
REGULAMIN 
Mistrzostw Gminy i Miasta Odolanów w kolarstwie górskim  

dla dzieci i młodzieży 
 

§ 1 Cel imprezy 
 

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa.  
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych 
 
 

§ 2 Organizator 
 

Organizatorem zawodów jest: 
Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Świecy 
Ul. Szkolna 5 
63-430 Świeca 
Email: uks.czempion@o2.pl 
Tel.: 62 733 10 36 
 
 

§ 3 Czas i miejsce 
 

1. Wyścig MTB odbędzie się 11.06.2017 
2. Start / meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Wigwamie koła 

łowieckiego w Świecy przy ul. Granowieckiej 
3. W ramach zawodów odbędą się  następujące wyścigi: 

 wyścig 1 - szkoły podstawowe chłopcy klasy I-III,  
 wyścig 2 - szkoły podstawowe dziewczęta klasy I-III,  
 wyścig 3 - szkoły podstawowe chłopcy klasy IV-VI,  
 wyścig 4 - szkoły podstawowe dziewczęta klasy IV-VI,  
 wyścig 5 - gimnazja klasy I-III chłopcy,  
 wyścig 6 - gimnazja klasy I-III dziewczęta,  

 
 

§ 4 Program zawodów 
 
Godz. 8:30 – 9:00 Zgłoszenia w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych 
 
Dekoracje dla poszczególnych kategorii wiekowych nastąpią po każdym wyścigu 
 
9:20 start wyścigu 1 (I-III sp chłopcy) 
9:30 start wyścigu 2 (I-III sp dziewczęta) 
9:40 start wyścigu 3 (IV-VI sp chłopcy) 
10:00 start wyścigu 4 (IV-VI sp dziewczęta) 
10:20 start wyścigu 5 (I-III gim. Chłopcy) 
10:40 start wyścigu 6 (I-III gim. Dziewczęta) 
 
Godziny startów mogą ulec zmianie. 
 



§ 5 Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem uks.czempion@o2.pl oraz 
bezpośrednio u organizatora zawodów (tel. 733 10 36) do 31.05.2017 

2. W zgłoszeniu proszę podać: 
Imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz klasę do której 
uczęszcza dziecko. 

3. Do zawodów zostaną dopuszczeni jedynie zgłoszeni uczniowie, którzy w dniu 
zawodów będą posiadali zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział                  
w zawodach (załącznik do regulaminu). 

 
 

§ 6 Uczestnictwo 
 
1. Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci, 

których opiekunowie prawni podpiszą stosowne oświadczenie (załącznik) 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie. 
3. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze 

wyposażonym w sprawne hamulce. Uczestnik może startować na rowerze           
z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony 
w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko 
siła mięśni nóg. 

4. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest umieścić 
na kierownicy w sposób czytelny. Numer musi znajdować się podczas całego 
trwania wyścigu. 

 
 

§ 7 Zasady rozgrywania wyścigu 
 

1. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak 
najszybszym czasie. 

2. Wyścig kolarski odbędzie się ze startu wspólnego 
3. Trasa będzie oznakowana taśmami oraz znakami pionowymi 
4. W niebezpiecznych i potencjalnie kolizyjnych miejscach nad bezpieczeństwem 

czuwać będą służby organizatora 
5. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się 

poleceniom sędziego 
6. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy 
7. Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji:  

 skracania trasy, 
 utrudniania z premedytacja wyprzedzania przez zawodnika szybszego 
 niekulturalnego i wulgarnego zachowania wobec innych zawodników, 

kibiców, sędziów i organizatorów 
 wyrzucania pustych opakowań, butelek w miejscu innym niż wyznaczony do 

tego miejsce 
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§ 8 Informacje dodatkowe 
 

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na 

rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych 

niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do 
Sędziego Głównego wyścigu 

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych 
etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane                   
w materiałach promujących program, wyścig i wydarzenia towarzyszące 
wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), również przy 
pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie przysługuje 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych 
osobowych. 

5. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest 
równoznaczne z brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem 

stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił 
wyższych” 

8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego 
regulaminu 

9. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w zawodach.  

10. Oświadczam, że syn/córka/podopieczny startuje na moją odpowiedzialność oraz 
ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody 
wyrządzone przez mojego podopiecznego. Oświadczam, że w przypadku 
incydentu / wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób 
współorganizujących wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać 
regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora, a w trakcie 
trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że mój podopieczny posiada 
dobry stan zdrowia i nie posiada przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych do 
udziału w wyścigu kolarskim 

11. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez 
Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. 
Organizator z Sędzią  Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz jego zmian. 



O Ś W I A D C Z E N I E 
przedstawiciela ustawowego: rodzica / opiekuna prawnego / kuratora 

dotyczące nieletniego zawodnika, poniżej 18 roku życia 
 
 
Ja niżej podpisany/podpisana  
 
..................................................................................... 
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/ 
 
 
legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości  
 
seria i nr ......................................................................................... 
 
wydanym przez .............................................................................................................. 
.  
zamieszkały/zamieszkała w ........................................................................................... 
 
 
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym 
syna/córki/wychowanka/wychowanki:  
 
......................................................................................................  
/imię i nazwisko osoby nieletniej/ 
 
 
urodzonego/urodzonej dnia ....................................... r.  
 
uczęszczającej do ……….  klasy SP/GIM 
 
i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym MTB, który 
odbędzie się 11.04.2017 roku. 
Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan 
zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia 
udziału w zawodach kolarskich. Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni startuje 
w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 
 
 
 
 
 


