
 
 
 

12. PGE EC Tour de Rybnik 2019 

R E G U L A M I N 
 

31.08.2019 r. 

01.09.2019 r. 

Lyski, ul. Dworcowa 4a 

Rybnik, ul. Rudzka 13    

 
 

1. ORGANIZATORZY 
 

organizatorzy 

Fundacja PGE  

Energia Ciepła 

ul. Podmiejska 43 

44-207 Rybnik 

 

Tel.: 32 42 10 300  

sekretariat@fundacjarybnik.pl 

 

 

Fizjo-Sport  

mgr Robert Słupik 

 

 

kontakt@tourderybnik.pl 

robert@fizjo-sport.eu 

 

 

 

 

 

 

współorganizatorzy 

Miasto Rybnik 
Starostwo Powiatowe  

w Rybniku 
Urząd Gminy Gaszowice Urząd Gminy Lyski 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR WYŚCIGU: Robert Słupik 

mailto:sekretariat@fundacjarybnik.pl
mailto:kontakt@tourderybnik.pl


 
 
 

CELE IMPREZY 

 Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku. 

 Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach. 

 Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu. 

 Promocja miasta Rybnik oraz gmin Lyski oraz Czernicy. 

 

2. BIURO WYŚCIGU 

01.07. – 23.08.2019 r. 
 (w godzinach pracy sekretariatu) 

Fundacja PGE Energia Ciepła 

44-207 RYBNIK, ul. Podmiejska 43 

31.08.2019 r. 
(10:00 – 16:00) 

_________________________ 

44-295 Lyski, ul. Dworcowa 4a 

01.09.2019 r. 
(08:00 – 15:00) 

Kampus Akademicki (bud. A) 

44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 13 

 

3. PROGRAM MINUTOWY 
 

31.08.2019 | Lyski (harmonogram może ulec zmianom) 

10:00 Otwarcie biura zawodów 

12:00 Start wyścigu ŚlZKol (Żak&Żakini) 14km (start z Nowej Wsi) 

12:45 Start wyścigu ŚlZKol (Młodzik&Młodziczka) 1 x 26 km 

13:00 Start wyścigu HOBBY 1 x 26 km 

14:15 Dekoracja zwycięzców dotychczasowych wyścigów 

14:15 Start wyścigu PRO#1 3 x 26 km 

14:30 Start wyścigu PRO#2 3 x 26 km 

17:15 Dekoracja zwycięzców wyścigów PRO#1 / PRO#2 

 

01.09.2019 | Rybnik 

08:00 Otwarcie biura zawodów 

10:00 Start wyścigu HOBBY 2 x 9 km 

11:00  Start wyścigu Mini Tour de Rybnik 

11:15 Start wyścigu PRO#1 6 x 9 km 

12:30 Dekoracja zwycięzców mini Tour de Rybnik i wyścigu Hobby 

13:00 Start wyścigu PRO#2 6 x 9 km 

15:00 Dekoracja zwycięzców wyścigów Pro#1 / Pro#2 

 

Wyścig PRO#1 dot. kategorii: Kobiety, M3, M4, 

Wyścig PRO#2 dot. kategorii: M1, M2  



 
 
 

TRASA / PROFIL 
 

Czernica 

Start / Meta – Lyski, ul. Dworcowa 4A 

Runda: 26 km (trasa urozmaicona): Lyski (start) – Czernica– Pstrążna – Dzimierz – Nowa Wieś – Żytna – 

Raszczyce – Adamowice – Bogunice – Lyski (meta) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Rybnik 

Start / Meta – Rybnik, ul. Rudzka 13 (kampus akademicki) 

Runda: 9 km (trasa miejska, techniczna), kryterium 

 

 

 



 
 
 

4. UCZESTNICTWO 

 
Rejestracja uczestnika wyścigu 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.  

Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 5.4.  

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 

Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

4.1. Zgłoszenie przez internet 

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę Tour de Rybnik, 

www.tourderybnik.pl/zapisz-sie  

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego. 

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 19.08.2019r. (włącznie) (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 przelewem, w 

sekretariacie Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku lub w dniu wyścigu w Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami 

obowiązującymi w cenniku.  

 

4.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów (w przypadku dostępności wolnych miejsc) 

a) W dniu rozgrywania wyścigu, na terenie miasteczka wyścigu 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 (zapisy zamykane będą na  1 h przed startem):  

 31.08. - od godziny 10:00  

 01.09.  – od godziny 8:00  

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 lub kartą). 

 

4.3. Warunki uczestnictwa 

 W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii w wieku 18+,  

 W wyścigu HOBBY dopuszcza się startu zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania zawodów i jego/ jej stałą obecnością 

podczas imprezy kolarskiej (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie 

rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka. Uczestnicy zobowiązani są 

posiadać ważną kartę rowerową. (formularz oświadczenia dostępny na końcu regulaminu oraz na stronie 

internetowej wyścigu w folderze pliki do pobrania)  

 W wyścigu PRO obowiązują  rowery szosowe oraz kaski sztywne!  

 W wyścigu HOBBY dozwolone są rowery sportowe typu: szosa, MTB, trekking, crossowe.   

 W wyścigu niedozwolone są rowery typu: fatbike, miejski, rowery składane, trójkołowe, tandemy, 

poziome, handbike oraz wszystkie ze wspomaganiem elektrycznym lub spalinowym.  

 Zawodnicy mogą brać udział w więcej niż 1 wyścigu (po spełnieniu wszelkich wymogów regulaminu) 

http://tourderybnik.pl/zapisz-sie/


 
 
 

 

4.4. Sektory startowe: 
Na starcie wyścigu obowiązują sektory startowe na dystansie PRO. Sektory będą otwarte 15 minut przed 

startem dystansu i zamykane na 5 minut przed startem. Prawo ustawienia się w danym sektorze mają 

odpowiednio: 

 Sektor I – pierwszych 10 zawodników klasyfikacji Generalnej dystansu PRO z wyścigu 2018, 

wszystkie kobiety, które startowały w edycji 2018 (zgłoszonych internetowo) 

 Sektor II “VIP”- zawodnicy z wykupionym pakietem startowym VIP        

 Sektor III – wszyscy pozostali zawodnicy 

Lista sektorowa dla sektora I i II “VIP” będzie ogłoszona 23.08.2019 i dostępna w biurze zawodów 

Zawodnicy, którym przysługuje, któryś z sektorów I lub II nie będą uwzględnieni na liście sektorowej, jeśli 

nie dokonają opłaty startowej w terminie do 19. sierpnia 2019r. (liczy się data zaksięgowania na koncie 

organizatora 

 
4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników  

a) Start zawodnika w Tour de Rybnik 2019 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa 

Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). 

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – 

następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. ( podpisane osobiście i 

złożone oświadczenie akceptacji regulaminu w Biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego) 

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów - 

następuje przez podpis na formularzu zgody. ( podpisane osobiście i złożone oświadczenie akceptacji regulaminu w 

Biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego) 

d) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań 

medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. 

e) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub 

opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych 

osobowych (formularze zawarty w załącznikach regulaminu, podpisane osobiście i złożone oświadczenie akceptacji 

regulaminu w Biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego) 

f) Start zawodnika na dystansie MINI możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna 

prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych 

osobowych.  

 

(formularze oświadczeń dostępne na końcu regulaminu 

 oraz na stronie internetowej wyścigu w folderze pliki do pobrania) 

 

Limity startujących: 

1) Dystans HOBBY 100 os. 

2) Dystans PRO 2 x 150 os. 



 
 
 

 

5. OPŁATA STARTOWA 
5.1. Zasady ogólne 

a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane gotówką lub możliwa jest płatność kartą płatniczą. Kasa jest 

czynna w godzinach otwarcia Biura Zawodów. 

b) Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe Organizatora (numer konta znajduje się w pkt. 

5.3. Regulaminu)  

c) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia 

przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności. 

d) Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu i 

kategorii. 

e) Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas 

wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów. 

f). Organizator daje możliwość do dnia 31 lipca 2019 włącznie, przeniesienia pakietu bez dodatkowej opłaty na 

innego uczestnika. Po tym terminie będzie to możliwe tylko za dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN. Następuje 

to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy: rejestracja@tourderybnik.pl.  

 

 
5.2. Tabela opłat startowych Tour de Rybnik 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z regulaminem liczy się data zaksięgowania na koncie!  

Wyścig mini Tour de Rybnik oraz wyścigu PZKol / ŚlZKol jest BEZPŁATNY! 

 

5.3. Numer startowy 

Każdemu zawodnikowi zostają wydane 3 numery startowe. Dwa numery startowe z chipem wydawane są 

zawodnikowi wyłącznie na czas wyścigu, następnie powinny zostać zwrócone w biurze zawodów. Natomiast 

numer startowy z logo wyścigu każdy uczestnik może zachować sobie na pamiątkę.  

Przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł.  

 Czernica Rybnik 
Opłata łączona 

(Czernica + Rybnik) 

AMATORZY 03.07. – 19.07. 

 PAKIET STANDARDOWY PAKIET VIP 

HOBBY 40 zł 40 zł 65 zł 
 

PRO 60 zł 60 zł 90 zł 120 zł 

 20.07. – 19.08 

HOBBY 50 zł 50 zł 75 zł  

PRO 80 zł 80 zł 120 zł 150 zł 

 31.08 - 01.09 (dzień wyścigu) 

HOBBY 60 zł 60 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 

PRO 90 zł 90 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 



 
 
 

 

Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego 

wyścigu, w skład wchodzą – 2 numery na plecy przypinane po LEWEJ i PRAWEJ stronie i 1 numer mocowany na sztycę 

podsiodłową. Numery obowiązują przez cały wyścig. 

 

5.4. Faktury 

Chęć otrzymania faktury na firmę należy zgłosić  podczas rejestracji internetowej oraz drogą elektroniczną na 

adres: sekretariat@fundacjarybnik.pl w  dniu wpłaty. W tytule przelewu należy podać dane do faktury oraz NIP.  

Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.  

 

5.5. Dane do przelewu:   

 

decyduje data wpłynięcia na konto Fundacji PGE Energia Ciepła 

Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska 43, 44-207 Rybnik 

numer konta:  77 1560 0013 2353 6765 9000 0006   (tytuł przelewu: nazwisko, imię, data urodzenia, kategoria, wyścig) 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.  

Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. 

 

5.6.  W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują świadczenia: 

a) Numer startowy 

b) Woda (w biurze zawodów) 

c) Obsługa sędziowska 

d) Elektroniczny pomiar czasu 

e) Zabezpieczenie medyczne w czasie trwania imprezy 

f) Ubezpieczenie NNW 

g) Oznakowana i zabezpieczona trasa 

h) Nagrody dla najlepszych zawodników 

i) Medal za uczestnictwo dla wszystkich uczestników wręczany po minięciu linii Mety. 

 

5.7. Pakiet startowy VIP:  

Pakiet mogą wykupić tylko zawodnicy startujący w obu dniach rywalizacji. Pula 40 pakietów będzie podzielona 

na wszystkie grupy wiekowe na dystansie PRO. 20 pakietów dla wyścigu PRO#1 oraz 20 pakietów dla wyścigu 

PRO#2.  

 

Pakiet „VIP” oprócz świadczeń w opłacie startowej obejmować będzie: 

a) Możliwość startu z sektora 2 „VIP” 

b) Posiłek regeneracyjny po wyścigu 

c) Zestaw gadżetów Tour de Rybnik 

d) Zestaw gadżetów od Sponsorów 

e) Wjazd na parking na terenie Kampusu w Rybniku 

 

 



 
 
 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE 
 

LYSKI 31.08. 2019 (SOBOTA)  

Wyścig Kategoria wiek roczniki Dystans 

HOBBY 

 

Kobiety 18+ 2001 i starsze 

1 x 26 km 

Mężczyźni – M0 16 – 17  2002 - 2003 

Mężczyźni – M1 18 – 29 2001 - 1990 

Mężczyźni – M2 30 – 39 1989 - 1980 

Mężczyźni – M3 40 – 49 1979 – 1970 

Mężczyźni – M4 50 ≤ 1969  i starsi 

 PRO #1 

Kobiety 18+ 2001 i starsze 
3 x 26 km 

Mężczyźni – M3 40 – 49 1979 – 1970 

Mężczyźni – M4 50 ≤ 1969  i starsi  

PRO #2 
Mężczyźni M1 18 – 29 2001 - 1990 

3 x 26 km 
Mężczyźni – M2 30 – 39 1989 - 1980 

 

Wyścig Kategoria wiek roczniki Dystans 

HOBBY 

Kobiety 18+ 2001 i starsze 

2 x 9 km 

Mężczyźni – M0 16 -17 2002 - 2003 

Mężczyźni – M1 18 – 29 2001 - 1990 

Mężczyźni – M2 30 – 39 1989 - 1980 

Mężczyźni – M3 40 – 49 1979 – 1970 

Mężczyźni – M4 50 ≤ 1969  i starsi 

 PRO #1 

Kobiety 18+ 2001 i starsze 

3 x 26 km Mężczyźni – M3 40 – 49 1979 – 1970 

Mężczyźni – M4 50 ≤ 1969  i starsi 

PRO #2 
Mężczyźni M1 18 – 29 2001 - 1990 

3 x 26 km 
Mężczyźni – M2 30 – 39 1989 - 1980 

7. NAGRODY i KLASYFIKACJE 
7.1. Klasyfikacje  

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

najkrótszym czasie. 

 

 W klasyfikacji „AKTYWNY” zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów  

na premiach lotnych (na linii start/meta) oraz ukończy wyścig. Punkty zdobywają czterej pierwsi zawodnicy  

na każdej rundzie. Punktują odpowiednio 5,3,2,1 pkt. 

 



 
 
 

W klasyfikacji na „najlepszego rybniczanina” wygrywa zawodnik, który zameldowany jest w Rybniku (decyduje 

dokument tożsamości lub stosowne zaświadczenie o zameldowaniu), pokona całą trasę w najkrótszym czasie. 

 

Klasyfikacje prowizoryczne będą wywieszane w Biurze Zawodów, przy braku protestów (lub po uwzględnieniu 

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

 

Klasyfikacja drużynowa  

Klasyfikacja drużynowa zostanie wyznaczona na podstawie czasów uzyskanych przez 3 najlepszych 

zawodników w klasyfikacji generalnej wyścigu z zastrzeżeniem, że aby drużyna była klasyfikowana w klasyfikacji 

drużynowej to co najmniej 3 jej członków musi pokonać pełny dystans wyścigu.  

 

Jeżeli suma czasów drużyn będzie taka sama, brane pod uwagę będzie miejsce najwyżej sklasyfikowanego zawodnika z 

drużyny.  

 

Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji drużynowej odbędzie się po 2 etapie.  

 

Drużyny zgłaszać można  przez e-maila: rejestracja @tourderybnik.pl, w treści podając pełną nazwę drużyny zgodną z 

nazwą w formularzu rejestracyjnym wraz  z listą imienną zawodników do 23.08.2019r. lub w dniu wyścigu w Biurze 

Zawodów.  

 

7.2. Nagrody 

 

LYSKI 

Dystans HOBBY 

 1 2 3 

K 18+ 80zł 60zł 40zł 

M 16 - 17 Nagrody rzeczowe Tour de Rybnik 

M 18 - 29 80zł 60zł 40zł 

M 30 - 39 80zł 60zł 40zł 

M 40 - 49 80zł 60zł 40zł 

M 50+ 80zł 60zł 40zł 

    

LYSKI 

Dystans PRO 

K 18+ 200 zł 150 zł 100 zł 

M 18 - 29 200 zł 150 zł 100 zł 

M 30 – 39 200 zł 150 zł 100 zł 

M 40 – 49 200 zł 150 zł 100 zł 

M 50+ 200 zł 150 zł 100 zł 

 

RYBNIK 

Dystans HOBBY 

K 18+ 80zł 60zł 40zł 

M 16 - 17 Nagrody rzeczowe Tour de Rybnik 

M 18 - 29 80zł 60zł 40zł 



 
 
 

M 30 – 39 80zł 60zł 40zł 

M 40 – 49 80zł 60zł 40zł 

M 50+ 80zł 60zł 40zł 

Rybniczanin 80zł 60zł 40zł 

    

RYBNIK 

 Dystans PRO 

K 18+ 200 zł 150 zł 100 zł 

M 18 - 29 200 zł 150 zł 100 zł 

M 30 – 39 200 zł 150 zł 100 zł 

M 40 – 49 200 zł 150 zł 100 zł 

M 50+ 200 zł 150 zł 100 zł 

 

Aktywny PRO #1 200 zł 100 zł 50 zł 

Aktywny PRO #2 200 zł 100 zł 50 zł 

Rybniczanin PRO #1 200 zł 100 zł 50 zł 

Rybniczanin PRO #2 200 zł 100 zł 50 zł 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA 

Dystans PRO 

 1 2 3 

K 18+ 300 zł 200 zł 100 zł 

M 18 - 29 300 zł 200 zł 100 zł 

M 30 – 39 300 zł 200 zł 100 zł 

M 40 – 49 300 zł 200 zł 100 zł 

M 50+ 300 zł 200 zł 100 zł 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

 1 2 3 

Nagrody rzeczowe o 

wartości: 

400zł 300zł 200zł 

 

Podane kwoty są kwotami brutto w PLN.  

Wypłata nagród odbywać się będzie w biurze zawodów.  

Warunkiem koniecznym do wypłaty nagrody jest uczestnictwo w ceremonii dekoracji! 

Wypłata nagród wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.  

Nagrody nieodebrane w dniu zawodów ulegają przepadkowi.



 
 
 

8. CEREMONIA DEKORACJI 
 

Do dekoracji obowiązek zgłoszenia się mają: 

 Pierwsze 3 osoby z każdej kategorii (wg. wykazu z pkt. 7.) 

 

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

Nieobecność podczas dekoracji skutkuje niewypłaceniem nagrody! 

 

9. ZAWODNICY ZDUBLOWANI 
 

 W przypadku dużych różnic czasowych pomiędzy zawodnikami, zawodnicy zdublowani zostaną wycofani z 

wyścigu i klasyfikowani wg. ilości przejechanych okrążeń zgodnie z kolejnością przejazdu przez linię mety na ostatnim 

okrążeniu przed zdublowaniem. Decyzja ta pozostaje w gestii Sędziego Głównego. 

 W wyścigu nie obowiązuje limit czasu, jednak w szczególnych okolicznościach limit czasu może być 

ustanowiony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem. 

 

10. KARY i PROTESTY 
 

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

porozumieniu z Organizatorami może nałożyć karę: 

a) Upomnienia 

b) Finansową (także obniżeniem wypłacanej nagrody lub cofnięciem nagrody) 

c) Czasową (skutkuje przesunięciem w klasyfikacji końcowej wyścigu) 

d) Dyskwalifikacji 

e) Dożywotniej dyskwalifikacji (skutkuje zakazem startów w kolejnych edycjach TdR) 

 

Od nałożonej kary przysługuje odwołanie. Obowiązkowo w formie pisemnej, złożonej na ręce Sędziego Głównego.  

Odwołanie powinno być złożony nie później niż 30 min po zakończeniu rywalizacji.  

 

Do wszelkich protestów należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia 

Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do 

Sędziego Głównego. 

 

11.  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. 

 

12. 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] 

 

13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

a) Parking dla kolarzy oraz kibiców umiejscowiony jest na ul. Brudnioka (Rybnik), przy Urzędzie Gminy Lyski 

(Lyski) 

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

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

d) Organizator ubezpiecza uczestników wyścigu w zakresie NNW. 

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

zawody i powrotu z nich.  

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

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

h) Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną 
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) W przypadku rezygnacji z wyścigu Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty startowej. 

m) Warunkiem uczestnictwa w 12. PGE EC Tour de Rybnik 2019 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.   

n) 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. 



 
 
 

o) 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 

 

14. Klauzula RODO 

 
1) Administratorem  podanych danych osobowych  jest: Administratorem Twoich danych jest Fundacja PGE 

Energia Ciepła, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Podmiejskiej 43, NIP 642-284-87-73. Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych jest Tomasz Kubala, kontakt mailowy:  iodo@fundacjarybnik.pl 

2) Celem przetwarzania danych  jest  realizacja projektu 12. Wyścig Kolarski PGE EC 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 

Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas 

z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich 

przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie przy czym cofnięcie uprzednio 

wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

mailto:iodo@fundacjarybnik.pl


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane rodzica lub opiekuna prawnego:  
 
 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 

Dane zawodnika niepełnoletniego: 
 
  
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

 

 

Oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym wskazanego w niniejszym dokumencie zawodnika niepełnoletniego. 

Wyrażam zgodę na jego/jej udział w wyścigu PGE EC TOUR DE RYBNIK 2019. Jednocześnie potwierdzam, że nie 

występują przeciwwskazania medyczne i ogólnoustrojowe zawodnika do wzięcia udziału w zawodach sportowych.  

 

Oświadczam, że mój podopieczny/podopieczna startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.  

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  

 

przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) 

dotyczące startu zawodnika niepełnoletniego na dystansie 

HOBBY 

 

 
 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dane uczestnika 12. PGE EC Tour de Rybnik 2019  
 
 
Imię i nazwisko:  
 
 
 
Jestem (zaznacz właściwe):   zawodnikiem   opiekunem zawodnika niepełnoletniego  
 
 
Imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego (wypełniają tylko opiekunowie):  
 
 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałam się z Regulaminem 12. Międzynarodowego Wyścigu PGE EC Tour de Rybnik  

2019 i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. Jednocześnie potwierdzam, że nie występują 

przeciwwskazania medyczne i ogólnoustrojowe zawodnika do wzięcia udziału w zawodach sportowych.  

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności (załącznik 

do Regulaminu). Administratorem Twoich danych jest Fundacja PGE Energia Ciepła, z siedzibą w Rybniku przy ulicy 

Podmiejskiej 43, NIP 642-284-87-73. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Kubala, kontakt 

mailowy:  iodo@fundacjarybnik.pl 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii lub zapisu wideo, a także publikacji 

wyników z moim imieniem i nazwiskiem w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz w formie 

drukowanej (w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz promocji wydarzenia).  

Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną (e-mail / telefon podane w trakcie rejestracji) w celach organizacyjnych 

oraz poinformowania o wynikach.  

Formularz  
zgody 
 

 
 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

mailto:iodo@fundacjarybnik.pl

