Regulamin
Pucharu Strefa MTB Sudety 2020
1. CEL ZAWODÓW
• Promocja produktu turystycznego Strefy MTB Sudety oraz Gmin w obszarze jego działania,
• Wyłonienie najlepszych kolarzy MTB cyklu w :
- kategorii OPEN Kobiet i Mężczyzn, na dystansach MINI i MEGA,
- kategoriach wiekowych na dystansach MINI i MEGA,
- klasyfikacjach drużynowych na dystansach MINI i MEGA
• Wyłonienie najlepszych kolarzy górskich poszczególnej edycji,
• Popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej w regionie.
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Promocja Dolnego Śląska

2. TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI
1. BARDO
– Nazwa: Grand Prix Barda MTB - VI Bardo Open Sezon
– Termin: 25.04.2020
- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN
– Organizatorem edycji jest: Hotel Bardo
– Kontakt: TRASA: Marcin Skoczeń, 605-573-929
– Kontakt: sprawy organizacyjne i FV: Renata Jędrasik 601-768-500 info@otelbardo.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.strefamtbsudety.pl
- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/573
2. WALIM
– Nazwa: Grand Prix Walimia MTB
– Termin: 09.05.2020
- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN
– Organizatorem edycji jest: Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, Powiat Wałbrzyski, Gmina Walim
– Kontakt: Artur Jarczok, tel. 600-954-954
- email: sport@walim.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.sport.walim.pl, www.strefamtbsudety.pl
- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/574
3. MIEROSZÓW
– Nazwa: Grand Prix Mieroszowa MTB
– Termin: 24.05.2020

- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN
– Organizatorem edycji jest: Mieroszowskie Centrum Kultury, Gmina Mieroszów
– Kontakt: tel.: 604-493-717, Igor Hoffman
- email: mcksport@o2.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.mck.pl, www.facebook.com/mckmieroszow,
www.strefamtbsudety.pl
- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/576
5. JODŁOWNIK
– Nazwa: Grand Prix Jodłownika MTB
– Termin: 25.07.2020
- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN, dla dzieci
– Organizatorem edycji jest: Gmina Dzierżoniów, Strefa MTB Sudety
– Kontakt: Adam Wolniak, tel. 513-192-431, Ireneusz Rogalski, tel.510-645-401
- email: a.wolniak@ug.dzierzoniow.pl, biuro@strefamtbsudety.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.ug.dzierzoniow.pl, www.strefamtbsudety.pl
- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/577
5. SREBRNA GÓRA
– Nazwa: Grand Prix Srebrnej Góry - Muflon MTB
– Termin: 23.08.2020
- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN
– Organizatorem edycji jest: PM Bike Eksperts, SGR Srebrna Góra, Kordas, Gmina Stoszowice, GOKSIR
Srebrna Góra, Twierdza Srebrna Góra, Strefa MTB Sudety
- Ireneusz Rogalski, tel. 510-645-401,
- email: biuro@strefamtbsudety.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.strefamtbsudety.pl
- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/578
6. BIELAWA
– Nazwa: Grand Prix Bielawy - Sowiogórski Maraton Rowerowy
– Termin: 27.09.2020
- Wyścigi: MEGA, MINI, FUN, dla dzieci
– Organizatorem edycji jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
– Kontakt: Czesław Szewczyk, tel. 519-331-161,
- email: szewczyk@osir.bielawa.pl
– Informacje (strona WWW, FB): www.osir.bielawa.pl, www.maraton.lincolnmtb.pl,
www.strefamtbsudety.pl

- Zapisy: https://zapisy.ultimasport.pl/579

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPISY
- Wszystkie edycje wpisane są do kalendarza DZKol.
- Zawody przeznaczone są dla każdego, posiadają charakter otwarty, udział mają prawo zarówno
zawodnicy z licencją i bez licencji.
- Zawodnicy z licencją Elita będą klasyfikowani tylko w kategorii OPEN na obu dystansach, nie będą
klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
- Zawodnik z licencją Elite, który nie ujawni przed wyścigiem posiadanej licencji zostanie
zdyskwalifikowany w całym cyklu.
1. Warunki uczestnictwa:
– wypełnienie formularza o odpowiedzialności cywilnej (biuro zawodów, przy pobraniu numeru
startowego);
– kask;
– rower górski sprawny technicznie;
– ukończone 14 lat,
– osoby od 14 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia jest
załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

4. ZAPISY I OPŁATA WPISOWA
1. Rejestracja uczestnika
Rejestracja uczestnika w cyklu Puchar Strefy MTB Sudety 2020 może być dokonana drogą internetową
lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz
dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.
2. Zgłoszenie przez Internet
a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest tylko przez stronę www.ultimasport.pl
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są do czwartku (włącznie)
poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze
Zawodów.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do
czwartku poprzedzającego wyścig podając imię i nazwisko, numer startowy – jeśli zawodnik posiada
oraz nazwę edycji.

e) Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie
ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
g) Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej
na najbliższy maraton w cyklu.
3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka maratonowego dostępne będzie Biuro Zawodów,
które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.
c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, od godziny 8:00 nie później niż do
godz. 10.30.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania
opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze
Zawodów (płatność gotówką).
4. Przeniesienie opłaty wpisowej
a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
b) Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają
zwrotowi.
c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę lub na inną edycję.
5. Faktury
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w chwili wypełniania zgłoszenia internetowego. Faktury są
wystawiane przez organizatora poszczególnej rundy.

6. Odwołanie imprezy
W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki
atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu
nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty
startowej.
7. Opłata wpisowa
– 70 zł (w przypadku zgłoszenia i opłacenia wpisowego online przez stronę www.ultimasport.pl, przez
internetowy formularz zgłoszeń do czwartku przed zawodami do godz. 23.59)
– 100 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);

– 40 zł – młodzież do 18 roku życia – rok urodzenia 2002 i młodsi (w przypadku zgłoszenia i opłacenia
wpisowego online przez stronę www.ultimasport.pl, przez internetowy formularz zgłoszeń do czwartku
przed zawodami do godz. 23.59) – 60 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
– 40 zł – osoby powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1954 i starsi (w przypadku zgłoszenia i opłacenia
wpisowego online przez stronę www.ultimasport.pl, przez internetowy formularz zgłoszeń do czwartku
przed zawodami do godz. 23.59) – 60 zł (zgłoszenie w dniu startu w biurze zawodów);
Dystans FUN 20zł przez Internet 40 zł na miejscu

UWAGA !!!
W dniu imprezy możliwa jest tylko płatność gotówką. Podczas pierwszego startu na maratonie
wchodzącego w skład Pucharu Strefy MTB Sudety do opłaty startowej zostanie doliczona opłata za
numer startowy wynosząca 10 zł. Otrzymany numer obowiązuje podczas całego Pucharu w 2020 roku i
należy mieć go ze sobą podczas startu na każdej edycji.
W przypadku zgubienia numeru startowego należy zgłosić ten fakt w biurze zawodów, zostanie wydany
nowy numer startowy i zostanie pobrana opłata w wysokości 20 zł.
5. PROGRAM ZAWODÓW
08:00 – 10.30 – zapisy w Biurze zawodów
10:30 – 10:40 – weryfikacja techniczna E-BIKE ( namiot sędziowski przy mecie zawodów)
10:45 – Start E-BIKE Mega
10.45 – otwarcie sektora pierwszego
11:00 – start wspólny dystansu MINI i MEGA ( sektor 0, sektor 1, sektor 2) – na trasie następuje wybór
dystansu MINI / MEGA przez zawodnika
11.05 – start wspólny dystansu FUN (sektor 3)
11:30 – start zawodów dla małych dzieci (opcjonalnie)
15.00 – zamknięcie trasy zawodów
14.00 – 15.00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
15.30 – Zakończenie imprezy
Obowiązuje limit czasowy ustalony przez organizatora zawodów. Programy poszczególnych zawodów
mogą się różnić.

6. TRASA, SEKTORY
1. Zawody rozgrywane są na dwóch dystansach:
- FUN: dystans: 6 – 12 km, przewyższenia: do 200 m.
- MINI: dystans: 20 – 30 km, przewyższenia: do 900 m.
- MEGA: dystans: 40 – 60 km, przewyższenia: do 2000 m.

2. Sektory
Na pierwszej edycji 2020 obowiązują sektory ustanowione w klasyfikacji generalnej 2019. Pierwsze 30
osób OPEN MINI i OPEN MEGA staje w sektorze 1
Na zawodach 2020 od edycji drugiej będą obowiązywały trzy sektory (czas liczony brutto):
- sektor 0 - zawodnicy z licencją Elita,
- sektor 1 – Zawodnicy MINI I MEGA, którzy zdobyli <400PKT i więcej w jednym z dwóch ostatnich
startów w Pucharze Strefy MTB SUDETY 2020
- sektor 2 – pozostali zawodnicy MINI I MEGA
- sektor 3 – CAŁY DYSTANS FUN
Wszystkie sektory startują jednocześnie. Od edycji drugiej 2020 klasyfikacja generalna 2019 nie stanowi
sektora startowego. Zawodnik, który nie wystartuje w Bardzie na edycji drugiej startuje z sektora 2
nawet, jeśli w klasyfikacji generalnej 2019 był w czołówce. Organizator każdej edycji ma możliwość
ustawić osoby wyznaczone przez siebie jako VIP do sektora zerowego.

7. KLASYFIKACJE POSZCZEGÓLNEJ EDYCJI
Na każdej edycji będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Dystans FUN, MINI, MEGA
Kategoria OPEN:
– kobiety OPEN;
– mężczyźni OPEN;
–OPEN E-BIKE MEGA – BEZ PODZIAŁU NA PŁEĆ i WIEK;
Kategorie wiekowe MINI, MEGA:
kobiety:
– kat. K1 do 19 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy);
– kat. K2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1991);
– kat. K3 od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia: 1990 do 1981);
– kat. K4 powyżej 40 lat (rok urodzenia: 1980 i starszy);
mężczyźni:
– kat. M1 do 19 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy);
– kat. M2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1991);
– kat. M3 od 30 do 39 lat (rok urodzenia: 1990 do 1981);
– kat. M4 od 40 do 49 lat (rok urodzenia: 1980 do 1971);
– kat. M5 od 50 do 59 lat (rok urodzenia: 1970 do 1961);
– kat. M6 powyżej 60 lat (rok urodzenia: 1960 i starszy)
Kategorie wiekowe FUN:

kobiety:
– kat. K1 do 9 lat (rok urodzenia: 2011 i młodszy);
– kat. K2 od 10 do 12 lat (rok urodzenia: 2010 do 2008);
– kat. K3 od 13 lat do 16 lat (rok urodzenia: 2007 do 2004);
– kat. K4 powyżej 17 lat (rok urodzenia: 2003 i starszy);
Mężczyźni:
– kat. M1 do 9 lat (rok urodzenia: 2011 i młodszy);
– kat. M2 od 10 do 12 lat (rok urodzenia: 2010 do 2008);
– kat. M3 od 13 lat do 16 lat (rok urodzenia: 2007 do 2004);
– kat. M4 powyżej 17 lat (rok urodzenia: 2003 i starszy);

- Klasyfikacja drużynowa MINI / MEGA / FUN (sumaryczne wyniki czterech najlepszych osób open).
Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach uczestników
reprezentujących daną drużynę na dystansie MINI i MEGA i FUN. Zawodnikom nie wolno zmieniać
drużyny w całym cyklu Pucharu. Zawodnik może punktować tylko dla pierwszej wybranej drużyny w
ramach Pucharu.
UWAGA!!!
Organizator danej edycji zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych kategorii i wyścigów.
Organizator poinformuje o tym w szczegółowym regulaminie swojego wyścigu.
Za prowadzenie elektronicznego pomiaru czasu, wyników podczas zawodów oraz klasyfikacji generalnej
cyklu odpowiedzialna jest firma Ultimasport

8. KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU STREFA MTB SUDETY 2020
1. Klasyfikacja prowadzona będzie od pierwszego do ostatniego wyścigu i obejmować będzie etapy:
Bardo, Walim, Mieroszów, Jodłownik, Srebrna Góra, Bielawa.
2. Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach (w tym drużynowej) zostaną
uczestnicy / drużyny, którzy uzyskają łącznie największą liczbę punktów, biorąc udział minimum w
czterech z sześciu wyścigów (4/6).
W przypadku gdy zawodnik / drużyna wystartuje we wszystkich wyścigach będzie brane pod uwagę jego
pięć najlepszych wyników.
Klasyfikacja generalna pucharu prowadzona będzie na dystansie FUN, MINI, MEGA w kategoriach:
– OPEN Kobiet (K)
– OPEN Mężczyzn (M)
– OPEN E-BIKE MEGA (M+K)
- wszystkie kategorie wiekowe

- klasyfikacja drużynowa
3. Punkty OPEN za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy dystansu w sekundach
wynik = —————————————————————–———–———– x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

4. Punkty KATEGORII WIEKOWEJ za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:
czas zwycięzcy kategorii w sekundach
wynik = —————————————————————–———–———– x 500
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach

5. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów w klasyfikacji generalnej o kolejności decyduje
pozycja w finałowym wyścigu.
6. Podsumowanie klasyfikacji (wręczenie nagród) ,,Pucharu Strefy MTB Sudety 2020” odbędzie się po
zakończeniu ostatniego wyścigu w dniu 27.09.2020 w Bielawie.
7. Głównym sponsorem nagród pucharu jest: Scott, K2, AJ’S oraz Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety i
poszczególni organizatorzy etapów.
8. Moc roweru elektrycznego dopuszczonego do klasyfikacji E-BIKE nie może przekraczać 500 Wat.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW (W RAMACH WPISOWEGO):
– oznakowana trasa;
– elektroniczny pomiar czasu (międzyczas na trasie dystansu MEGA)
– bufet na trasie: MINI – 1 bufet, MEGA – 2 bufety,
– posiłek na mecie;
– nagrody dla najlepszych;
– opieka medyczną;
– zabezpieczenie trasy przez zespoły ratownicze;
– profesjonalne Rowerowe Spa przygotowane przez firmę AJ’S wyłącznego dystrybutora marki
Fenwicks;

10. NAGRODY POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI:
- Nagrody dla najlepszych określa organizator danej edycji (wyścigu).
- Nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród (zawodnik może
upoważnić inną osobę do odbioru nagrody, należy zgłosić ten fakt głównemu organizatorowi)

- Na każdej edycji na podstawie wyników będzie dekorowanych pięciu najlepszych zawodników i pięć
najlepszych zawodniczek w klasyfikacji OPEN oraz pięciu najlepszych zawodników i pięć najlepszych
zawodniczek z każdej kategorii wiekowej.

11. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU STREFY MTB SUDETY 2020:
Kategoria OPEN MEGA – Sponsor : AJ’S, Trezado, Nexelo, Hutchinson, Strefa MTB Sudety,
organizatorzy wszystkich edycji
Kategoria OPEN Kobiet (dystans MEGA):
1 miejsce – 700 + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce – 600 + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce – 500 + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce – 400 + medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce – 300 + medal + nagroda rzeczowa
Kategoria OPEN Mężczyzn (dystans MEGA):
1 miejsce – 700 + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce – 600 + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce – 500 + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce – 400 + medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce – 300 + medal + nagroda rzeczowa
Kategoria OPEN MINI – Sponsor : AJ’S, Trezado, Nexelo, Hutchinson, Strefa MTB Sudety,
organizatorzy wszystkich edycji
Kategoria OPEN Kobiet (dystans MINI):
1 miejsce – 600 + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce – 500 + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce – 400 + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce – 300 + medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce – 200 + medal + nagroda rzeczowa
Kategoria OPEN Mężczyzn (dystans MINI):
1 miejsce – 600 + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce – 500 + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce – 400 + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce – 300 + medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce – 200 + medal + nagroda rzeczowa
Kategorie wiekowe MINI i MEGA – Sponsor : Strefa MTB Sudety, Nexelo, Hutchinson.
kobiety:
– kat. K1 do 19 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy);
– kat. K2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1991);
– kat. K3 od 30 lat do 39 lat (rok urodzenia: 1990 do 1981);
– kat. K4 powyżej 40 lat (rok urodzenia: 1980 i starszy);

mężczyźni:
– kat. M1 do 19 lat (rok urodzenia: 2001 i młodszy);
– kat. M2 od 20 do 29 lat (rok urodzenia: 2000 do 1991);
– kat. M3 od 30 do 39 lat (rok urodzenia: 1990 do 1981);
– kat. M4 od 40 do 49 lat (rok urodzenia: 1980 do 1971);
– kat. M5 od 50 do 59 lat (rok urodzenia: 1970 do 1961);
– kat. M6 powyżej 60 lat (rok urodzenia: 1960 i starszy)

- Kategorie wiekowe MINI i MEGA – nagroda rzeczowa za I, II, III, IV, V miejsce
- Klasyfikacja drużynowa MINI i MEGA – nagroda rzeczowa za I, II, III miejsce
- Na podstawie wyników klasyfikacji generalnej dekorowanych będzie pięć najlepszych zawodników i
pięć najlepszych zawodniczek w klasyfikacji OPEN oraz pięć najlepszych zawodnicy i pięć najlepszych
zawodniczek z każdej kategorii
- "Stalowa Łyda" –
Nagroda: 2 Rowery marki SCOTT, ufundowany przez firmę K2 z Dzierżoniowa i firmę SCOTT - Dla
najbardziej wytrwałego uczestnika Pucharu Strefy MTB Sudety 2020, tego który przejedzie wszystkie
tegoroczne edycje Pucharu Strefy MTB Sudety (w przypadku większej liczby osób, nagroda będzie
losowana). Osobno będzie losowany rower dla dystansu MEGA i osobno dla dystansu MINI.
Nagroda: Miernik mocy Inpeak
- Medale i puchary w klasyfikacji generalnej ufundował: Strefa MTB Sudety.
Nagrody rzeczowe, finansowe, medale i puchary w klasyfikacji generalnej wręczane będą wyłącznie w
dniu rozgrywania wyścigu finałowego. Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza
przepadek nagród.
Podana kwota jest wartością netto („na rękę"). Ewentualny podatek od nagrody zostanie odprowadzony
przez Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety. Wartość wygranych i nagród nieprzekraczających kwoty 760 zł
objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych (10%)

12. ZASADY FAIR PLAY
a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej
prawego brzegu trasy.
b) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost –
równolegle do barierek ochronnych).

13. INFORMACJE DODATKOWE:
a) Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi na drzewach, znakami poziomymi na drodze oraz
taśmami.
b) Zawodnik zobowiązuje są do przestrzegania regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad
kultury.
c) Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania
ruchu turystycznego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki, kradzieże i zagubione
mienie uczestników na trasie oraz podczas całych zawodów.
e) Trasa wyścigu będzie miała charakter górski. Na trasie maratonów mogą więc występować strome
podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
f) Miejsce biura zawodów, mapę trasy i dojazdu, profil wysokościowy, osoby odpowiedzialne za
przeprowadzenie wyścigu, bazę hotelową oraz informacje na temat najbliższego szpitala w okolicy
znajdą się na stronie internetowej strefamtbsudety.pl oraz na wydarzeniach facebookowych
poszczególnych rund w terminie co najmniej 2 tygodnie przed zawodami.
g) Organizator edycji ma prawo niewielkich odstępstw, zmian regulaminu, prowadzenie dodatkowych
kategorii wiekowych na poszczególnych edycjach.
h) Zmiany będą na bieżąco publikowane na stronach informacyjnych poszczególnych edycji.
i) Trasy wyścigów będą opublikowane na stronie Organizatorów minimum dwa tygodnie przed terminem
imprez
j) Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie bardzo niekorzystnych warunków
pogodowych lub innych zdarzeń losowych trasa wyścigu może ulec zmianie.
k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
l) Uczestnicy zobowiązani się do wykonywania w trakcie imprezy poleceń organizatora, policji i innych
służb.
ł) Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
m) Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinni bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem
poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
n) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i
uczestnictwa na zawodach.

o) Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
p) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.
q) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie
z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Ponadto wyrażają
zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi
osobowymi mogły być wykorzystane przez wszystkie media oraz w celach marketingowych
Organizatora i sponsorów wydarzenia.
r) Startujący na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym będą poza klasyfikacją wyścigu.
s) wszyscy startujący w wyścigu muszą podpisać (w biurze zawodów) deklarację następującej treści:
„Zgłaszając się do zawodów akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem,
postanowieniami organizatorów i przepisami prawa. Zdaję sobie sprawę z czekającego mnie wysiłku,
zmęczenia oraz warunków atmosferycznych. W zawodach startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko,
pozwala mi na to mój stan zdrowia. Jestem świadomy specyfiki i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą
udział w zawodach. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy
startują na własna odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z
wszystkimi warunkami regulaminu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.
Wespół administratorami w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest organizator zawodów oraz ultimasport.pl
nip 8871702258. Dane pozyskane w powyższym formularzu będą wykorzystywane jedynie w celu
obsługi wydarzenia sportowego i prezentacji wyników.”

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach rowerowych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i Nazwisko dziecka

-

…………………………………………………

Data urodzenia dziecka

-

…………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka

-

…………………………………………………

w wyścigu rowerowym pn. …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań
do udziału w zawodach rowerowych.

………………………………………..
miejscowość, data

……………….………………………………………………
czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach rowerowych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
Imię i Nazwisko dziecka

-

…………………………………………………

Data urodzenia dziecka

-

…………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka

-

…………………………………………………

w wyścigu rowerowym pn. …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań
do udziału w zawodach rowerowych.

………………………………………..
miejscowość, data

……………….………………………………………………
czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)

