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Regulamin  

VII Zawodów w Kolarstwie Górskim  

„Rowerem po Kaplicówce” 

 

ORGANIZATOR: 

Skoczowski ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, Górecka 2A 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

• Termin zawodów: 14 września 2019r.  

• Zapisy: od godz. 9:00 do godziny 10:00. 

• Biuro zawodów: budynek górnej stacji wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” przy ulicy Gajowej 

w Skoczowie. 

• Miejsce startu – wzgórze „Kaplicówka” obok biura zawodów (samochody najlepiej zaparkować 

w okolicy ulicy Plaskowiec niedaleko biura zawodów). 

 

CEL IMPREZY: 

- Popularyzacja kolarstwa górskiego wśród dzieci i dorosłych. 

- Promowanie zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 

- Promowanie Skoczowa i wzgórza „Kaplicówka”. 

- Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Skoczowskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wiek. 

2. Zawodnicy od startu do mety poruszają się w kaskach sztywnych, a ich rowery muszą być 

sprawne. Zalecane jest posiadanie rowerów górskich. Zawodnik nie posiadający kasku nie 

zostanie dopuszczony do startu. 

3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do zwodów będzie własnoręczne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (część A). 

4. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 

udział w zawodach (część B formularza zgłoszeniowego).  

5. Formularze dostępne będą w biurze zawodów w dniu imprezy, tj. 14 września 2019r. Druki 

można także pobrać ze strony www.basendelfin.pl. 

6. Udział w zawodach wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez oddanie u Organizatora 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada osoba 

podpisująca. 

 

POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE 

Pomiar czasu: ręczny lub elektroniczny.  

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Dzień imprezy: 

- godz. 9:00 – 10.00 – zapisy w biurze zawodów; 

- godz. 10.00 – 11.00 – wyścigi dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych, 

- godz. 11.15 – 11.30 – start dla dorosłych; ustawianie zawodników na starcie, 

- godz. 11.30 – start 

- godz. 13.00 – zamknięcie trasy zawodów,  

- ok. godz. 14.00 – wręczenie medali, dyplomów i pucharów.  
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DYSTANSE: 

1. Dzieci szkół podstawowych i przedszkoli: od 100 m do 500 m 

2. Młodzież szkolna – 16 – 17 lat: 1000 m 

3. Trasa dla dorosłych: 

a. Około 7 km – jedna pętla 

b. Około 21 km – trzy pętle 

 

SZCZEGÓŁY PRZEBIEGU TRASY: 

1. Zawody zostaną przeprowadzone na trasach przebiegających wokół Górki Wilamowickiej  

388 m npm.  

2. Trasy zostaną oznakowane oraz zabezpieczone przez osoby porządkowe lub inne służby. 

3. Na trasach zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Trasy 

zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.basendelfin.pl przed planowanym 

terminem zawodów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.  

4. Start dla wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do 

innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie 

technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia główny zawodów. 

5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do 

zachowania podstawowych zasad kultury. 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują: 

• posiłek regeneracyjny po imprezie (po zwrocie numeru startowego),  

• zabezpieczenie medyczne, 

• możliwość umycia roweru, 

• dyplomy i medale za zajęcie od I-go do III–go miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz 

puchary dla zwycięzców. 

 

KATEGORIE (osobno dziewczyny i chłopcy): 

• dzieci w wieku przedszkolnym – dystans 100 m 

• 1 i 2 klasa szkoły podstawowej – dystans 200 m 

• 3 i 4 klasa szkoły podstawowej – dystans 400 m 

• 5 i 6 klasa szkoły podstawowej – dystans 500 m 

• 7 i 8 klasa szkoły podstawowej  – dystans 1 km 

• młodzież (16 – 17 lat) – dystans 1 km 

 

Mężczyźni – dystans 7 km (jedno okrążenie)  

M0 2001-1999 (18-20 lat)  

Mężczyźni – dystans 21 km (trzy okrążenia) 

M1 1998-1989 (21-30 lat) 

M2 1988-1979 (31-40 lat) 

M3 1978-1969 (41-50 lat) 

M4 1968 i starsi (+51 lat) – dystans 7 km (jedno okrążenie) 

Kobiety – dystans 7 km (jedno okrążenie) 

K0 2001-1999 (18-20 lat) 

K1 1998-1989 (21-30 lat) 

K2 1988 i starsze (+30 lat) 

 

 

 

http://www.basendelfin.pl/
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RUCH DROGOWY: 

1. Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych służby OSP, Policja oraz Straż Miejska ułatwią włączanie się do ruchu. 

2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.  

2. Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie i wyrażenie zgody na udział w imprezie na 

własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego  

z charakteru imprezy. Dla osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny.  

3. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i dane uczestników 

pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących imprezę  

i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, 

radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Uczestnikowi 

imprezy nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie  

z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

5. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udziału w imprezie.  

6. Udział w imprezie wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez oddanie u Organizatora 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada osoba 

podpisująca.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wpisanie się na listę startową imprezy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.   

2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.  

3. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas imprezy. Uczestnik jest odpowiedzialny 

za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 

szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność.   

5. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.  

7. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w 

szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w 
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zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.  

8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w biurze 

zawodów.  

9. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne  z 

prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan zdrowia w jakim 

się znajduje umożliwia mu udział w zawodach oraz wyraża zgodę do wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 
 

Telefon kontaktowy:  

Organizator, tel: 795 507 145 

Sędzia Główny: Kornel Rakus, tel: 608 847 750 

Ratownik Medyczny: tel: 795 507 145 

  


