація не може бути скасована або змінена на іншу особу.
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
Стартовий внесок, сплачений учасником велогонки, не підлягає поверненню ні за яких
обставин. Наприклад: якщо учасник не може взяти участь у велогонці, якщо він
дискваліфікований або змагання скасовані при настанні форс-мажорних обставин.
Стартовий внесок становить:
UCI Chrono Dnipro
from
to
Gran & Medio
Combined
(ITT )
Fondo
19.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
20.06.2021
31.12.2020

300 UAH (~ € 9)

300 UAH (~ € 9)

500UAH (~ € 15)

01.01.2021

31.03.2021

500 UAH (~ € 15)

600 UAH (~ € 18)

900UAH (~ € 27)

01.04.2021

31.05.2021

700 UAH (~ € 21)

800 UAH (~ € 24)

1400 UAH (~ € 42)

01.06.2021

10.06.2021

900 UAH (~ € 27)

1000 UAH (~ € 30)

1700 UAH (~ € 51)

* Під оплатою стартового внеску мається на увазі внесок на проведення заходу.
8. ПРОГРАМА
Дивіться розділ «Програма» на сторінці гонки: gfdniprorace.com
9. ОТРИМАННЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
Видача стартових пакетів проводиться 18, 19, 20 червня 2021 року.
Розклад і місце вказуються в програмі велогонки.
Для отримання стартового пакета необхідно пред'явити мандатній комісії наступні
документи:
- Документ, що засвідчує особу;
- Розписка про повну відповідальність за стан свого здоров'я, фізичну та технічну
підготовку.
- Заява учасника на ім'я UCI.
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Якщо який-небудь з перерахованих документів на момент отримання стартового пакета
відсутній, або у нього закінчився термін дії, то учасник до змагання не допускається, і
стартовий внесок не повертається.
У стартовий пакет входять:
- стартовий номер на спину і чіп на велосипед;
- питна вода на дистанції (buffet) 64-й, 88-й та 136-й кілометр;
- питна вода і закуски після фінішу (Race Village).
10. СТАРТ
Старт велогонки відбудеться у неділю, 20 червня 2021 року з Фестивального Причалу
(Січеславська Набережна, Дніпро). Детальна схема маршруту гонки розміщена на сайті
велогонки.
- 8:30 – Відкриття стартових боксів для Gran Fondo, Medio Fondo
- 9:00 - Старт Gran Fondo, Medio Fondo
11. ФІНІШ
Протилежна сторона дороги від Race Village (Розділ «Мапа місцевості та готелі»).
12. TIMING, РЕЗУЛЬТАТИ
Компанія My Result - відповідальна за результати і контроль проходження контрольних
точок, використовує обладнання Race Result.
Кожен учасник велогонки зобов'язаний пройти всі контрольні точки відліку часу
розташовані на старті, 34-му, 53-му, 75-му, 106-му, 125-му, і 149-му кілометрі дистанції та
на фінішу.
Учасник, який не пройшов хоча б одну точку відліку, підлягає дискваліфікації та
результат не отримує.
Роз’їзд Medio Fondo і Gran Fondo на 92-му кілометрі.
Попередні результати змагання будуть доступні на інформаційній дошці в стартовому
містечку протягом 45-ти хвилин після фінішу останнього учасника.
Остаточні результати будуть доступні протягом 24 годин після закінчення змагання на
сайті: gfdniprorace.com
Організатори Gran Fondo Dnipro Race не гарантують отримання результату учасником у
разі:
-учасник неправильно прикріпив будь-який з номерів, як зазначено в інструкції;
-номер учасника видозмінений, обрізаний
-номер учасника втрачений.
13. ЛІМІТ
Ліміт часу на проходження дистанцій становить:
Gran Fondo - 6 годин 30 хвилин.
Medio Fondo - 4 години.
Після закінчення ліміту часу фініш закривається і результати не фіксуються.
14. МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Машини швидкої допомоги з лікарями і медсестрами прямує по шляху проходження за
автомобілем «Race end» і в Race Village.
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15. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА НА ДИСТАНЦІЇ І «МІТЛА»
При технічній несправністі учасники можуть скористатися допомогою мобільного велосервісу "Вело-Дніпро". Учасники, які зійшли з велогонки з якихось причин можуть
скористатися автомобілем «мітла», на якому можуть дістатися до стартового містечка.
«Мітла» слідкує за автомобілем «Race end».
16. ЕКІПІРУВАННЯ І ВЕЛОСИПЕД
Номер на спину і електронний чіп для велосипеда отримані учасником кріпляться, як
зазначено в інструкції: «Номер та чіп гонщиків».
Інструкція розміщена на сайті в розділі: gfdniprorace.com
Учасник не має права передавати чип іншим особам.
Учасник, що не прикріпив чіп і/або номер не потрапляє в електронну систему, підлягає
дискваліфікації та результат не отримує.
Якщо неправильно поводитися з номером/номером з чипом, видозмінювати його, згинати,
це може привести до його псування, через що учасник не потрапить в електронну систему.
17. АВТОМОБІЛІ СУПРОВОДУ
Автомобілі супроводу (технічки) заборонені. Приватним автомобілям та мотоциклам
суворо заборонено слідувати за гонкою. Учасник викритий співробітниками організатора
і/або стюардами гонки, за використанням допомоги будь-якого транспортного засобу, не
акредитованого в гонці, буде дискваліфікований.
18. СКАСУВАННЯ ЗМАГАННЯ
Велогонка буде проходити за будь-яких погодних умов, за винятком особливих випадків,
оцінених організаторами на їх розсуд, які можуть поставити під загрозу безпеку учасників
або в разі стихійних лих, а також в будь-якому випадку з причин, не залежних від
організаторів.
Організатори залишають за собою право відміни змагань через настання форс-мажорних
обставин, при цьому стартовий внесок не повертається.
У цих випадках вступний внесок буде вважатися дійсним для наступного видання.
19. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Кожен учасник велогонки згоден на безоплатне використання його особистих даних;
фото, відео, аудіо матеріалів з його участю і без його згоди для реклами заходу і
популяризації велосипедного спорту.
20. ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ
Місце та час нагородження вказується в «Програмі» велогонки.
Учасник, який не з'явився на церемонію нагородження позбавляється права на всі
нагороди та призові винагороди.
21. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, ПРИЗЕРІВ
Визначення переможців та призерів змагань відбувається по факту приходу на фініш
згідно правил UCI.
Переможець 5-ї Gran Fondo Dnipro Race в загальному заліку:
-нагороджується "кубком Переможця Gran Fondo Dnipro Race";
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-нагороджується майкою "Чемпіон Gran Fondo Dnipro Race 2021", в якій має право брати
участь у всіх наступних виданнях Gran Fondo Dnipro Race;
-отримує право на розміщення його Прізвища на "кубку Переможця Gran Fondo Dnipro
Race" в наступних виданнях змагання.
Переможці в кожній з вікових груп UCI Gran Fondo Dnipro Race і кваліфікаційного
змагання Medio Fondo нагороджуються:
-майкою переможця етапу Світової Серії UCI Gran Fondo World Series.
Призери в кожній з вікових груп UCI Gran Fondo Dnipro Race і кваліфікаційного
змагання Medio Fondo отримують:
-медалі призерів етапу Світової Серії UCI Gran Fondo World Series.
Переможці та призери в кожній з вікових груп не кваліфікаційного змагання
Medio Fondo нагороджуються кубками.
22. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ
Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника в разі:
-порушення Всесвітнього антидопінгового кодексу,
-учасник порушив п.3 Регламенту Gran Fondo Dnipro Race;
-учасник велогонки, помічений в лідируванні, буксируванні;
-не проходження контрольних точок відліку часу;
-грубого порушення правил дорожнього руху;
-скорочення дистанції;
-якщо учасник брав участь у велогонці під номером, зареєстрованим на іншого учасника;
-якщо учасник почав велогонку до офіційного старту;
-якщо учасник почав велогонку не в своєму боксі;
-якщо учасник виявив неспортивну поведінку;
-якщо учасник зробив не прямолінійний рух, що призвело до падіння іншого / інших
учасників.
Після оголошення остаточних результатів на сайті: gfdniprorace.com дискваліфікація
неможлива.
Дискваліфікований учасник, зобов'язаний повернути організатору велогонки всі призові
кошти, медалі, кубки, майку якщо такі їм отримані в перебігу 48 годин після
опублікування остаточних результатів велогонки на сайті: gfdniprorace.com
23. ПРОТЕСТ, ПРЕТЕНЗІЯ
Учасник має право подати протест, що впливає на призове місце у своїй віковій групі або
загальному заліку, протягом 30 хвилин після закінчення ліміту часу на проходження
дистанції.
Протести, претензії подаються в письмовому вигляді головному судді велогонки і
переглядається суддівською колегією тільки після сплати 1000 грн. У разі задоволення
протесту або претензії сума повертається. У разі відхилення протесту, кошти не
повертаються.
При подачі претензії необхідно вказати наступні дані: прізвище, ім'я, суть претензії, в
чому полягає претензія: підстави для претензії (фото, відео, особиста думка і ін.).
Протести, претензії приймаються тільки від учасника велогонки.
24. ОРГАНІЗАТОРИ, ОРГКОМІТЕТ, ПАРТНЕРИ, СПОНСОРИ
Організатор велогонки: "Благодійний Фонд Dnepr Cycling"
Оргкомітет велогонки:
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Пшеничников А.П.
Кукса А.М.
Шкарубський С.П.
Халмуратова Н.К.
Федоров В.В.

начальник управління молоді та спорту Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
голова оргкомітету
директор “Gran Fondo Dnipro Race”
адміністратор офіційного сайту
голова "Благодійного Фонду Dnepr Cycling"

25. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Вся інформація про велогонці розміщена на:
офіційному сайті – gfdniprorace.com
офіційній сторінці в facebook - https://www.facebook.com/dneprcycling
За інформацію, яка опублікована на інших інформаційних ресурсах, Оргкомітет велогонки
відповідальностi не несе.
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РЕГЛАМЕНТ
UCI Gran Fondo Dnipro Race
(GRAN FONDO И MEDIO FONDO)

20 июня 2021 – Днепр, УКРАИНА
Организатор: Благотворительный Фонд Dnepr Cycling
Дата: 20.06.2021 Время: 09:00 – 16:00 Место: г. Днепр
Дистанция: Gran Fondo – 174 км (12 км+162 км)
Medio Fondo – 102 км (12 км+ 90 км)

1. О ВЕЛОГОНКЕ
UCI Gran Fondo Dnipro Race это соревнование в виде индивидуальной групповой
велогонки с общим стартом на шоссе, в которой могут принять участие женщины и
мужчины категории любитель и Master на шоссейных велосипедах в возрасте 19 лет и
старше.
Gran Fondo и Medio Fondo от 20 июня 2021 года включены в UCI Gran Fondo World
Series 2021 и позволяют первым 20% (в каждой категории) квалифицироваться и
участвовать в Чемпионате Мира - UCI Gran Fondo World Championships 2021:
- Gran Fondo - квалификационное соревнование для:
Мужчин 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-39; MEN 40-44; MEN 45-49; MEN 50-54; MEN 55-59)
- Medio Fondo - квалификационное соревнование для:
Женщин 19-75+ (WOMAN 19-34; WOMAN 35-39; WOMAN 40-44; WOMAN 45-49;
WOMAN 50-54; WOMAN 55-59; WOMAN 60-64; WOMAN 65-69; WOMAN 70-74;
WOMAN 75+)
Мужчин 60-75+ (MEN 60-64; MEN 65-69; MEN 70-74; MEN 75+).
- Medio Fondo - Не квалификационное соревнование для:
Мужчин 19-59 (MEN 19-34; MEN 35-44; MEN 45-54; MEN 55-59)
Возрастные группы определяются по возрасту участника на 31 декабря текущего года.
Те, кто не желает претендовать на UCI Gran Fondo World Championship 2021, могут
свободно выбирать дистанцию.
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОНКИ
Проведение велогонки подчиняется техническим правилам в велосипедных
соревнованиях на шоссе: Международного союза велосипедистов (UCI); регламенту
велогонки Gran Fondo Dnipro Race и соответствующим решениям, принятым
организаторами соревнований.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент велогонки, с
которым можно ознакомиться на официальном сайте: gfdniprorace.com

3. ЛИЦЕНЗИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участники допускаются к велогонке при условии оплаты стартового взноса*, а также
правильной и своевременной регистрации и внесении залога в сумме стоимости чипа
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1000,00 грн. (залог возвращается сразу после финиша, но не позже чем через три часа
после финиша).
Принять участие в соревновании возможно, если участники имеют одну из следующих
лицензий:
- Нет лицензии;
- Amateur (любительская) лицензия;
- Master лицензия;
- Лицензия велоспорт для всех;
- С лицензией Elite участие в соревновании может принять гонщик если в текущем году:
-не был членом команды зарегистрированной в UCI;
-не принимал участие в чемпионатах мира, Олимпийских играх, континентальных
играх, региональных играх, играх Содружеств или Кубков мира.
В случае нарушения условий участия в Gran Fondo Dnipro Race гонщиком, организатор
оставляет за собой право обратиться в Национальную федерацию и UCI о наложении
дисциплинарного взыскания с гонщика, нарушившего данный регламент.
Организаторы оставляют за собой право пригласить действующих гонщиков в качестве
почетных гостей, которые будут участвовать в велогонке вне конкурса (без результата).
4. АНТИДОПИНГ
Организатор соревнования признает и понимает, что UCI является Стороной,
подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс и, поэтому принимает Антидопинговые
правила UCI, содержащиеся в части XIV Регламента UCI, Правила тестирования и
расследования UCI и другие антидопинговые правила, такие, как процедуры и инструкции
CADF (Антидопинговый регламент).
Принимая участие в велогонке, каждый участник, тем самым подтверждает, что в
отношении него не применены спортивные санкции, гражданские и/или уголовные или
текущие расследования в отношении фактов, связанных с допингом и / или механическим
допингом и заявляет, что он / она не принимал и не будет принимать вещества,
включенные в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ложные заявления будут преследоваться по закону.
5. ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Каждый участник добровольно принимает участие в велогонке, осознавая все риски для
собственного здоровья во время велогонки и после нее.
Каждый участник берет на себя личную ответственность за свое физическое состояние и
способность принимать участие в велогонке.
Участники допускаются к велогонке, предоставив расписку о полной ответственности
за состояние своего здоровья, физическую и техническую подготовку, а также
заявление участника на имя UCI.
Бланк расписки и заявление участника на имя UCI предоставляются организатором
при получении стартового пакета и заполняются на месте. Ознакомится с содержанием
расписки и заявления можно на сайте: gfdniprorace.com
Участник обязан иметь на голове застегнутый исправный шлем.
Участникам рекомендуется иметь при себе запасную камеру и компактный насос.
Участники Gran Fondo Dnipro Race имеют право участвовать в велогонке только на
шоссейных велосипедах с исправными тормозами.
Организаторы, спонсоры и официальные лица велогонки ни при каких условиях не несут
ответственности за:
- материальный ущерб, причиненный участнику третьими лицами в ходе, до и после
велогонки;
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- случаи травм либо смерти, произошедшие во время велогонки (до нее, во время или
после).
Ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу или здоровью, третьими
лицами, лежит лично на участнике велогонки.
Участники, отставшие от основной группы, которых объехал автомобиль «Race end»
обязаны держаться правой стороны дороги и соблюдать правила дорожного
движения.
6. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
В целях защиты окружающей среды участникам запрещается выбрасывать любые отходы
вдоль дорог. Все отходы необходимо складывать в соответствующие контейнеры
расположенные в пунктах питания (buffet) на дистанции 64-й, 88-й и 136-й километр
дистанции и / или в Race Village.
Любое лицо, уличенное сотрудниками организатора и / или стюардами гонки, не
соблюдающими это правило, будет дисквалифицировано.
7. РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительная регистрация возможна только в режиме online на сайте:
gfdniprorace.com
Организаторы велогонки имеют право приостановить или полностью
закрыть регистрацию без предупреждения в случае достижения лимита участников.
Предварительная (online) регистрация для участия в велогонке открыта с 17 декабря 2020
до 10 июня 2021 года.
При регистрации данные участника заполнять только латинскими буквами !!!
Участник велогонки считается зарегистрированным, только в случае оплаты стартового
взноса*, а так же правильной и своевременной регистрации.
Регистрация участника аннулируется в случае предоставления неточных или ошибочных
данных. При аннулировании регистрации оплаченный стартовый взнос не возвращается.
Оплаченная регистрация не может быть отменена или изменена на другое лицо.
В стоимость стартового взноса не включена комиссия за перевод денежных средств.
Стартовый взнос, оплаченный участником велогонки, не подлежит возврату ни при каких
обстоятельствах. Например: если участник не может принять участие в велогонке, если он
дисквалифицирован или соревнования отменены при наступлении форс-мажорных
обстоятельств.
Стартовый список участников будет опубликован за 5(пять) дней до старта велогонки.
Стартовый взнос составляет:
from

to

01.01.2021
01.04.2021
01.06.2021

31.12.2020
31.03.2021
31.05.2021
10.06.2021

UCI Chrono Dnipro
(ITT )
19.06.2021
300 UAH (~ € 9)
500 UAH (~ € 15)
700 UAH (~ € 21)
900 UAH (~ € 27)

Gran & Medio
Fondo
20.06.2021
300 UAH (~ € 9)
600 UAH (~ € 18)
800 UAH (~ € 24)
1000 UAH (~ € 30)

Combined
19.06.2021
20.06.2021
500UAH (~ € 15)
900UAH (~ € 27)
1400 UAH (~ € 42)
1700 UAH (~ € 51)

*Под оплатой стартового взноса подразумевается взнос на проведение мероприятия.
8. ПРОГРАММА
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Смотрите раздел «Программа» на странице гонки: gfdniprorace.com
9. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
Выдача стартовых пакетов производится 18, 19, 20 июня 2021 года.
Расписание и места указываются в программе велогонки.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить мандатной комиссии
следующие документы:
-Документ удостоверяющий личность;
-Расписка о полной ответственности за состояние своего здоровья, физическую и
техническую подготовку.
-Заявление участника на имя UCI.
Если какой-либо из перечисленных документов на момент получения стартового пакета
отсутствует, либо у него истек срок действия, то участник к соревнованию не допускается
и стартовый взнос не возвращается.
В стартовый пакет входят:
-стартовый номер на спину и чип на велосипед;
-питьевая вода (buffet) на дистанции 64-м, 88-м и 136-м километре;
-питьевая вода и закуски после финиша (Race Village).
10. СТАРТ
Воскресенье 20 июня 2021 г. с Фестивального Причала (Сичеславская Набережная,
Днепр).
Схема маршрута гонки размещены на сайте велогонки.
- 8:30 - Открытие стартовых боксов для Gran Fondo, Medio Fondo
- 9:00 - Старт Gran Fondo, Medio Fondo
11. ФИНИШ
Противоположная сторона дороги от Race Village (Раздел: «Карта местности и
гостиницы»).
12. TIMING, РЕЗУЛЬТАТЫ
Компания My Result - ответственная за результаты и контроль прохождения контрольных
точек, использует оборудование Race Result.
Каждый участник велогонки обязан пройти все контрольные точки отсчета времени
расположенные на старте, 34-м, 53-м, 75-м, 106-м, 125-м, 149-м километре дистанции и
финише.
Участник, не прошедший хотя бы одну точку отсчета, дисквалифицируется и результат не
получает.
Разъезд Medio Fondo и Gran Fondo на 92-м километре.
Предварительные результаты соревнования будут доступны на информационной доске в
стартовом городке в течении 45-ти минут после финиша последнего участника.
Окончательные результаты будут доступны в течении 24 часов после окончания
соревнования на сайте: gfdniprorace.com
Организаторы Gran Fondo Dnipro Race не гарантируют получения результата участником
в случае:
-участник неправильно прикрепил любой из номеров, как указано в инструкции;
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-номер участника видоизменен, обрезан;
-номер участника потерян.
13. ЛИМИТ
Лимит времени на прохождение дистанций составляет:
Gran Fondo - 6 часов 30 мин.
Medio Fondo – 4 часа.
После окончания лимита времени финиш закрывается и результаты не фиксируются.
14. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Машины скорой помощи с врачами и медсестрами по пути следования за автомобилем
«Race end» и в Race Village.
15. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДИСТАНЦИИ И «МЕТЛА»
При технической неисправности участники могут воспользоваться помощью мобильного
вело-сервиса. Участники сошедшие с велогонки по каким либо причинам могут
воспользоваться автомобилем «метла», на котором могут добраться до стартового
городка.
«Метла» следует за автомобилем «Race end».
16. ЭКИПИРОВКА И ВЕЛОСИПЕД
Номер на спину и электронный чип для велосипеда полученные участником крепятся, как
указано в инструкции: «Номер и чип гонщиков».
Инструкция размещена на сайте в разделе: gfdniprorace.com
Участник не имеет права передавать чип другим лицам.
Участник не прикрепивший чип и / или номер не попадает в электронную систему,
дисквалифицируется и результат не получает.
Неправильное обращение с номером/номером с чипом, его видоизменение, сгибание,
может привести к порче и соответственно участник не попадает в электронную систему.
17. АВТОМОБИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Автомобили сопровождения (технички) запрещены. Частным автомобилям и мотоциклам
строго запрещено следовать за гонкой. Участник уличенный сотрудниками организатора и
/ или стюардами гонки, в использовании любого, как помощи, транспортного средства, не
аккредитованного в гонке будет дисквалифицирован.
18. ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЯ
Велогонка будет проходить при любых погодных условиях, за исключением особых
случаев, оцененных организаторами по их усмотрению, которые могут поставить под
угрозу безопасность участников или в случае стихийных бедствий, а также в любом
случае по причинам, не зависящим от организаторов.
Организаторы оставляют за собой право отмены соревнований из-за наступления форсмажорных обстоятельств, при этом стартовый взнос не возвращается.
В этих случаях вступительный взнос будет считаться действительным для следующего
издания.
19

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Каждый участник велогонки согласен на безвозмездное использование его личных
данных; фото, видео, аудио материалов с его участием и без его согласия для рекламы
мероприятия и популяризации велосипедного спорта.
20. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Место и время награждения указываются в «Программе» велогонки.
Участник не явившийся на церемонию награждения лишается права на все награды
и призовые вознаграждения.
21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ
Определение победителей и призеров соревнований происходит по факту прихода на
финиш согласно правил UCI.
Победитель 5-й Gran Fondo Dnipro Race в общем зачете:
-награждается “кубком Победителя Gran Fondo Dnipro Race”;
-награждается майкой “Чемпион Gran Fondo Dnipro Race 2021”, в которой имеет право
участвовать во всех следующих изданиях Gran Fondo Dnipro Race;
-получает право на размещение его Фамилии на “кубке Победителя Gran Fondo Dnipro
Race” в следующих изданиях соревнования.
Победители в каждой из возрастных групп UCI Gran Fondo Dnipro Race и
квалификационного соревнования Medio Fondo награждаются:
-майкой победителя этапа Мировой Серии UCI Gran Fondo World Series.
Призеры в каждой из возрастных групп UCI Gran Fondo Dnipro Race и
квалификационного соревнования Medio Fondo получают:
-медали призеров этапа Мировой Серии UCI Gran Fondo World Series.
Победители и призеры в каждой из возрастных групп не квалификационного
соревнования Medio Fondo награждаются кубками.
22. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае:
-нарушения Всемирного антидопингового кодекса,
-участник нарушил п.3 Регламента Gran Fondo Dnipro Race;
-участник велогонки, замеченный в лидировании, буксировке;
-не прохождении контрольных точек отсчета времени;
-грубом нарушении правил ПДД;
-сокращении дистанции;
-если участник принимал участие в велогонке под зарегистрированным номером на
другого участника;
-если участник начал велогонку до официального старта;
-если участник начал велогонку не в своем боксе;
-если участник проявил неспортивное поведение;
-если участник совершил не прямолинейное движение, что привело к падению
другого/других участников.
После объявления окончательных результатов на сайте:
gfdniprorace.com дисквалификация не возможна.
Дисквалифицированный участник, обязан вернуть организатору велогонки все
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призовые средства, медали, кубки, майку если таковые им получены в течении 48 часов
после опубликования окончательных результатов велогонки на сайте: gfdniprorace.com

23. ПРОТЕСТ, ПРЕТЕНЗИЯ
Участник имеет право подать протест, влияющий на призовое место в своей возрастной
группе или общем зачете, в течении 30 минут после истечения лимита времени на
прохождение дистанции.
Протесты, претензии подаются в письменном виде главному судье велогонки и
рассматривается судейской коллегией только после оплаты 1000 грн. В случае
удовлетворения протеста или претензии сумма возвращается. В случае отклонения
протеста, средства не возвращаются.
При подаче претензии необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, суть
претензии, в чем заключается претензия: основания для претензии (фото, видео, личное
мнение и др.). Протесты, претензии принимаются только от участника велогонки.
24. ОРГАНИЗАТОРЫ, ОРГКОМИТЕТ, ПАРТНЕРЫ, СПОНСОРЫ
Организатор велогонки: ″Благотворительный Фонд Dnepr Cycling″
Оргкомитет велогонки:
Пшеничников А.П.
Кукса А.М.
Шкарубский С.П.
Халмуратова Н.К.
Федоров В.В.

начальник управления молодежи и спорта Днепропетровской
областной государственной администрации
председатель оргкомитета
директор “Gran Fondo Dnipro Race”
администратор официального сайта
председатель ″Благотворительного Фонда Dnepr Cycling″
25. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация о велогонке размещена на:
официальном сайте - gfdniprorace.com
официальной странице в facebook - https://www.facebook.com/dneprcycling
За информацию, опубликованную на других информационных ресурсах Оргкомитет
велогонки ответственность не несет.
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