
OTWARTE MISTRZOSTWA RYDUŁTÓW W KOLARSTWIE GÓRSKIM I PRZEŁAJOWYM 
RYDUŁTOWY - 11.11.2019 R. 

 

REGULAMIN IMPREZY: 

1. Organizatorzy: 
- Miasto Rydułtowy – Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus” 

- Mikesz - Profesjonalny sklep i serwis rowerowy w Rydułtowach 
2. Cel imprezy: 
- popularyzacja kolarstwa przełajowego i górskiego 

- uczczenie pamięci tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny 

- umocnienie poczucia tożsamości narodowej 

- promocja zdrowego trybu życia 

- promocja Miasta Rydułtowy 

3. Termin i miejsce zawodów: 
- zawody odbędą się w dniu 11.11.2019 r. (poniedziałek) na terenach zbiornika „Barbara” przy Urzędzie 

Miasta Rydułtowy 

- biuro zawodów będzie zlokalizowane na parkingu przy ul. Jagiellońskiej (obok siedziby Straży Miejskiej – 

ul. Jagiellońska 33) 

4. Warunki uczestnictwa: 
- zawody mają charakter otwarty 

- prawo startu mają kobiety i mężczyźni zgłoszeni do zawodów w kategoriach wiekowych ujętych w poniższej 

tabeli, gdzie wskazano także dopuszczalne rowery i przewidywany dystans 

 

- każdy zawodnik poruszający się na trasie powinien używać kasku ochronnego 

- imienne zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów w kategoriach 

dzieci i młodzieży do 14 lat w godz. 9:00 – 9:45, a w kategoriach od 15 lat od godz. 9:00 do 20 minut przed 

startem danej kategorii 

- każdy zawodnik powinien posiadać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku i danych osobowych 

- osoby niepełnoletnie powinny okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział 

w zawodach 

Kategoria Przewidywany dystans Dopuszczalny rower Orientacyjna godzina 

startu 

Mężczyźni    

do 10 lat (rocznik 2009 i młodsi) 10-15 min dowolny 10:00 

11 – 14 lat (rocznik 2008 - 2005) 15-20 min dowolny 10:15 

15 – 17 lat (rocznik 2004 - 2002) 25 min + 1 okrążenie dowolny 11:00 

18 – 29 lat (rocznik 2001 - 1990) 40 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

30 – 39 lat (rocznik 1989 - 1980) 40 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

40 – 49 lat (rocznik 1979 - 1970) 35 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

od 50 lat (rocznik 1969 i starsi) 35 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

Open 18 - 39 lat (rocznik 2001 - 1980) 40 min + 1 okrążenie dowolny, poza przełajowym 12:15 

Open od 40 lat (rocznik 1979 i starsi) 35 min + 1 okrążenie dowolny, poza przełajowym 12:15 

Kobiety    

do 10 lat (rocznik 2009 i młodsze) 10-15 min dowolny 10:00 

11 – 14 lat (rocznik 2008 - 2005) 15-20 min dowolny 10:15 

15 – 17 lat (rocznik 2004 - 2002) 25 min + 1 okrążenie dowolny 11:00 

18 – 34 lat (rocznik 2001 - 1985) 35 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

od 35 lat (rocznik 1984 i starsze) 35 min + 1 okrążenie przełajowy 11:00 

Open od 18 lat (rocznik 2001 i starsze) 35 min + 1 okrążenie dowolny, poza przełajowym 12:15 



5. Zasady rozgrywania zawodów: 
- zawody będą miały charakter wyścigu przełajowego na trasie i w ilości okrążeń wyznaczonych przez 

organizatora - starty w kategoriach dzieci i młodzieży do lat 14 będą od godz. 10:00, a starty w kategoriach 

od 15 lat od godz. 11:00 

- zawodnicy w kategoriach dzieci i młodzieży do lat 14 będą startować na łatwiejszej trasie 

- kolejność startów będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych i zostanie podana po zamknięciu zapisów 

- warunkiem rozegrania zawodów w poszczególnych kategoriach jest udział co najmniej trzech zawodników 

w danej kategorii wiekowej - organizator dopuszcza możliwość łączenia kategorii w przypadku małej liczby 

uczestników 

- 10 minut przed planowanym startem zawodnik musi znajdować się w okolicy startu 

- w dniu zawodów organizator umożliwi zapoznanie się z trasą zawodów dla dzieci i młodzieży do lat 14 do 

godz. 9:50, a dla zawodników od 15 lat do godz. 10:50 

- zawodnikom zabrania się skracania wyznaczonej trasy, opuszczania okrążeń, jazd treningowych 

po wyznaczonej trasie podczas trwania wyścigów, zaśmiecania terenu zawodów 

- jeżeli zwycięzca w danej kategorii ukończy wyścig, to zawodnicy zdublowani kończą wyścig tym 

okrążeniem, w którym zwycięzca przejechał linię mety 

6. Nagrody: 
- zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają 

pamiątkowe trofeum, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

- w kategoriach dziecięcych wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w zawodach 

7. Sposób zachowania się uczestników imprezy: 
- wszyscy uczestnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg 
- na wyznaczoną trasę mogą wchodzić wyłącznie zawodnicy startujący w danej kategorii 

- uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę 

zawodów 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Z uwagi na charakter imprezy, warunkiem uczestnictwa w niej jest wyrażenie przez Uczestnika zgody 

na udostępnienie i przetwarzanie przez Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: „Organizator”), 

swoich danych osobowych w postaci: 

a) imienia, nazwiska, roku urodzenia, informacji o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach, 

miejsca zamieszkania, przynależności klubowej - na potrzeby uczestnictwa w zawodach, 

b) imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości/klubu oraz wizerunku na potrzeby publikacji wyników 

na portalach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w formie drukowanej oraz w celu 

poinformowania o wynikach zawodów. 

Ponadto Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

1. Administratorem jego danych osobowych jest Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 

w Rydułtowach ul. Gen. Józefa Bema 126C. 

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 

jest uzasadnione celem organizacji zawodów. 

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji tych zawodów. 

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym współorganizatorom oraz administratorom obsługującym 

systemy teleinformatyczne Organizatora wyłącznie w celu związanym z organizacją zawodów. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

6. Podanie danych osobowych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne 

do uczestnictwa w zawodach. 

7. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także do przenoszenia danych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania danych 

osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Postanowienia końcowe: 
- każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność 

- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione podczas trwania zawodów 

- za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający go klub lub osobiście zgłoszony uczestnik, organizator 



zaleca uczestnikom zawodów ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania zawodów 

- organizator zapewnia opiekę medyczną oraz poczęstunek dla zawodników 

- zgłoszenie do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodów, a także 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych 

imprezy 
- numer startowy powinien być umieszczony w widocznym miejscu z przodu (przypięty na wysokości klatki 

piersiowej lub na rowerze)  

- zasłanianie numery startowego lub umieszczenie go w sposób niewidoczny dla sędziego może skutkować 

dyskwalifikacją zawodnika 

- skład komisji sędziowskiej ustala organizator 

- wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego 

podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez organizatora w dniu zawodów 

- wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali 

od organizatora akredytację 

- w przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy 

- ewentualne zmiany w regulaminie zostaną podane zawodnikom do wiadomości w dniu zawodów 

- interpretacja regulaminu należy do organizatora 

- w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator 

- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów 

- kontakt:  Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Michał Kondrot tel.: 513 748 135  

  e-mail: biuro@rosir.rydultowy.pl 

 

mailto:biuro@rosir.rydultowy.pl

