
Rowerowa Petarda na 55-lecie Miasta Jastrzębia Zdroju 

ELIMINATOR 
  

I Cel imprezy 

•  rozpowszechnianie sportu poprzez kolarstwo jako narzędzia do prowadzenia 

zdrowego stylu życia 

poprzez 

• zwiększenie liczby dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających kolarstwo 

• podnoszenie poziomu współzawodnictwa sportowego 

• kształtowanie u uczestników zawodów "ducha rywalizacji" oraz postaw fair-play 

• integracja środowiska kolarskiego w mieście 

• oderwanie dzieci i młodzieży od wirtualnej przestrzeni cybernetycznej 

• uświetnienie rocznicy 55-lecia nadania praw miejskich miastu Jastrzębie Zdrój 

• promocja Miasta jako wspierającego sport i oddolne inicjatywy jego pasjonatów 

 

II Organizator 

Stowarzyszenie MTB Pressing Team 

44-335 Jastrzębie Zdrój 

ul. Kurpiowska 5/6 

III Termin, miejsce i trasa zawodów 

• Zawody odbędą  się w niedzielę, 12 sierpnia 2018r. o godz. 11:00 

• Start i meta każdego z etapów: okolice ulicy Zamłynie w Jastrzębiu Zdroju 

• Długość jednego etapu: ok. 8 km, 

• Mapa trasy zostanie podana w wydarzeniu na portalu Facebook na tydzień przed 

zawodami 

IV Forma i Przebieg Zawodów 

• głównym celem zawodów jest jak najszybsze, czterokrotne dotarcie ze startu, po 

technicznej leśnej trasie do mety. 

• trasa zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest ta sama – jedynie osobno wyznaczone 

będą strefy startu i mety: dla kobiet – strefa różowa, dla mężczyzn – strefa niebieska. 

http://goo.gl/hHUCVm


• zawody składają się z 4 etapów. W pierwszym etapie startują wszyscy zgłoszeni 

zawodnicy. W drugim etapie startuje 75% początkowej liczby startujących kobiet z 

najlepszymi czasami i 75% początkowej liczby startujących mężczyzn z najlepszymi 

czasami (zaokrąglając w górę do pełnej jedności). W trzecim i czwartym etapie startuje 

odpowiednio 50% i 25% początkowej liczby startujących kobiet i mężczyzn, najszybszych 

w poprzedniej serii. 

• zawodnicy, którzy na danym etapie (od startu do mety) nie zmieszczą się w limicie 

45 minut nie będą sklasyfikowani na danym etapie. W szczególności zawodnicy, którzy 

dojadą po limicie, nie zakwalifikują się do następnego etapu nawet gdyby były jeszcze 

wolne miejsca na kolejny etap. 

• zawodnicy niezakwalifikowani nie mają prawa wystartować w następnym etapie. 

• w każdej z serii organizator ma prawo rozdysponować do dwóch „dzikich kart”. 

• PRZYKŁAD: Przy zgłoszeniu do zawodów 200 zawodników w tym 140 mężczyzn i 

60 kobiet – tyleż startuje w I etapie. Do II etapu przechodzi: 105 najszybszych mężczyzn i 

45 najszybszych kobiet, do III Etapu: 70 najszybszych mężczyzn i 30 najszybszych kobiet, a 

do IV etapu: 35 najszybszych mężczyzn i 15 najszybszych kobiet. 

V. Przebieg zawodów: 

• start do każdego z następnych etapów odbywać się będzie w odstępach: co 50 min 

dla mężczyzn i co 60 min dla kobiet. Zawodnicy po dotarciu do mety muszą stawić się na 

starcie kolejnego etapu. 

• zawodnicy, którzy po I Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują 

pamiątkowy medal i tytuł „Jeździec Kyndry”. Zakwalifikowani zawodnicy do II etapu 

otrzymają na mecie I etapu dedykowaną niebieską opaskę na nadgarstek, co będzie 

jednocześnie przepustką do strefy startu do II etapu. 

• zawodnicy, którzy po II Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują 

pamiątkowy medal i tytuł „Zdobywca Kyndry”. Zakwalifikowani zawodnicy do III etapu 

otrzymają na mecie II etapu dedykowaną czerwoną opaskę na nadgarstek, co będzie 

jednocześnie przepustką do strefy startu III etapu. 

• zawodnicy, którzy po III Etapie nie zakwalifikują się do kolejnego etapu otrzymują 

pamiątkowy medal i tytuł „Bohater Kyndry”. Zakwalifikowani zawodnicy do IV etapu 

otrzymają na mecie III etapu dedykowaną czarną opaskę na nadgarstek co będzie 

jednocześnie przepustką do strefy startu IV etapu. 

• zawodnicy, którzy ukończą IV Etap (finaliści) otrzymują pamiątkowy medal i tytuł 

„Super Bohater Kyndry”. 

VI Limity czasu 

• Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy każdego z etapów, 

wynoszący po 45 minut. 

VII Harmonogram 



• niedziela 12 sierpnia 2018r. 

• Godz. 9:00-10.30 odbiór numerów i pakietów startowych 

• godz. 11:00 – start pierwszego etapu zawodów (wspólny dla kobiet i 

mężczyzn) 

• godz. 11:45 – upłynięcie limitu na pokonanie pierwszego etapu zarówno dla 

kobiet, jak i mężczyzn 

• godz. 11:35 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do drugiego etapu 

• godz. 11:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do drugiego etapu 

• godz. 11:50 – start drugiego etapu (tylko mężczyźni) 

• godz. 12:00 – start drugiego etapu (tylko kobiety) 

• godz. 12:25 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do trzeciego etapu 

• godz. 12:35 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu przez 

mężczyzn 

• godz. 12:45 – upłynięcie limitu na pokonanie drugiego etapu przez kobiety 

• godz. 12:40 – start trzeciego etapu (tylko mężczyźni) 

• godz. 12:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do trzeciego etapu 

• godz. 13:00 – start trzeciego etapu (tylko kobiety) 

• godz. 13:25 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu przez 

mężczyzn 

• godz. 13:15 – otwarcie strefy startu dla mężczyzn do czwartego etapu 

• godz. 13:30 – start czwartego etapu (tylko mężczyźni) 

• godz. 13:45 – upłynięcie limitu na pokonanie trzeciego etapu przez kobiety 

• godz. 13:45 – otwarcie strefy startu dla kobiet do czwartego etapu 

• godz. 14:00 – start czwartego etapu (tylko kobiety) 

• godz. 14:15 – upłynięcie limitu na pokonanie czwartego etapu przez 

mężczyzn 

• godz. 14:45 – upłynięcie limitu na pokonanie czwartego etapu przez kobiety 

• godz. 12:00 – wyścigi dla dzieci 

• godz. 15:00 dekoracja zwycięzców 

• godz. 16:00 zamknięcie zawodów 

VIII Uczestnictwo 

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy: 

• w dniu zawodów będą mieli ukończone 16 lat, 

UWAGA: warunkiem dopuszczenia zawodników niepełnoletnich jest okazanie zgody rodzica lub 

opiekuna 

• podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

zawodach  (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń 

od lekarza!), 

• dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową, 

• odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów 

 



1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nr 

telefonu komórkowego oraz opcjonalnie przynależność klubową 

2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na 

stronie zapisy.mktime.pl  lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie 

wcześniej wyczerpany. 

3. Limit uczestników określa się na 200 osób zapisanych i opłaconych 

4. Osoby, które zarejestrują się drogą elektroniczną zobowiązane są do dokonania 

opłaty startowej przelewem do czwartku poprzedzającego zawody. Po tym terminie 

obowiązuje kolejność zgłoszeń w dniu wyścigu 

IX Opłata startowa 

1. Opłata startowa dla uczestników zawodów wynosi 20 zł płatne na konto podane 

przy rejestracji elektronicznej lub gotówką w biurze zawodów o ile będą jeszcze wolne 

miejsca 

• Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną 

osobę. 

 

X Świadczenia 

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: 

• możliwość startu w zawodach, 

• pamiątkowy medal, z okazji 55 lecia miasta Jastrzębia Zdroju 

• woda lub napoje izotoniczne, 

• lekki posiłek serwowany na mecie, 

• podstawowa obsługa medyczna 

• nagrody dla zwycięzców, 

• ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów. 

• Ubezpieczenie NNW 

 

XI Nagrody i klasyfikacje 

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz 

klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

Mężczyźni: 

M0  16 – 20 lat (roczniki 2002 – 1998) 

M20 21 – 30 lat (roczniki 1997 – 1988) 

M30 31 – 40 lat (roczniki 1987 – 1978) 

M40 41 – 50 lat (roczniki 1977 – 1968) 

M50  powyżej 51 lat (roczniki 1967 wzwyż) 

Kobiety: 

K0   16 – 20 lat (roczniki 2002 – 1998) 



K20 21 – 30 lat (roczniki 1997 – 1988) 

K30 – powyżej 31 lat (roczniki 1987 wzwyż) 

 

•  

• W klasyfikacji w pierwszej kolejności jest brany pod uwagę ukończony etap 

(w kolejności finał, etap III , etap II , etap I), a następnie czas ostatniego etapu. 

• Przewidywane są nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej oraz  w 

kategoriach wiekowych w końcowej klasyfikacji za miejsca 1-3. 

• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i 

nagród. 

• Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie zawodów 

znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika 

w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może 

spowodować dyskwalifikację. 

• Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego 

od chwili strzału startera). 

 

•  

XII Bezpieczeństwo 

• Każdy zawodnik zobowiązany jest startować na sprawnym rowerze w kasku 

sztywnym pod rygorem wykluczenia z rywalizacji 

• Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń 

służb Organizatora 

•  Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową 

organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie 

udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z 

uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca 

zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego 

• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w 

miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy 

•  Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna 

technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się 

z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych 

panujących na danym obszarze 

• Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze 

jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych). 

• 1. Odprawa dla zawodników odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2018r. o godz. 

10.40 

• Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na spacerowiczów oraz pojazdy 

na lokalnych drogach. 

• Trasę każdego z etapów należy pokonać po wyznaczonej strefie, pod 

rygorem dyskwalifikacji. 

• Na drogach publicznych obowiązują przepisy ruchu drogowego 



• Trasa będzie miała charakter półotwarty dla ruchu samochodowego oraz 

pieszego 

• Zawodników obowiązują zasady fair play 

• W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa, zawodnik ma 

obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny 

skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do 

uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji 

będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o 

rezygnacji z Biegu.. 

XIII Ochrona przyrody 

Na całej trasie zawodów należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności 

zabrania się: 

• zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, 

kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach wyznaczonych), 

• schodzenia z trasy . 

• zakłócania ciszy. 

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani. 

XIV 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 

XV Postanowienia końcowe 

• Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych 

• Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 12 sierpnia w godzinach od 9.00 do 

10.30. 



•  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

spowodowane przez siebie szkody 

• Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem 

elektrycznym. 

• Przebieg trasy, będzie oznakowany przez Organizatora. 

• Zawodnikom, którzy podczas wyścigów skrócą lub ułatwią sobie trasę lub 

będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji 

zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień 

naruszenia regulaminu. 

• 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 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani 

o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na 

portalu Facebook lub drogą e-mailową). 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie Dyrektorowi zawodów. 

• Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych zawodów należy kierować e-

mailowo na adres mtbpressing@gmail.com 

 


