
REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH 

II WYŚCIG MTB CZUDEC 

o Puchar Wójta Gminy Czudec 16.08.2020r. 

1. PREAMBUŁA 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

Organizatorzy II Wyścigu o puchar Wójta Gminy Czudec pragną zapewnić 

najwyższe bezpieczeństwo zawodnikom działając w ramach prawa i zgodnie              

z wytycznymi Rządu RP. 

W ramach zmian informujemy, iż w sytuacji gdy obecnie obowiązujące przepisy 

nie ulegną zmianie planujemy przeprowadzić naszą imprezę przestrzegając 

poniższych zasad: 

a) Impreza odbędzie się bez udziału publiczności. 

b) Na teren biura zawodów oraz strefy startu/mety (teren boiska sportowego) 

wpuszczana będzie wyłącznie pracująca przy zawodach obsługa oraz za-

wodnicy za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkim osobą zaleca się 

przebywanie na terenie biura zawodów w maseczkach ochronnych/chus-

tach.  

c) Na terenie biura zawodów będą dostępne środki do dezynfekcji rąk: 

 przy wejścia na obiekt - bezdotykowy dozownik, przy którym bę-

dzie wywieszona instrukcja dot. prawidłowej dezynfekcji rąk, 

 w biurze zawodów, 

 w strefie wypoczynku, 

 w kabinach TOI- TOI,  

d) Obsługa zawodów w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z zawodnikami 

będzie pracowała w rękawiczkach i maskach ochronnych/chustach. 

e) W biurze zawodów stanowiska zostaną rozmieszczone w odpowiedniej od-

ległości oraz zostaną wyznaczone strefy dla zawodników oczekujących do 

poszczególnych stanowisk, tak aby zostały spełnione wymogi reżimu sani-

tarnego. 

f) W wyścigu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 250 osób.  

g) W strefie startu i mety oraz strefie wypoczynku, każdy zobowiązany jest 

do noszenia maseczki lub chusty.  



h) Na punktach żywieniowych wyznaczonych na trasie obsługa będzie praco-

wała z zachowaniem procedur ochronnych (maski, rękawiczki i dystans). 

i) Po przekroczeniu linii mety zawodnicy będą kierowani do strefy odpo-

czynku (będą to wydzielone strefy z zachowaniem reżimu sanitarnego), 

przy czym po konsumpcji posiłku regeneracyjnego będą musieli opuścić 

strefę tak by w jednym momencie nie przebywało w strefie odpoczynku 

zbyt dużej liczby zawodników oraz obsługi. Liczba zawodników na mecie 

będzie kontrolowana poprzez wyznaczoną osobę z obsługi biegu. 

j) Do celów sanitarno-epidemiologicznych będą pobierane dane od              

uczestników zawodów tj. imię, nazwisko, adres zamieszkani oraz nr.              

telefonu. 

 

2. CEL ZAWODÓW  

- Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.  

- Popularyzacja kolarstwa i rekreacji rowerowej wśród mieszkańców 

Gminy Czudec i okolic. 

- Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 

- Aktywizacja mieszkańców do uprawiania sportu. 

- Promocja Gminy Czudec.  

 

3. ORGANIZATOR  

- Ośrodek Kultury w Czudcu  

- Czudeckie Towarzystwo Cyklistów 

Osoba do kontaktu:  

tel.: Krzysztof Żybura 514 495 307,   

       Grzegorz Kowal 503 096 756,  

       Ewa Mitręga-Moskwa 668 929 006 

e-mail: okczudec@onet.eu 

Komunikatory: Messenger - OK Czudec, MTB Czudec   

 

 

 



4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

- Termin: Niedziela 16.08.2020 r. 

- Start i meta zlokalizowana jest na stadionie sportowym „Czarni 

Czudec” przy ul. Szarych Szeregów w Czudcu. 

5. PROGRAM ZAWODÓW  

ODWOŁUJĘ SIĘ ZAWODY W KAT. KIDS. 

- 8:30 – 10:00 Zapisy Kids 

-  8:30 – 10:30 odbiór numerów startowych 

- 11:00 – Start SENIOR 

- 11:30 – Start pierwszej kategorii grupy Kids 

- 13:00 – Rozdanie nagród Kids 

- 14:30 – Rozdanie nagród SENIOR 

6. KATEGORIE WIEKOWE  

Zawody dla dzieci – KIDS -  będą przeprowadzone z podziałem na dziewczynki 

i chłopców:  

- 3-7 lat  

- 8-10 lat  

- 11-13 lat  

- 14-15 lat  

Zawody dla dorosłych – SENIOR: 

Mężczyźni  

- M1: 16-19lat 

- M2: 20-29lat  

- M3: 30-39lat  

- M4: 40-49lat  

- M5: 50 i więcej  

 

Kobiety 



- K1: 16-19lat  

- K2: 20-35lat  

- K3: 36-45 lat 

- K4: 46 i więcej 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych                      

w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii. 

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc! 

 

7. TRASY ZAWODÓW  

Wyścigi dla dzieci - KIDS – będą rozgrywane w miasteczku zawodów. Dokładne 

informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.  

 

Przebieg trasy SENIOR II WYŚCIGU MTB CZUDEC, zostanie zamieszczony 

na stronie http://www.czudec.pl , http://ok-czudec.pl/,  oraz na portalu fb w 

wydarzeniu „II Wyścig MTB o puchar Wójta Gminy Czudec 16.08.2020 r.” 

na 1 tydzień przed terminem imprezy sportowej. 

 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

Zgłoszenia internetowe obejmują kategorie SENIOR.  

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

na stronie https://timekeeper.pl,  wniesieniu opłaty startowej przez Internet.  

W biurze zawodów w dniu 16.08.2020 r. od godz. 8:30-10:30 będzie 

możliwość odbioru numerów startowych  dla kategorii SENIOR. 

UWAGA! Nie będzie możliwości zapisu i opłaty w dniu startu. Rejestracja            

i wpłaty tylko na https://timekeeper.pl 

Platforma Timekeeper, do rejestracji zawodników zostanie zamknięta 

w dniu 12.08.2018 r. do godziny 2400. 

Obowiązkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, zapoznanie się                             

z regulaminem wyścigu oraz wniesienie opłaty zgodnie z regulaminem. 

http://www.czudec.pl/
http://ok-czudec.pl/
https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=651
https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=651


 

 Terminy i wysokość opłat startowych dla kategorii SENIOR:  

• do 12.08 / 50 zł wyłącznie ONLINE 

 Udział w zawodach dla kategorii KIDS – jest bezpłatny.  

 Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że zawody zostaną 

odwołane. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, promocyjnych i informacyjnych imprezy 

rowerowej. 

 

9. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW  

a) Trasa SENIOR będzie odpowiednio oznaczona za pomocą taśm                               

i tabliczek informacyjnych z kierunkiem trasy 

b) Trasa SENIOR zawiera odcinki techniczne, gdzie należy zachować 

szczególną ostrożność.  

c) Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń będą karane dyskwalifikacją. 

d) Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu mają obowiązek zgłosić ten fakt 

w Biurze Zawodów. 

e) Zawodnik nie może utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. 

f) Zabrania się wyrzucania opakowań po żelach energetycznych  i innych 

odpadów poza strefami zrzutu (bufetu), zabrania się używania szklanych 

pojemników oraz opakowań 

g) Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go 

oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne 

karane będzie dyskwalifikacją.  

h) We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem 

będzie decydował Organizator zawodów.  

 



10.  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH 

WPISOWEGO 

- Zabezpieczenie medyczne zawodów.  

- Oznakowanie i obsługę trasy. 

- Bufety na trasie.  

- Elektroniczny pomiar czasu. 

- Posiłek regeneracyjny na mecie. 

- Dostęp do zdjęć z imprezy. 

 

11.  NAGRODY 

Organizator poinformuje o ewentualnych nagrodach w terminie 1 tygodnia przed 

zawodami. 

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU ULICZNYM  

Ponieważ wyścig odbędzie się przy nieograniczonym lub częściowo 

ograniczonym ruchu drogowym bezwzględnie należy przestrzegać przepisy 

Ruchu Drogowego. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz 

służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, 

dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach 

gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje                 i wypadki na trasie.  

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania 

i używania kasku ochronnego sztywnego.  

Uczestnicy na dystansie SENIOR powinni posiadać rower przystosowany 

do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje z udziału w wyścigu. 

 

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



a) Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) we własnym zakresie, organizator nie zapewnia 

ubezpieczenia uczestników zawodów. 

b) Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na 

uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, 

terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wyścig będzie 

przeprowadzany miejscami przy otwartym ruchu pojazdów.  

c) Uczestnicy są zobligowani do poruszania się po drogach zgodnie                        

z zasadami Kodeksu Drogowego.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe 

zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.  

e) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność.  

f) Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje                           

i wypadki na trasie. Za kolizje i wypadki podczas wyścigu ponosi 

odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi 

przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego, 

przecenienia własnych umiejętności lub lekceważenia regulaminu do 

zaistnienia zdarzenia. 

h) Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność i nie 

powodować zagrożenia dla innych uczestników zawodów. 

i) Trasa w większości przebiega naturalnymi ścieżkami dlatego należy 

dostosować prędkość do warunków podłoża, ruchu innych 

zawodników oraz własnych umiejętności. 

j) Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 

wytłumaczenie.  



k) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie Organizator 

nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.  

l) Uczestnik wyścigu wnosząc opłatę przez system Timekeeper lub 

podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w Internecie oraz                  

w celach marketingowych organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 10 

maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000) 

oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie                     

z Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019.123 tj.). 

m) Uczestnicy wyścigu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie 

wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, 

nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu 

oraz, że zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą 

elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z 

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. 2019.123 tj.).  

n) Zakaz uczestnictwa w imprezie po spożyciu alkoholu. 

o) Organizator nie wystawia faktur VAT. 

p) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu imprezy 

jeśli wystąpią okoliczności na które nie ma wpływu. 

q) Dokładny przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie Gminy 

Czudec, Ośrodka Kultury w Czudcu jak i w „wydarzeniu II Wyścig 

MTB Czudec 2020 r.” na platformie Facebook,  do dnia 09.08.2020 r. 

r) Limit liczby uczestników w wyścigu głównym 250 osób. 

s) Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób 

dorosłych lub za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

t) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian. 



u) Każdy z uczestników, który się rejestruje / opłaca start w dniu 

zawodów ma obowiązek dostarczyć wypełnione oświadczenie o 

poniższej treści: (będzie także możliwość pobrania druków na 

miejscu). 

  



 

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA 

  II Wyścigu MTB o Puchar Wójta Gminy Czudec 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

promowania pozytywnego wizerunku organizatora 

..............……………………………………………………………….................. 

Imię nazwisko/klasa/rok urodzenia/ adres zamieszkania 

Zawody z udziałem  dzieci nie są rejestrowane w żadnym Systemie Rejestracji. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko 

uczestniczyło w wyżej wymienionych zawodach  sportowych. 

Oświadcza, że zapoznałem się z regulaminem imprezy. 

 

…............................................................................................................................. 

 Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

  



Oświadczenie pełnoletniego uczestnika 

II Wyścigu MTB o Puchar Wójta Gminy Czudec 

 

Ja niej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy                  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

W przypadku nieukończenia lub zejścia z trasy zobowiązuję się do niezwłocznego 

powiadomienia Organizatora o w/w zdarzeniu (osobiście lub telefonicznie). 

 

................................................................................................................................. 

Czytelnie:  Imię i nazwisko/rok urodzenia/adres zamieszkania 

 

..................................................................... 

Data i podpis uczestnika 

  



OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO / 

PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA WYŚCIGU 

 
1. Oświadczam, że:  

 

a) jestem świadomy istniejącego zagrożenia zakażenia koronawirusem i wynikającymi z tego kon-

sekwencjami i ryzykiem powikłań COVID-19 (w tym np. uszkodzenia płuc lub zgonu),              a 

także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny, 

b) w miejscu zamieszkania / przebywania / zameldowania uczestnika wyścigu nie przebywa              

w warunkach domowych: osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona. Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować zasadę, że na zawody nie wolno przypro-

wadzać uczestnika, które zamieszkuje / przebywa / jest zameldowane w miejscu gdzie przebywa 

osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona,  

c) jestem zdrowy/ moje dziecko* (właściwe podkreślić)  jest zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną tj.: kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata 

węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek (swędzenie/ pieczenie/ zaczerwienione oczy), bie-

gunka, wymioty, ból gardła.  

d) jestem świadomy/a, że pomimo stosowanych procedur i środków ochronnych może dojść do 

zakażenia koronawirusem, 

 

 

Data ……………………..…………  

 

…………………………………………………………  

Podpisy rodzica/opiekuna prawnego/  

 

………………………………………………………..………………………. 

Nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczestnika zawodów 
 


