
Regulamin wyścigu 

Rowerowa Petarda 
Ogólnopolskie zawody w kolarstwie górskim XCO

12.09.2020
Mistrzostwa Śląska

1. Organizator:
Stowarzyszenie MTB Pressing Team
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Kurpiowska 5/6

Współorganizator:
Śląski Związek Kolarski

2. Dyrektor zawodów:
Tomasz Kubala +48502393746; mtbpressing@gmail.com

3. Data zawodów:
Sobota 12 września 2020 r.

4. Miejsce Zawodów:
Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
ul. Cieszyńska Jastrzębie-Zdrój
49°56'36.0"N 18°35'12.0"E

5. Klasa wyścigu:
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu ŚlZKol
Dla zawodniczek i zawodników w kategoriach: żak, młodzik, junior 
młodszy i junior będzie prowadzona klasyfikacja Mistrzostw Śląska. 
Warunkiem uczestnictwa w tej klasyfikacji jest posiadanie licencji 



kolarskiej PZKol lub legitymacji ucznia szkółki kolarskiej 
zarejestrowanego w systemie SINKO oraz ważne zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

6. Kategorie wiekowe
Małe Dziki chłopcy wiek do 6 lat (ur. 2014 i młodsi)

Średnie Dziki chłopcy wiek 7-8 lat (ur. 2013-2012)

Duże Dziki chłopcy wiek 9-10 lat (ur. 2011-2010)

Małe Petardy dziewczynki wiek do 6 lat (ur. 2014 i młodsi)

Średnie Petardy dziewczynki wiek 7-8 lat (ur. 2013-2012)

Duże Petardy dziewczynki wiek 9-10 lat (ur. 2011-2010)

Żak wiek 11-12 lat (ur. 2009-2008)

Zakini wiek 11-12 lat (ur. 2009-2008)

Młodzik wiek 13-14 lat (ur. 2006-2007)

Młodziczka wiek 13-14 lat (ur. 2006-2007)

Junior młodszy wiek 15-16 lat (ur. 2004-2005)

Juniorka młodsza wiek 15-16 lat (ur. 2004-2005)

Junior wiek 17-18 lat (ur. 2002-2003)

Juniorka wiek 17-18 lat (ur. 2002-2003)

Elita M wiek 19-35 lat (ur. 2001-1985)

Elita K wiek 19-35 lat (ur. 2001-1985)

Masters M1 wiek 36-50 lat (ur. 1984-1970)

Masters M2 wiek 51 lat i starsi (ur. 1969 r i starsi)

Masters K wiek 36 lat i starsze (ur. 1984 r i starsze)
7. Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane na stronie internetowej www.dostartu.pl do 
dnia 09.09.2020 do godziny 23.59. Będzie możliwość zgłoszeń w Biurze 
Zawodów w dniu imprezy jednak wtedy organizator nie gwarantuje 
wszystkich świadczeń. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu opłaty. Dla 
kategorii dziecięcych Dziki i Petardy zgłoszenia wyłącznie w dniu wyścigu w 
Biurze Zawodów. Limity zapisów zgodne z rozporządzeniami dotyczącymi 
Covid-19

8. Biuro Zawodów
Wydawanie numerów startowych dla zawodników oraz zapisy w miarę 
wolnych miejsc odbędą się w sobotę 12 września 2020 r. od godz. 8.00 do 
godz. 12:00 oraz najpóźniej 60 minut przed startem zawodnika. Biuro 
zawodów oraz wydawanie numerów będzie znajdowało się obok 
startu/mety.

9. Zasady finansowania
Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty 
organizacyjne wyścigu ponoszą organizatorzy

http://www.dostartu.pl/


10. Opłaty startowe
Kategoria Opłata w 

terminie
Opłata po terminie
i w Biurze 
Zawodów

Małe Dziki Bez opłat Bez opłat

Średnie Dziki Bez opłat Bez opłat

Duże Dziki Bez opłat Bez opłat

Małe Petardy Bez opłat Bez opłat

Średnie Petardy Bez opłat Bez opłat

Duże Petardy Bez opłat Bez opłat

Żak Bez opłat 10,00 zł

Zakini Bez opłat 10,00 zł

Młodzik Bez opłat 10,00 zł

Młodziczka Bez opłat 10,00 zł

Junior młodszy 10,00 zł 20,00 zł

Juniorka młodsza 10,00 zł 20,00 zł

Junior 15,00 zł 20,00 zł

Juniorka 15,00 zł 20,00 zł

Elita M 30,00 zł 50,00 zł

Elita K 30,00 zł 50,00 zł

Masters M1 30,00 zł 50,00 zł

Masters M2 30,00 zł 50,00 zł

Masters K 30,00 zł 50,00 zł
11. Świadczenia

•możliwość startu w zawodach,
•woda lub napoje izotoniczne,
•lekki posiłek serwowany na mecie,
•podstawowa obsługa medyczna
•nagrody dla zwycięzców,
•ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.
•Ubezpieczenie NNW

12. Nagrody
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane we wszystkich kategoriach oraz zostaną 
wręczone puchary lub medale za miejsca I, II, III oraz dyplomy. Nagrody 
rzeczowe według możliwości organizatora.



13. Program minutowy 12.09.2020 r.
8.00 – 12.00 Potwierdzenia startu, dodatkowe zgłoszenia i 

odbiórnumerów w biurze zawodów

8.00 – 9.15 Oficjalny trening na trasie zawodów

9.00 Odprawa techniczna

9.30 Start kategorii Żak  15-30 min

9.32 Start kategorii Żakini 15-30 min

10.00 Początek startów kategorii Dzik i Petarda

10.00 Start kategorii Młodzik 30-45 min

10.02 Start kategorii Młodziczka 30-45 min

10.45 Dekoracja dwóch bloków startowych

11.00 Start kategorii Elita K 60-90 min

11.02 Start kategorii Masters K 60-90 min

11.04 Start kategorii Juniorka 60-75 min

11.06 Start kategorii Juniorka Młodsza 45-60 min

12.30 Start kategorii Elita M 75-90 min

12.32 Start kategorii Junior 60-75 min

12.34 Start kategorii Junior Młodszy 45-60 min

14.00 Start kategorii Masters M1 60-90 min

14.02 Start kategorii Masters M2 45-75 min

15.30 Dekoracja pozostałych kategorii

16.00 Zakończenie imprezy
14. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zgodnie z regulaminem PZKol (4.2.041 – 4.2.049)
15. Trening na trasie

Oficjalny trening dla zawodników odbędzie się w sobotę 12 września 2020 roku 
w godzinach 8.00 – 9:15. Wszyscy zawodnicy znajdujący się na trasie podczas 
oficjalnych treningów muszą posiadać numer startowy na rowerze. 

16. Ceremonia dekoracji
Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem minutowym i odbędzie 
się w pobliży miejsca start/meta. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się 
zawodnicy z pierwszych 3 miejsc w strojach startowych.

17. Kary
W zakresie kar obowiązuje regulamin PZKol

18. Kontrola antydopingowa
Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe PZKol/UCI

19. Odprawa techniczna
W sobotę 12 września 2020 roku o 9.00 odbędzie się odprawa techniczna dla 
trenerów, dyrektorów drużyn i innych zaangażowanych osób. Spotkanie 
odbędzie się w pobliżu Biura Zawodów.

20.  Trasa
Zawody odbędą się w Jastrzębiu-Zdroju na wymagającej technicznej pętli o 



długości ok 3,5 km
21.  Zasady bezpieczeństwa

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek jeździć w kasku ochronnym podczas 
wszystkich wyścigów oraz treningów. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na 
własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosiodpowiedzialności za szkody 
poniesione spowodowane przez uczestników.

22. Dane osobowe i ochrona wizerunku
•Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator
zawodów sportowych –
Stowarzyszenie MTB Pressing Team
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Kurpiowska 5/6
KRS 0000659951
NIP 633-223 64-40
REGON 36644297000000
(dalej: „Organizator”)
•Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko,
data urodzenia, wizerunek, adres korespondencyjny, adres poczty
elektronicznej, kraj, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
•Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda
obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w
następujących celach:
imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu
poczty elektronicznej, numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w
zawodach;
imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu
poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych i
promocyjnych;
adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora
informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora;
•Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania
zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia
statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i
konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.
•Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia,
nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – podmiotom
przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w
celu prowadzenia zapisów na zawody, oraz wykonującym pomiar czasu w
tym publikację wyników.
•Organizatora przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko
oraz adres poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak
wyłącznie w celu związanym z promocją oraz współorganizacją zawodów.
•Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza
Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie
4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie
ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu:
Stowarzyszenie MTB Pressing Team
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Kurpiowska 5/6
•Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy
niż 10 lat.
•Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych



przez Organizatora w każdym czasie.
•Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach .
•Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
•Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
•W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem +48 502393746

23. Postanowienia końcowe
• komisję sedziowską wyznacza ŚlZKol
• wyścig zostanie rozegrany bez względu na pogodę
• najbliższy szpital: Wojewódzki Szpital Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-

Zdroju. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój 
• Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszym 

regulaminem
• Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem
• elektrycznym.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione
• Bieżące sprawy organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej przed 

zawodami
• Start w wyścigu oznacza akceptację regulaminu w tej treści
• Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz przepisów UCI oraz PZKol, w żadnym 

przypadku nie będzie traktowana, jako wytłumaczenie
• Na zawodach obowiązują akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID-19
• Organizator wyścigu ubezpiecza zawodników od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków oraz nie ubezpiecza od Odpowiedzialności Cywilnej
• We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decyduje 

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
• Zawody są Zadaniem Publicznym współfinansowanym ze środków miasta 

Jastrzębie-Zdrój
• Podczas wyścigów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe 

przymocowane do kierownicy roweru. Zasłanianie numeru startowego w
części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji. Numery startowe podlegają zwrotowi po zakończeniu
zawodów dla danego uczestnika. Nieoddanie numeru może skutkować 
dyskwalifikacją

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie oraz wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji.

• Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych zawodów należy kierować emailowo
na adres mtbpressing@gmail.com

Organizator



Pętla: Dystans 3,5 km, przewyższenia 50 m


