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-Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze; 

-Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą;                                                                     

-Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; 

-Wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigu rowerowym;                                                                

-Wzajemna integracja miłośników kolarstwa górskiego; 

-Promowanie Gminy Świerklany jako miejsca przyjaznego sportom rowerowym i turystyce 

rowerowej 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach 

„Inicjatywa” , 

ul. Boryńska 6 

44-266 Świerklany 

tel. 797231806,  607674224  

e-mail: stowarzyszenie.inicjatywa@op.pl 

BIURO ZAWODÓW:                                                                                                                             

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach                                                                            

ul. Strażacka1, 44-266 Świerklany 

 

Wyścig rowerowy MTB Świerklany 2015 odbędzie się 11.11.2015 r. Miejsce rozgrywania 

zawodów: tereny gminy Świerklany. 

 

Uczestnikiem wyścigu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki: 

a) Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na 

stronie internetowej  (karta zgłoszeniowa) do 6 listopada 2015r. 

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 5. Oryginał 

dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze 

Zawodów. 

c) Każdy uczestnik zgłoszony do wyścigu otrzyma numer startowy. Zabrania się 

uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów 

startowych. 

d) Stawi się na starcie w dniu rozgrywania wyścigu na technicznie sprawnym rowerze 

MTB (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik 

wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi 
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odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy 

uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko. 

e) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby: 

–  które ukończyły 18 lat, 

–  od 14 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na 

oświadczeniu 

f) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

 

 

We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu 

rowerowym: 

20 zł–   dorośli (rok urodzenia 1996 i starsi) 

10 zł –  młodzież do 18 roku życia (rok ur. 1997 i młodsi do 2001 r.) 

Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów na konto Organizatora oraz 

wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju nr 15 8470 0001 2006 0026 0811 0001  
Na formularzu przelewu należy zaznaczyć w tytule opłaty : 

– MTB Świerklany 2015 oraz imię i nazwisko zawodnika np.: 

„MTB Świerklany 2015, opłata startowa, Jan Kowalski ”  

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (na podstawie art. 38 ustawy o prawach 

konsumenta). 

 

11.11.2015 r dzień „Dzień Startu” : 
10.00 – 11.30      zapisy w Biurze Zawodów 

11.30               ustawianie zawodników  

12.00               start  wyścigu 

Ok. 14 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród : 

16.00               zamknięcie zawodów 

 

Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach. Trasa będzie 

oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe. W trakcie wyścigu zawodnicy nie 

mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia 

tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją. Na mecie zawodów będzie znajdował 

się punkt żywieniowy (woda, herbata) 
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Uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymują: 

– numer startowy do identyfikacji i pomiaru czasu                                                                                                       

- pakiet startowy 

– posiłek regeneracyjny po wyścigu 

– zabezpieczenie medyczne i ratownicze 

– możliwość umycia roweru po wyścigu 

– nagrody rzeczowe i medale dla zwycięzców 

– doskonałą kolarską atmosferę 

 

Podczas wyścigu rowerowego MTB Świerklany 2015  obowiązują kategorie wiekowe,  w 

których przyznawane są nagrody rzeczowe i medale. 

W/w nagrody rzeczowe i medale wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. 

Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza 

przepadek nagród. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

KOBIETY: K1- dziewczyny od 14 -18 lat,  

                       K2- kobiety od 19  - 35 lat, 

                       K3 – kobiety od 36 lat i starsze;  

MĘŻCZYŹNI: M1 – chłopcy /juniorzy od 14 - 18 lat,  

                           M2- mężczyźni od 19 – 39 lat,  

                          M3 – mężczyźni od 40 - 55lat, 

                           M4 -  mężczyźni od 56 lat i starsi   

Klasyfikacja wyścigu rowerowego MTB Świerklany 2015 będzie prowadzona na całym 

dystansie w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie 

pokonają wyznaczoną trasę wyścigu. 

 

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. 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 i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
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Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

1. Upomnienie. 

2. Dyskwalifikacja. 

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. 

Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej 

sytuacji, przez Komisję Sędziowską. 

 

Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie 

w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące 

wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 

wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego 

Głównego i Organizatora. 

 

Zawodnicy 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. 

 

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

– Uczestnik zobowiązuje się do : 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 

usprawiedliwienie) 

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy 

• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie 

• kulturalnego zachowywania się 

• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy 

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt4) 

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że : 

• zapoznał się i akceptuje regulamin wyścigu rowerowego MTB Świerklany 2015, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej nr 1 im.  Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa” z siedzibą w 

Świerklanach, zgodnie z ustawą o ochronie danych , 

• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z 

jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w 

celach marketingowych Organizatora 

• jest zdolny do udziału w wyścigu rowerowym nie są mu znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność , 
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• podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie wyścigu lub w Biurze 

Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

– W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej  

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie 

jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

– Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za 

ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wyścigu rowerowego MTB Świerklany 2015 nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 

uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody. 

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed 

udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie 

www.inicjatywa.fopsz.slask.pl 

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania 

materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się 

uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach 

zarobkowych) 


