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1. ORGANIZATORZY 
 

organizatorzy 

Fundacja PGE  

Energia Ciepła 

ul. Podmiejska 

44-207 Rybnik 

 

Tel.: 32 42 10 300  

sekretariat @fundacjarybnik.pl 

 

 

Fizjo-Sport  

mgr Robert Słupik 

 

 

kontakt @ tourderybnik.pl 

Robert @ fizjo-sport.eu 

 

 

 

 

 

 

współorganizatorzy 

Śląski Związek Kolarski 
Starostwo Powiatowe  

w Rybniku 
Urząd Gminy Gaszowice Urząd Gminy Lyski 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR WYŚCIGU: Robert Słupik 

 

mailto:sekretariat@fundacjarybnik.pl
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2. BIURO WYŚCIGU 

 

17.06. -17.08.2018 r. 
 (w godzinach pracy sekretariatu) 

Fundacja PGE Energia Ciepła 

44-207 RYBNIK, ul. Podmiejska 

25.08.2018 r. 
(10:00 – 16:00) 

Ośrodek Kultury Zameczek 

44-282 CZERNICA, ul. Wolności 39 

 

3. PROGRAM MINUTOWY 
 

25.08.2018 | Czernica 

10:00 Otwarcie biura zawodów 

12:00 Start wyścigu ŚlZKol (Żak) 15 km (start z Raszczyc) 

12:45 Start wyścigu ŚlZKol (Młodzik) 1 x 25 km 

13:00 Start wyścigu HOBBY 1 x 25 km 

14:30 Start wyścigu PRO 3 x 25 km 

14:50 Start wyścigu PRO 3 x 25 km 

16:40 Dekoracja zwycięzców 

 

4. KLASA WYŚCIGU  

 

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez ŚlZKol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5. TRASA / PROFIL 
 

Czernica 

Start / Meta – Czernica, ul. Wolności 39 

Runda: 26 km (trasa urozmaicona) 

 

 Żak & Żakini – 14,1 km (Start z Raszczyc, ul. Polna) : Raszczyce – Adamowice – Bogunice – Lyski – 

Czernica (meta) 

 

 Młodzik & Młodziczka – 25,6 km (Start z Czernicy, ul. Wolności 39) : Czernica (start) – Pstrążna – 

Dzimierz – Nowa Wieś – Żytna – Raszczyce – Adamowice – Bogunice – Lyski – Czernica (meta) 

 

 

 

(mapa trasy i profil zostaną dodane w późniejszym terminie) 

 



 
 
 

 

6. UCZESTNICTWO 
 

Wyścig rozgrywany jest zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. Wpisany jest do kalendarza imprez ŚlZKol. 

W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję na 2018 rok oraz ważne badania lekarskie w 

kategorii: 

Żak & Żakini – 14,1 km    (Start z Raszczyc, ul. Polna) 

Młodzik & Młodziczka – 25,6 km  (Start z Czernicy, ul. Wolności 39) 

 

7. Zgłoszenia: (od 17.06.2018r.) 

 

 Mailowo: rejestracja @ tourderybnik.pl (tylko dla ekip) 

 Biuro zawodów – w dniu zawodów  

 

Wysyłając zgłoszenie uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i akceptują wszystkie jego warunki. 

 

 

Obowiązuje kaucja za chip - 50zł lub licencja kolarska 

 

Limity startujących: 

1) Żak & Żakini – 100 os.  

2) Młodzik & Młodziczka – 100 os.  

 

 

8. KATEGORIE WIEKOWE  

 

WYŚCIG KATEGORIA WIEK ROCZNIKI DYSTANS 

#1 
ŻAK –  DZIEWCZYNY 

11-12 LAT 2006-2007 1 X 15 KM 
ŻAK - CHŁOPCY 

#2 
MŁODZIK – DZIEWCZYNY 

13-14 LAT 2004-2005 1 X 26 KM 
MŁODZIK - CHŁOPCY 

 

 

9. NAGRODY i KLASYFIKACJE 

 

W każdej kategorii wiekowej nagradzane będą miejsca I, II, III, z podziałem na chłopców i dziewczyny. 

Przyznawane będą nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

Rozdanie nagród odbędzie się podczas oficjalnej dekoracji zwycięzców. Godzina dekoracji zostanie podana na 

odprawie technicznej. Wszyscy zawodnicy pierwszych nagradzanych trzech miejsc zobowiązani są do uczestnictwa  w 

ceremonii oficjalnej.  Zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany jest zgłosić się osobiście.  

 

Organizator nie zapewnia możliwości odbioru nagrody  w innym miejscu i terminie.  



 
 
 

Nagrody nieodebrane w dniu zawodów ulegają przepadkowi. 

  

W klasyfikacjach poszczególnych kategorii wiekowych wygrywa zawodnik, który pokona wyznaczoną trasę w 

najkrótszym czasie.  

 

 Klasyfikacje prowizoryczne będą wywieszane w strefie START/META, przy braku protestów (lub po 

uwzględnieniu protestów) Sędzia Główny zawodów zatwierdzi wyniki. Po zatwierdzeniu wyników protestów nie uznaje 

się. 

 

 

10. CEREMONIA DEKORACJI 
 

Do dekoracji obowiązek zgłoszenia się mają: 

 Pierwsze 3 osoby z każdej kategorii.  

 

Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się osobiście do dekoracji w stroju sportowym (lub innym stosownym).  

Nieobecność podczas dekoracji skutkuje niewydaniem nagrody! 

Termin dekoracji podany będzie na odprawie technicznej przed wyścigiem.  

 

 

11. KARY 
 

 Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie podczas wyścigu, Sędzia Główny w 

porozumieniu z Organizatorami może nałożyć karę zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 

 

12.  ZASADY ZABEZPIECZENIA 
 

 Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów. Służby mundurowe oraz porządkowe 

wyznaczone przez organizatora będą zabezpieczały trasę wyścigu. Zastosowane będzie zabezpieczenie statyczne oraz 

dynamiczne. W miejscach gdzie to konieczne będą podejmowały regulację ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek 

stosowania się do sygnałów i poleceń osób zabezpieczających trasę wyścigu. Niestosowanie się do powyższych 

skutkować będzie nałożeniem kary z dyskwalifikacją włącznie. 

 

 Wszyscy zawodnicy, również jadący w głównym peletonie, są obowiązani stosować się do podstawowych 

zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy kolarz uczestniczący w wyścigu zobowiązany jest do zachowania 

wszelkich środków ostrożności celem minimalizowania zdarzeń niebezpiecznych. Wszelkie manewry dopuszczalne są 

tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, po dokładnym upewnieniu się, czy z naprzeciwka nie nadjeżdżają pojazdy, 

czy ma dostateczne miejsce do wykonania wyprzedzania i schowania się w grupie i czy inne pojazdy znajdujące się za 

nim nie rozpoczęły manewru wyprzedzania. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek stosowania się do zasad ruchu 

drogowego, znaków drogowych oraz sygnałów osób kierujących ruchem drogowym. Funkcjonariusze służb 

mundurowych upoważnieni do kierowania ruchem drogowym, w zależności od sytuacji, będą pomagali kolarzom w 

sprawnym pokonywaniu trasy wyścigu. 

 

 

 

 



 
 
 

13. WYKAZ SZPITALI 
 

Szpital w Rydułtowach 

ul. Plebiscytowa 47 

44-280 Rydułtowy 

Tel. 32 45 92 400 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NR 3 w Rybniku 

ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik  

tel. 32 42-92-650 [SOR] 

 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

a) Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol 

b) Parking dla kolarzy oraz kibiców umiejscowiony jest na ul. Powstańców ( przy kościele ) 

c) Obowiązuje BEZWZGLEDNY ZAKAZ WJAZDU na teren „miasteczka wyścigu” 

d) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

e) Organizator ubezpiecza uczestników wyścigu w zakresie NNW. 

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na 

zawody i powrotu z nich.  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

i) Zawody organizowane są przy ograniczonym ruchu drogowym 

j) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

k) Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.  

l) Warunkiem uczestnictwa w 11. Tour de Rybnik 2018 jest akceptacja klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację PGE Energia Ciepła  

ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik w celu marketingowym zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.z 2002 Nr 101,poz926 ze zm.)  Wyrażam także  zgodę na informowanie innych podmiotów 

oraz na otrzymywanie dodatkowych informacji i materiałów produktowych, w tym za pośrednictwem poczty, 

telefonu, wiadomości sms, poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich 

danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy/a faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych 

osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.   

m) Zawodnik wysyłając zgłoszenie drogą internetową i/lub podpisując listę startową składa oświadczenie, że 

zapoznał się z regulaminem wyścigu i akceptuje wszystkie jego warunki, a także wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych pobranych w czasie zapisów. 

n) Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem decyduje we wszystkich sprawach nie objętych niniejszym 

regulaminem. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 



 
 
 

15. Klauzula RODO 

 
W przypadku osób nieletnich oświadczenie RODO składa opiekun prawny. 

 
1) Administratorem  podanych danych osobowych  jest: Fundacja PGE Energia Ciepła z siedzibą w Rybniku przy 

ul Podmiejskiej NIP 642-28-48-773, KRS  0000204954. Inspektor ochrony danych: Aldona Dudzik, kontakt listowny na 
adres administratora, e- mail: aldonadudzik@fundacjarybnik.pl 
 

2) Celem przetwarzania danych  jest  realizacja projektu 11. Wyścig Kolarski Tour de Rybnik organizowanego 
przez administratora danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia i promocji wyścigu, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, ogłoszenia i opublikowania 
wyników 
 

3) Podstawa Prawna 
ROZPORZĄDZENIE 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) Ustawa z dnia  4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.  81- Ochrona 
wizerunku 
 

4) Prawa uczestnika 
a) Ma Pani/Pan prawo dostępu  do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  . 
b) Ma Pani /Pan prawo  wniesienia skargi do  organu nadzorczego, gdy uzna Pani /Pan , iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 
kwietnia  2016 r. 

c) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 
może   być utrudniony  bądź niemożliwy udział w wyścigu. 

 

mailto:aldonadudzik@fundacjarybnik.pl

