REGULAMIN

„MTB SOSNO'22”
WYŚCIG O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBICZNO
Zbiczno 9 lipiec 2022r.

I.Cel imprezy
- promocja Gminy Zbiczno
- promocja Brodnickiego Parku Krajobrazowego
- popularyzacja kolarstwa MTB
 popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej
 wyłonienie zwycięzców wyścigu MTB
II. Organizatorzy wyścigu



Chiptiming.pl
UG Zbiczno

III. Termin i miejsce zawodów
Wyścig zostanie rozegrany 9 lipca 2022r. na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenie OSIR
Zbiczno (boisko sportowe).
Start dla wszystkich kategorii godz. 12.00
Dystans ok 50 km ( 2 okrążenia x ok.25 km)

IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
www.chiptiming.pl
Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 10.00-11.30

V. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod
warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy
zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych.
Obowiązuje opłata startowa w wysokości 60 zł. Opłata uiszczana jest poprzez kanał płatności elektronicznych
PayU na stronie www.chiptiming.pl. Zawodnicy zarejestrowani lecz nie opłaceni elektronicznie uiszczają opłatę
startową w wysokości 80 zł. Płatność na miejscu – 80 zł.

VI. Kategorie wiekowe
Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach :
-Junior (14-17 lat)
Juniorka (14 -17 lat)
Mężczyźni M20 (18-29 lat)
Mężczyźni M30 (30-39 lat)
Mężczyźni M40 (40-49 lat)
Mężczyźni M50 (50-59lat)
Mężczyźni M60 (60+)
Kobiety K20 (18-29 lat)
Kobiety K30 (30-39 lat)
Kobiety K40+ (40 lat i starsze)
VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
Program minutowy:
10.00 -11.30 weryfikacja uczestników
11.45 - odprawa techniczna i otwarcie zawodów
12.00 - start wszystkich kategorii
ok.godz. 15.30 dekoracja zawodników oraz zakończenie imprezy
Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.
VIII.Nagrody i świadczenia
We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III, medal za udział, posiłek regeneracyjny
W przypadku pozyskiwania sponsorów lista ewentualnych nagród podana zostanie w oddzielnym komunikacie
na stronie www.chiptiming.pl
IX.KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania
się, zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w wyścigu
organizatorowi i sędziemu zawodów.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania
poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo wycofać zawodnika.

PROTESTY
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po
ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 300 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja
Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników
Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

RUCH DROGOWY:
1. Wyścig będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym na całej trasie.
3.Zabezpieczone posterunkami stałymi zostaną tylko dwa skrzyżowania dróg asfaltowych. Drogi dojazdowe
gruntowe nie będą zabezpieczone posterunkami stałymi.
4. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję mandatem, co
jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii
zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego
obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów
z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą odpowiedzialną za
prawidłowy przebieg imprezy jest Arkadiusz Popławski, tel. kom. 697 943 996.
7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu
imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Chiptiming.pl , 87-300 Brodnica, ul.Partyzantów 6;
2.W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej: info@chiptiming.pl
3.administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji
i promocji Wyscigu Kolarskiego MTB SOSNO, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. na
,podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody
5.dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także
na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Chiptiming.pl, profilu UM Brodnicy
na portalu społecznościowym Facebook . Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w
tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
6.administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na
publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na
stronie https://www.facebook.com/policy.php,

7.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu
wycofania zgody,
8.przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9.podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu wyścigu, a
konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność
uczestnictwa w wyścigu „MTB SOSNO”.
10.administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej
obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub
innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu imprezy a także
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zamieszczanie swojego wizerunku na zdjęciach,
materiałach video itp. .
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian.
10. Adres najbliższego szpitala: Powiatowy Szpital w Brodnicy. 87-300 Brodnica ,ul.Wiejska 9, tel.056-4982993

IX. Postanowienia końcowe
Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w 90 % drogami oraz
ścieżkami leśnymi. Na trasie znajdują się odcinki bruku ,asfaltu niebezpieczne zjazdy oraz podjazdy..
Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.
Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów
mechanicznych.
Na trasie występują niebezpieczne, techniczne zjazdy,na których należy zachować szczególną ostrożność.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy
zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w
trakcie trwania imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Osobą odpowiedzialną za w/w
imprezę jest Arkadiusz Popławski – tel. 697943996

