
 
 

XXVI  OTWARTE ZAWODY w  KOLARSTWIE GÓRSKIM 
LUBAWKA 21czerwca 2020r. 

                         
REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 
 

    Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 

    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce 

 

II. TERMIN  I  MIEJSCE 
 

   Zawody  zostaną przeprowadzone w dniu 21 czerwca 2020r (niedziela). Biuro zawodów na Stadionie Miejskim  
    ul. Przyjaciół Żołnierza 6, 58-420 Lubawka. 
 

 III. CEL  ZAWODÓW                                             

      
    - Popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, promocja gminy Lubawka. 
    - Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnych form wypoczynku i rekreacji. 
    - Promowanie szlaków rowerowych w obrębie Kruczej Doliny i Skoczni Narciarskiej w Lubawce. 
    - Wyłonienie najlepszych zawodników zawodów w  poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 
IV. KATEGORIE WIEKOWE                                             
 

 

Tabela kategorii wiekowych 
 

Kategoria Wiek Rocznik                         Sektor startowy 
 

Klasyfikacja 

Dzieci  od 4 lat i młodsi  rok ur.2016 i młodsi 
 

Start wspólny dzieci wszyscy 
uczestnicy 

Dzieci 5-6 rok ur.2014-2015 Start wspólny dzieci miejsca od I 
do V 

Dzieci 7-8 rok ur.2012-2013 Start wspólny dzieci miejsca od I 
do V 

Dzieci  9-10 rok ur.2010-2011 Start wspólny dzieci miejsca od I 
do V 

KS/ MS 11-12 
 

rok ur. 2008-2009 III I-III 

KM/ MM 13-14 
 

rok. ur. 2006 -2007 III I-III 

K0/ M0 15-16 
 

rok ur. 2004-2005 II I-III 

K1/ M1 17-18 
 

rok ur. 2002-2003 II I-III 

K2/ M2 19-29 
 

rok ur. 1991-2001 
 

I I-III 

K3/ M3 30-39 
 

rok ur. 1981-90 I I-III 

K4/ M4 40-49 
 

rok ur. 1971-80 I I-III 

K5/ M5 50 lat i starsi 
 

rok ur. 1970 i starsze I I-III 

 

 
 



 
 
V. DYSTANS   DLA   POSZCZEGÓLNYCH   KATEGORII 
 

 kategoria rowerki biegowe do 4 lat - dystans 100m 

 kategorie od 5 do 10 lat - dystans 500m bez pomiaru czasu, start wspólny 

 kategoria KS-MS - 11-12 lat  5km 

 kategoria KM-MM - 13-14 lat  10km (dwie pętle po 5km) 

 kategoria K0-M0 - 15-16 lat  13km (dwie pętle na trasie ok.6,5km) 

 kategoria K1-M1 - 17-18 lat  13km (dwie pętle na trasie ok.6,5km) 

 kategoria K2-K3-K4 - 19-49 lat  13km (dwie pętle na trasie ok.6,5km) 

 kategoria M2-M3-M4 – 19-49 lat 26 km (cztery pętle na trasie ok.6,5km) 

 kategoria K5-M5  - 50 lat i starsi - 13km (dwie pętle na trasie ok.6,5km) 

 kategoria  rodziny – dystans 5km 

 

Starty w poszczególnych kategoriach odbywają się z wyznaczonych sektorów. 

 

VI. PROGRAM  WYŚCIGU 
 

     1.  08:30-10:30 zapisy w biurze zawodów 
     2.  10:30 odprawa techniczna zawodów 
     3.  11:00 start wspólny kategorii od 19 lat i starsi (sektor I) 
     4.  11:05 start kategorii od 15-do18 lat (sektor II) 
     5.  11:10 start kategorii od 11-do14 lat (sektor III) 
     6.  11:15 start kategorii od 5-6; 7-8; 9- do10 lat (dzieci) 
     7.  11:45 start rowerki biegowe do 4 lat (dzieci) 
     8.  12:00 dekoracja kategorii od 5-do 10 lat 
     9.  13:00 start rodzin 
   10.  14:00 dekoracja pozostałych kategorii 
   11.  16:00 zamknięcie tras i zakończenie imprez 
 

VII. TRASA  
 
       Dokładna trasa dla poszczególnych dystansów zostanie podana na stronie internetowej Organizatora do  
       dnia 14 czerwca 2020roku. 
 

VIII. ZGŁOSZENIA  I  UCZESTNICTWO 
 

1. Podczas zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników      

   startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniony 
będzie     
   przez Organizatora. Na trasie zlokalizowane zostaną elektroniczne punkty kontrolne. Ominięcie punktu 
kontrolnego  
   będzie skutkowało dyskwalifikacją. 

   2. Zgłoszenia do wyścigu przyjmowane będą przed imprezą drogą elektroniczną poprzez  
       formularz dostępny pod adresem www.ultimasport.pl do dnia 18.06.2020r. do godz. 24:00 
       lub w biurze zawodów w dniu 21.06.2020r. do godz. 10:30. 
   3. Przy zgłoszeniu należy podać dane zgodne z zawartością formularza zgłoszeniowego. 
    4. Kontakt pod numerem tel. +48757411369, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu   

 Informacje o trasach https://www.facebook.com/sportowalubawka/  lub https://www.facebook.com/gminalubawka/  
 
   5. Opłata startowa: 
      - 40zł w przypadku zgłoszenia online, przez formularz zgłoszeniowy do dnia 18.06.2020r. do godz. 24:00 
      - 60zł zgłoszenie w dniu imprezy (biuro zawodów do godz. 10:30) 
      - kategorie dzieci do 14 lat oraz osoby startujące w wyścigu rodzinnym  są wolne od opłat startowych 

- dla młodzieży uczącej się do 26 roku życia 50% (w przypadku zgłoszenia online i w dniu zawodów) po okazaniu 
ważnej legitymacji przy odbiorze numeru startowego. 

  6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 
      - wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów), 
      - posiadanie roweru górskiego sprawnego technicznie oraz kasku, 

http://www.ultimasport.pl/
https://www.facebook.com/sportowalubawka/
https://www.facebook.com/gminalubawka/


 
      - zarejestrowanie się i wniesienie opłaty startowej, 
      - odebranie numeru w biurze zawodów, 
      - dla uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna (formularz w biurze zawodów), 
      - każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz sugerowane jest posiadanie  
        indywidualnego ubezpieczenia NNW, 
      - warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu 
        potwierdzone podpisem na karcie zgłoszeniowej. 

 
IX. KATEGORIA   RODZIN 
 

W skład drużyny rodzinnej wchodzą minimum trzy osoby tj. dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko do 14 roku  
życia  (tj. rocznik 2006).  

     Jedna osoba dorosła musi być spokrewniona z dzieckiem (należy wskazać stopień pokrewieństwa) lub musi być    
     opiekunem prawnym dziecka.  
     Przez pokrewieństwo rozumie się np. rodzica, starsze rodzeństwo, dziadka, babcię, ciocię, wujka. W przypadku, gdy     
     z przyczyn losowych dziecko jest wychowywane tylko przez jednego z rodziców, druga osoba dorosła może, ale nie  
     musi być spokrewniona z rodziną, przy czym zabrania się uczestnictwa reprezentantów tej samej płci  
     np. ojciec + wujek + dziecko, drużyny muszą mieć skład mieszany kobieta/ mężczyzna, dzieci. 

 przykładowe drużyny rodzinne:  

- rodzice/opiekunowie prawni, co najmniej jedno dziecko; 
- rodzic/opiekun prawny, dziecko, wujek/ciocia; 
- rodzic/opiekun prawny, dziecko, dziecko 
- dziadek, dziecko, babcia; 
- rodzic/opiekun prawny, dziecko, bliski znajomy rodziny. 

W drużynie rodzinnej może brać udział więcej niż jedno dziecko do 14 roku życia. Do wyniku rodziny liczy się suma 
trzech najlepszych czasów w tym jednego dziecka, zgodnie z powyższymi przykładami drużyn rodzinnych.  

 
      Rodziny rozgrywają wyścig na dystansie 5km. Drużyny startują ze startu wspólnego. 
      Do zapisania na zawody w kategorii dzieci i rodzin niezbędne jest wypełnienie formularza, zawierającego 
      klauzurę informacyjną RODO. 
      Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zawodnika zgody na wykorzystanie jego 
wizerunku 
      w materiałach prasowych i promocyjnych związanych z wyścigiem.   

 
X. ŚWIADCZENIA   DLA   ZAWODNIKÓW 
        
     1. Pakiet startowy (tylko dla osób, które dokonają opłaty startowej do dnia 18.06.2020r.). 
     2. Oznakowana trasa. 
      3. Zabezpieczenie medyczne. 
      4. Posiłek regeneracyjny po wyścigu. 
      5. Możliwość umycia roweru po wyścigu. 
      6. Możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego. 
      7. Elektroniczny pomiar czasu. 

      
XI. NAGRODY i   KLASYFIKACJA 
 
Za zajęte miejsca zawodnicy otrzymują nagrody finansowe w wysokości określonej w poniższej tabeli.  
Od kwoty nagród pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dla wszystkich dzieci do 4 roku życia pamiątkowy medal i upominek na mecie. 
Dzieci w wieku od 5 do10 lat pamiątkowy medal i upominek od I do V miejsca. 
Spośród uczestników kategorii wiekowych od 4 do 14 roku życia, zostanie rozlosowany rower MTB (rower 
dostosowany dla dzieci do wieku 14 lat). 
Dla pozostałych kategorii wiekowych nagrody według poniższej tabeli. 
Rodziny w zależności od zajętego miejsca  od I do III otrzymują puchary i nagrody rzeczowe. 
 

 



 

Kategorie kobiet i 

mężczyzn 
I miejsce II miejsce III miejsce Razem 

KS-MS 80 zł 60 zł 40 zł 180 zł 

KM-MM 100 zł 80 zł 60 zł 240 zł 

KO-MO 150 zł 100 zł 80 zł 330 zł 

K1-M1 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

K2-M2 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

K3-M3 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

K4-M4 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

K5-M5 i starsi 200 zł 150 zł 100 zł 450 zł 

 

XI. INFORMACJE  DODATKOWE 
        1. Wyścig ma charakter otwarty. 
        2. Prawo do startu mają osoby, które złożą organizatorowi pisemne oświadczenie o starcie w wyścigu na własną       
           odpowiedzialność, młodzież poniżej 18 roku życia tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych  
           opiekunów. (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu) 
        3. Na trasie mogą występować strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
        4. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże w przypadku pojawienia się nagłych i  
           gwałtownych zjawisk atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników, organizator zastrzega sobie  
           prawo do zmiany lub całkowitego odwołania wyścigu. 
           W  tym przypadku nie przysługuje zwrot wpisowego. 
        5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub związane z przeprowadzeniem i organizacją          
            zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które 
            wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy. 
        6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami 
            odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia,   
            związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. 
        7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
        8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 
        9. Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania należytej  
            ostrożności, rozwagi i kultury jazdy (sugerowane jest posiadać indywidualne ubezpieczenie NNW).      
       10. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonywania trasy. 
       11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do sportowego zachowania i przestrzegania zasad kultury osobistej oraz   
             dobrych reguł koleżeństwa powszechnie uznawanych i szanowanych przez środowisko kolarskie. Jakiekolwiek  
             formy niesportowego i wulgarnego zachowania karane będą dyskwalifikacją.  
       12. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt  
             w biurze zawodów lub obsłudze ratowniczej. 
       13. Uczestnicy zobowiązani są do jazdy na całej trasie w sztywnym kasku rowerowym. 
       14. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania warunków regulaminu oraz odnoszenie się z należnym  
             szacunkiem do sędziów, organizatorów i współuczestników zawodów.  
       15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Organizatora wyścigu      
             zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe 
             oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane  przez media  
             w celach marketingowych przez Organizatora. 
       16. Uczestnicy wyścigu wypełniając Kartę Zgłoszeniową akceptują warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu. 
       17. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. 
       18. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy 
             przez obsługę techniczną. 
       19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie. 

Życzymy dobrej sportowej zabawy.    Organizator 

 


