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REGULAMIN 

XXVI  OTWARTE ZAWODY w  KOLARSTWIE GÓRSKIM 

LUBAWKA 03 października 2021r. 

                         
 

I. ORGANIZATOR 
 
1.     Organizatorem zawodów jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół 

    Żołnierza 6a. 

 

II   WSPÓŁORGANIZATORZY 
1. Współorganizatorami zawodów są: Gmina Lubawka, Miasto Zaclerz, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce, 

Nadleśnictwo Kamienna Góra 
 

III. TERMIN  I  MIEJSCE 
 
   Zawody  zostaną przeprowadzone w dniu 03 października 2021r (niedziela). Biuro zawodów na Stadionie Miejskim  

    ul. Przyjaciół Żołnierza 6, 58-420 Lubawka. 

 

 IV. 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. 

 

V. PROGRAM  WYŚCIGU 
 

     1.  08:30-10:00 zapisy w biurze zawodów 

     2.  10:00 odprawa techniczna zawodów 

     3   10:30 start kategorii od 6 do 10 lat 

     4.  10:45 start kategorii od 11 do 14 lat 

     5.  11:00 start główny pozostałych kategorii od 15 lat i starsi 

     6.  11:15 start rowerki biegowe do 5 lat (dzieci) 

     7.  12:00 dekoracje rowerki biegowe 

     8.  12:15 dekoracja kategorii od 6 do 10 lat 

     9.  13:00 start rodzin 

     10. 14:00 dekoracja pozostałych kategorii 

     11. 16:00 zamknięcie tras i zakończenie imprez 
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Tabela kategorii wiekowych 

Kategoria Wiek 

Dzieci  do 5 lat i młodsi  

Dzieci 6-8 

Dzieci 9-10 

KS/ MS 11-12 

 

KM/ MM 13-14 

 

K0/ M0 15-16 

 

K1/ M1 17-18 

 

K2/ M2 19-29 

 

K3/ M3 30-39 

 

K4/ M4 40-49 

 

K5/ M5 50 lat i starsi 

 

 

   

VI. DYSTANS   DLA   POSZCZEGÓLNYCH   KATEGORII 
 

 kategoria rowerki biegowe do 5 lat - dystans 100m 

 kategorie od 6 do 8 lat - dystans 500m bez pomiaru czasu, start wspólny 

 kategorie od 9 do 10 lat – dystans 3 km 

 kategoria KS-MS - 11-12 lat  7,5 km    I START WSPÓLNY 

 kategoria KM-MM - 13-14 lat 7,5  km    I START WSPÓLNY 

 kategoria K0-M0 - 15-16 lat  16km (dwie pętle na trasie ok.8km)   II START WSPÓLNY 

 kategoria K1-M1 - 17-18 lat  16km (dwie pętle na trasie ok.8km)   II START WSPÓLNY 

 kategoria K2-K3-K4 - 19-49 lat  16km (dwie pętle na trasie ok.8km)                  II START WSPÓLNY 

 kategoria M2-M3-M4 – 19-49 lat 24 km (trzy pętle na trasie ok.8km)  II START WSPÓLNY 

 kategoria K5-M5  - 50 lat i starsi - 16km (dwie pętle na trasie ok.8km)  II START WSPÓLNY 

 kategoria  rodziny – dystans 7,5km (bez zjazdu) 

 

Na trasie wyznaczone zostały pętle dla danego dystansu. 
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VII. TRASA  

 
       Dokładna trasa dla poszczególnych dystansów zostanie podana na stronie internetowej Organizatora do  

       dnia 17 września 2021roku. 
 

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 29.09.2021r. do godz. 23:59 

       lub w biurze zawodów w dniu 03.10.2021r. 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://m.facebook.com/gminalubawkaoficjalnie/ oraz ultimasport.pl 

 

   5. Opłata startowa: 

      Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje limit uczestników 300 zawodników. 

  6. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest: 

      - wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów), 

      - posiadanie roweru górskiego sprawnego technicznie oraz kasku, 

      - 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 2007).  

     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 powinny 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 7,5km. 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.   

http://www.ultimasport.pl/
https://m.facebook.com/gminalubawkaoficjalnie/
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X. ŚWIADCZENIA   DLA   ZAWODNIKÓW 

        
1. Pakiet startowy (tylko dla osób, które zmieszczą się w limicie 300 zawodników). 

2. Pamiątkowy medal 

     3.    Oznakowana trasa. 

      4.    Rozgrzewka z trenerem personalnym 

      5.    Zabezpieczenie medyczne. 

      6.    Posiłek regeneracyjny po wyścigu. 

      7.    Możliwość umycia roweru po wyścigu. 

      8.    Możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego. 

      9.    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.  

      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  
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XII. 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 
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Projekt nazvaný „Mezinárodní otevřené závody v horské cyklistice "MTB “ „ je spolufinancován Evropskou unií 

v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu 

Nysa 
 

      PRAVIDLA ZÁVODU 

26. VEŘEJNÉ ZÁVODY V HORSKÉ CYKLISTICE  

LUBAWKA 03. října 2021 

                         
 

I. POŘADATEL 
 

1. Organizátorem závodů je Městské kulturní středisko se sídlem v Lubawce, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a 
     

II SPOLUORGANIZATORY 

1. Spoluorganizátory závodů jsou: Obec Lubawka, Město Žacléř, Dobrovolný hasičský sbor v Lubawce 
 

III. DATUM A MÍSTO 
 
   Závody se uskuteční dne 3. října 2021 (neděle). Kancelář závodů na Městském stadionu   

    ul. Przyjaciół Żołnierza 6, 58-420 Lubawka. 

 

 IV. ZÁMĚR ZÁVODŮ                                              
      

    - Popularizace horské cyklistiky, cykloturistiky, propagace obce Lubawka. 

    - Podpora zdravého životního stylu, aktivní formy odpočinku a rekreace. 

    - Propagace cyklostezek v okolí Havraního údolí a skokanského můstku v Lubawce. 

    - Výběr nejlepších závodníků v cyklozávodech v každé věkové kategorii. 

 

V. PROGRAM  ZÁVODŮ 
 

     1.  08:30-10:00 registrace v kanceláři závodů  

     2.  10:00 technický briefing závodů  

     3   10:30 start kategorie od 6 do 10 let 

     4.  10:45 start kategorie od 11 do 14 let 

     5.  11:00 hlavní start ostatních kategorií od 15 let a starší  

     6.  11:15 start odrážedel do 5 let (děti) 

     7.  12:00 předání cen u kategorie odrážedla  

     8.  12:15 předání cen u kategorie od 6 do 10 let 

     9.  13:00 start rodin 

     10. 14:00 předání cen zbývajících kategorií  

     11. 16:00 uzavření tras a ukončení sportovní akce  
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Tabulka věkových kategorií  

Kategorie Věk  

Děti  do 5 lel a mladší   

Děti 6-8 

Děti 9-10 

KS/ MS 11-12 

 

KM/ MM 13-14 

 

K0/ M0 15-16 

 

K1/ M1 17-18 

 

K2/ M2 19-29 

 

K3/ M3 30-39 

 

K4/ M4 40-49 

 

K5/ M5 50 let a starší 

 

 

   

VI. VZDÁLENOSTI PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE  
 

 kategorie odrážedla do 5 let – vzdálenost 100m 

 kategorie od 6 do 8 let - vzdálenost 500m bez měření času, společný start 

 kategorie od 9 do 10 let – vzdálenost 3 km 

 kategorie KS-MS - 11-12 lat  7,5 km    I SPOLEČNÝ START 

 kategorie KM-MM - 13-14 lat 7,5  km   I SPOLEČNÝ START 

 kategorie K0-M0 - 15-16 lat  16km (dva okruhy na trase asi 8km)   II SPOLEČNÝ START 

 kategorie K1-M1 - 17-18 lat  16km (dva okruhy na trase asi 8km)   II SPOLEČNÝ START 

 kategorie K2-K3-K4 - 19-49 lat  16km (dva okruhy na trase asi 8km)                    II SPOLEČNÝ START  

 kategorie M2-M3-M4 – 19-49 lat 24 km (tři okruhy na trase asi 8km)  II SPOLEČNÝ START 

 kategorie K5-M5  - 50 let a starší - 16km (dva okruhy na trase asi 8km)  II SPOLEČNÝ START 

 kategorie  rodiny – vzdálenost  7,5km (bez sjezdu) 

 

Na trase budou označeny okruhy pro danou vzdálenost. 
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VII. TRASA  

 
      Přesná trasa pro jednotlivé vzdálenosti bude uvedena na webové stránce Pořadatele do  

      dne 17. září 2021. 
 
 

VIII. PŘIHLÁŠKY A ÚČAST  
 

1. Během závodu bude zprovozněn systém elektronické identifikace a měření času. Každý z účastníků musí mít    

 startovní číslo s čipem,  který mu zajistí pořadatel. Podél trasy budou umístěny elektronické kontrolní stanoviště.    

   Vynechání kontrolního stanoviště bude mít za následek diskvalifikaci.  

2. Přihlášky do závodu budou přijímány před zahájením sportovní akce elektronicky, vyplněním formuláře na 

    www.ultimasport.pl do dne 29.09.2021 do 23:59 hodin 

       nebo v kanceláři závodu dne 03.10.2021 do 10:30 hodin. 

   3. Během registrace prosím uveďte údaje shodné s obsahem přihlášky. 

    4. Kontakt na čísle telefonu+48757411369, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu   
       Informace o trasách najdete na  https://m.facebook.com/gminalubawkaoficjalnie/ a  ultimasport.pl 

 

   5. Startovné: 

      Účast v závodech je bezplatná. Limit pro účastníky je 300 závodníků.  

  6. Podmínkou účasti v závodech je: 

      - vyplněný formulář o občanskoprávní odpovědnosti (kancelář závodu), 

      - mít horské kolo v dobrém technickém stavu, jak také cyklistickou přilbu, 

      - vyzvednout si startovní číslo v kanceláři závodu, 

      - u účastníků mladších 18 let je nutný souhlas rodiče/zákonného zástupce (formulář v kanceláři závodu), 

      - každý účastník se účastní cyklistických závodů na vlastní nebezpečí a odpovědnost, proto se také doporučuje mít  

        uzavřené individuální úrazové pojištění, 

      - podmínkou pro účast během závodu je seznámit se s těmito předpisy a poté potvrdit podpisem na přihlášce. 

 

 

 

 

IX. KATEGORIE  RODIN 

 
Rodinný tým tvoří nejméně tři lidé, tj. dva dospělí a alespoň jedno dítě do věku 14 let (tj. ročník narození 2007).  

     Jeden dospělý musí být s dítětem v příbuzenském stavu (uvést vztah k dítěti) nebo musí být jeho zákonným  

     zástupcem.  

     Příbuzenským stavem se rozumí např. rodiče, starší sourozenci, dědeček, babička, teta, strejda. V případě pokud      

     je dítě v péči pouze jednoho rodiče, druhý dospělý může, ale nemusí být v příbuzenském vztahu k dítěti, ale neměl by  

     být však toho stejného pohlaví např. otec + strýc + dítě, teamy musí být smíšené, tedy žena/ muž, děti. 

 Ukázka rodinného teamu:  

- rodiče/zákonní zástupci, alespoň jedno dítě; 

- rodič/zákonný zástupce, dítě, strýc/teta; 

- rodič/ zákonný zástupce, dítě, dítě 

- děda, dítě, babička; 

- rodič/ zákonný zástupce, dítě, blízký rodinný přítel. 

V rodinném týmu může být více než jedno dítě ve věku do 14 let. Součet tří nejlepších časů, včetně času jednoho 

dítěte, se započítává do rodinného skóre,  jak je ukázáno na příkladech rodinných teamů výše.   

 

      Rodiny budou startovat ve vzdálenosti 7,5km. Teamy startují na společném startu. 

      Pro přihlášení do soutěže v kategorii dětí a rodiny, je nutné vyplnit formulář s doložkou GDPR. 

      Přihláška do závodu se rovná souhlasu závodníka na využití jeho fota v tisku a propagačních materiálech,  

      souvisejících s organizaci závodu.   

 

http://www.ultimasport.pl/
https://m.facebook.com/gminalubawkaoficjalnie/
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X. PAKETY PRO ZÁVODNÍKY 

        
3. Startovací balíček (pouze pro ty, kteří se vejdou do limitu 300 závodníků). 

4. Pamětní medaile 

     3.    Značená trasa. 

      4.    Rozcvička s osobním trenérem  

      5.    Lékařský dohled. 

      6.    Regenerační občerstvení po závodě. 

      7.    Možnost umytí kola po závodě. 

      8.    Možnost využívat sociální zázemí. 

      9.    Elektronické měření času. 

 

      

 

 

 

XI. CENY A KLASIFIKACE  

 
     Za obsazená místa v závodech obdrží závodníci finanční odměny ve výši uvedené tabulce níže. Z částky cen je 

odečtena záloha na daň z příjmu, v souladu s platnými právními předpisy. 

 
      Pro všechny děti do 4 let jsou připraveny pamětní medaile a dárek, který obdrží v cíli. 

      Děti ve věku od 5 do10 let obdrží pamětní medaili a dárek od I. do V. místa.  

      Ceny pro ostatní věkové kategorie, jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

     Rodiny, v závislosti od místa, které získali, tak od I. do II. Místa obdrží poháry a věcné ceny. 

 

Kategorie ženy a muži I. místo II. místo III. místo Celkem 

KS-MS 80 PLN 60 PLN 40 PLN 180 PLN 

KM-MM 100 PLN 80 PLN 60 PLN 240 PLN 

KO-MO 150 PLN 100 PLN 80 PLN 330 PLN 

K1-M1 200 PLN 150 PLN 100 PLN 450 PLN 

K2-M2 200 PLN 150 PLN 100 PLN 450 PLN 

K3-M3 200 PLN 150 PLN 100 PLN 450 PLN 

K4-M4 200 PLN 150 PLN 100 PLN 450 PLN 

K5-M5 a starší 200 PLN 150 PLN 100 PLN 450 PLN 
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XII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

 
        1. Závody jsou veřejné. 

        2. Právo na start mají osoby, které předloží pořadateli písemné prohlášení o startu na vlastní nebezpečí, mládež do 18 let může  

            startovat pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců (příloha č. 1 a příloha č. 2 k Pravidlům závodu) 

        3. Na trase se mohou vyskytnout prudká stoupání  a nebezpečná klesání. 

        4. Závod proběhne bez ohledu na povětrnostní podmínky, avšak v případě náhlých a silných atmosférických změn, ohrožujících  

            bezpečnost účastníků, si pořadatel vyhrazuje právo závod změnit nebo ho i zcela zrušit. V takovém případě se však  

            startovné nevrací  

        5. Pořadatel a všechny osoby, jednající jeho jménem, nebo spojené s průběhem a organizaci závodu, nenesou odpovědnost za  

            osobní, majetkové či škody účastníků, které se objeví před nebo v průběhu, či po ukončení sportovní akce. 

        6. V případě nehody nebo vzniklé škody, v souvislosti se závody, nemohou účastníci vznést žádné nároky o odškodnění vůči  

            pořadateli, nebo osobám jednajícím jeho jménem či na základě plné moci, ve vztahu k průběhu organizace závodu.   

        7. Pořadatel nenese finanční odpovědnost za případné kolize a nehody na trase. 

        8. Pořadatel nenese finanční odpovědnost za věci ztracené během závodu.  

        9. Účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat řádnou opatrnost, rozvahu a kultury jízdy  

            (doporučuje se mít uzavřené individuální úrazové pojištění).      

       10. Účastníci závodu jsou povinni danou trasu projet sami.  

       11. Všichni účastníci jsou povinni se chovat sportovně a respektovat zásady slušného sportovního chování, jak také zásady  

            Fair play, všeobecně uznávané a respektované cyklistickou komunitou. Jakékoli způsoby nesportovního a vulgárního chování  

            budou potrestány diskvalifikací.  

       12. Účastníci, kteří odstoupí ze závodu v průběhu jeho trvání, mají povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit v kanceláři  

             závodu nebo zdravotní hlídce. 

       13. Účastníci jsou povinni celou závodní trasu projet v cyklistických helmách. 

       14. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla závodu a chovat se náležitě slušně k porotcům, pořadatelům a účastníkům závodu.  

       15. Účastníci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby kanceláře závodu v souladu se zákonem o ochraně 

             osobních údajů. Kromě toho souhlasí s tím, aby fotografie, videonahrávky a rozhovory s ním, stejně jak výsledky jeho  

             osobních údajů, mohly být využity pro média, pro marketingové účely Pořadatele.  

       16. Účastníci závodu vyplněním přihlášky přijímají podmínky těchto pravidel cyklistických závodů. 

       17. Neznalost předpisů a jejich nedodržování nebude uznáno Pořadatelem jako vysvětlení za jejich porušení.  

       18. Závodníci bez startovních čísel, kteří pojedou na kolech po trase závodu, budou vyhoštěni pořadatelskou technickou službou.  

       19. Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodovat o sporných věcech, které nejsou zahrnuty v těchto předpisech.  

 

Přejeme Vám skvělý sportovní  zážitek  

 

 

 

   Pořadatel 
 


