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WYŚCIG KOLARSKI MTB WŁOSZAKOWICE

„ZA KLANGOREM ŻURAWI”
Włoszakowice 14.10.2018.

I. Cel wyścigu





Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Promowanie terenów Gminy Włoszakowice i lasów Nadleśnictwa Włoszakowice przyjaznych do
uprawiania sportu i turystyki rowerowej.
Popularyzacja kolarstwa MTB oraz propagowanie aktywnego wypoczynku.
Wyłonienie najlepszych zawodników organizowanego wyścigu MTB Włoszakowice „ Za Klangorem
Żurawi” oraz cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2018.

II. Organizator.
Stowarzyszenie Klub Sportowy KOŁOWNIK Włoszakowice.
ul. Wolsztyńska 7 64-140 Włoszakowice.
Dyrektor Wyścigu – Mikołaj Poloch tel. +48 609 187 521 e-mail: miki 111390@wp.pl
Bieżące informacje o Wyścigu na stronie www.facebook.com/Kołownik Włoszakowice/
Telefon alarmowy w dniu zawodów +48 691 601 151

III. Współorganizatorzy




Gmina Włoszakowice
Nadleśnictwo Włoszakowice
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

IV. Termin i miejsce.
Zawody kolarskie przeprowadzone zostaną 14 października 2018r.- niedziela.
Biuro Zawodów znajdować się będzie w Sali widowiskowej przy ul. Kurpińskiego. Czynne będzie w dniu
zawodów od godz. 8:30 do 10:15.
„ Miasteczko zawodów” i start honorowy zlokalizowany zostanie w parku a miejsca parkingowe dla
samochodów na placu targowym przy ul. Zalesie.
Start ostry i meta dla poszczególnych dystansów będzie na ulicy Wolności koło posesji 15a.
W parku we Włoszakowicach przeprowadzone zostaną wyścigi dla dzieci, których zasady i warunki
udziału zamieszczone są w oddzielnym regulaminie.

V. Dystanse
Wyścigi przeprowadzone zostaną na trasie okrężnej, głównie po terenach Nadleśnictwa Włoszakowice.
Kategoria MINI- około 27 km ( 1 okrążenie), MEGA około 54 km ( 2 okrążenia). Kategoria MŁODZIK na
dystansie 7 km ( 1 okrążenie), kategoria JUNIOR i PRIMO 14 km ( 2 okrążenia). Trasa interwałowa, podłoże:
drogi gruntowe, dukty leśne, czasami piaszczyste, na trasie występują kamienie, korzenie, trasa wiedzie też
drogami publicznymi. Mapki tras zamieszczone zostaną na stronie internetowej.

VI. Program zawodów
Niedziela – 14.10.2018.
8:30-10:15 - zapisy w Biurze Zawodów
10:50 – start honorowy dla wszystkich uczestników i przejazd w kolumnie na miejsce startu ostrego.
11:00 - start I sektora na dystansie MEGA
11:02 – start I sektora na dystansie MINI
11:04 - start II sektora na dystansie MINI
11:06 - start III sektora na dystansie MINI
11:08 - start na dystansie JUNIOR
11:09 – start na dystansie PRIMO
11:11 – start na dystansie MŁODZIK
12:45 – zamkniecie wjazdu na trasę MEGA
14:15 - dekoracja w kolejności Młodzik, Junior, Primo, Mini, Mega.
15:00 – zamknięcie wszystkich tras wyścigu.
16:00 – zakończenie zawodów

VII. Warunki uczestnictwa.
Wyścig ma charakter otwarty i uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Zarejestruje się przez stronę Leszczyńskiej Ligi Rowerowej – www.llr.com.pl na której będą odnośniki
do formularza zgłoszeniowego, które do dnia 11.10.2018. rejestruje firma Ultimasport lub dokona
osobistego zgłoszenia 14.10.2018. w biurze zawodów.
2. Opłaci opłatę startową wysokości 40 zł od osoby startującej na dystansach Mini i Mega. Na dystansie
PRIMO 30 zł a w kategoriach młodzieżowych Młodzik i Junior opłata wynosi 10 zł które należy opłacić przy
rejestracji internetowej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej w dniu 12.10.2018. do
godz16:00. Zawodnicy, których opłata nie zostanie zaksięgowana w wyznaczonym terminie mogą to zrobić
w Biurze Zawodów jednak wówczas opłaty są liczone od startującego podwójnie, czyli: 80 zł, 60 zł, 20 zł.
Zawodnicy startujący po raz pierwszy w cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej 2018 muszą dodatkowo opłacić
numer startowy z chipem w cenie 10 zł w biurze zawodów.
3. Prawo udziału w zawodach mają osoby pełnoletnie, dla uczestników w wieku 16-18 lat wymagana jest
pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. Młodsi poniżej 16 roku życia muszą posiadać pisemną
zgodę rodzica lub prawnego opiekuna który będzie obecny i sprawował opiekę podczas zawodów.
4.Wypełniając zgłoszenie do zawodów (forma pisemna i elektroniczna) uczestnik oraz opiekun
niepełnoletnich uczestników oświadcza że akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator zawodów i zarazem wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniach do wyścigu nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności względem startujących w wyścigu MTB Włoszakowice zawodników. Dotyczy to
zarówno szkód osobowych, majątkowych, które nastąpiły przed, w trakcie lub po przeprowadzeniu

zawodów.
Startujący uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zarazem uczestnik ponosi
wszelką odpowiedzialność cywilną oraz prawną za wszelkie powstałe z jego winy szkody.
Biorący udział w wyścigu zawodnik w razie jakiegokolwiek wypadku nie może wnosić roszczeń do
organizatora, zrzekając się praw dochodzenia prawnego.
Startując przyjmuję również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb organizatora, Komisji
sędziowskiej oraz że zapoznałem się z zasadami regulaminu zawodów i regulaminem cyklu LLR 2018.
Niniejszym oświadczam że zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w Wyścigu
Kolarskim MTB Włoszakowice.
Rejestrując się na zawody zapewniam że nie mam przeciwskazań medycznych do intensywnego wysiłku a w
wyścigu wystartuję jeżeli dobry stan zdrowia pozwali mi na udział w zawodach.
Oświadczam że zgłoszenie dokonałem zgodnie z prawdą.

VIII. Świadczenia dla zawodników i nagrody.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:











przejazd oznakowaną trasą oraz elektroniczny pomiar czasu,
zabezpieczenie medyczne,
pamiątkowy medal uczestnictwa w zawodach,
bufet i posiłek regeneracyjny na mecie,
możliwość uzyskania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr telefonu
komórkowego przy rejestracji.
Najlepsi trzej zawodnicy i zawodniczki we wszystkich kategoriach open i wiekowych otrzymają
pamiątkowe puchary.
W kategorii MEGA open nagradzanych zostanie trzech najlepszych zawodników i zawodniczek za
miejsca: 1m.- 500 zł, 2m. 300 zł, 3m. 200 zł,
W kategorii MINI open zostanie nagrodzonych zostanie trzech najlepszych zawodników i zawodniczek za
miejsca: 1m. - 200 zł, 2m. - 150 zł, 3m.- 100 zł,
Nagrodzeni w kategoriach MEGA i MINI Open nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
W kategorii , JUNIOR i MŁODZIK nagradzane będą trzy najlepsze zawodniczki i zawodnicy nagrodami
rzeczowymi.

IX. Klasyfikacja i kategorie wiekowe.
Klasyfikacja indywidualna będzie przeprowadzona na dystansach z podziałem na płeć oraz według
wymienionych kategorii wiekowych. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają
trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Nagradzani do dekoracji obowiązkowo przystępują w
strojach sportowych. Odbiór nagród i pucharów tylko podczas dekoracji. Uczestnicy kończący wyścig po
zamknięciu tras po godz. 15:00 nie będą klasyfikowani.
Dystans MEGA open oraz kategorie wiekowe mężczyźni:
Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 - 1999) Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok
ur. 1978 - 1987) Kategoria M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 - 1977) Kategoria M5 mężczyźni od
51 do 60 lat (rok ur. 1958 - 1967)
Dystans MEGA open oraz kategorie kobiety:
Kategoria K2 kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 - 1999) Kategoria K3 kobiety od 31 do 40 lat (rok ur.
1977 - 1986) Kategoria K4 kobiety od 41 do 50 lat (rok ur. 1958-1967)

Dystans MINI open oraz kategorie mężczyźni:
Kategoria M1 mężczyźni do 17 lat(rok ur. 2000 - 2002) Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur.
1987 - 1998) Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986) Kategoria M4 mężczyźni od 41
do 50 lat (rok ur. 1967 - 1976) Kategoria M5 mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 - 1966) Kategoria M6
mężczyźni od 61 lat do 64 lat (rok ur. 1956 - 1953) Kategoria M6+ mężczyźni od 65 lat (rok ur. 1952 i starsi)
Dystans MINI open oraz kategorie kobiety:
Kategoria K1 kobiety do 18 lat(rok ur. 2000 i 2001) Kategoria K2 kobiety od 19 do 30 lat(rok ur. 1988 - 1999)
Kategoria K3 kobiety od 31 do 40 lat(rok ur. 1978 - 1987) Kategoria K4 kobiety od 41 lat do 50 lat (rok ur.
1968 - 1977) Kategoria K5 kobiety od 51 lat (rok ur. 1967 i starsze)
Dystans JUNIOR – wyścig przeznaczony dla dziewczyn i chłopaków urodzonych 2002-2004.
Dystans MŁODZIK- wyścig przeznaczony dla dziewczyn i chłopaków urodzonych 2005-2006.
Dystans PRIMO open – przeznaczony dla osób zaczynających przygodę z wyścigami oraz dla osób który
wspólny start traktują jako aktywną rekreację. W wyścigu nie będzie prowadzona klasyfikacja.

X. Bezpieczeństwo i przeprowadzenie wyścigów.
1. Start na dystansie MINI i MEGA nastąpi z wyznaczonych sektorów startowych zgodnie z regulaminem
LLR 2018. Zawodnicy kategorii M1, K1,M6, K5 mogą startować tylko na dystansie MINI. Zawodnicy dystansu
MEGA jeżeli przekroczą limitu czasu i nie wjadą na II rundę do godz. 12:45 zostaną skierowani na metę
dystansu MINI. Wszystkie trasy zostaną zamknięte o godz. 15:00.
2. Dla dystansów MINI i MEGA trasa oznakowana będzie taśmami biało-czerwonymi i tablicami w kolorze
białymi z opisem w kolorze czarnym. Oznakowanie tablic dla pozostałych dystansów w kolorze niebieskim z
opisem w kolorze białym. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego
będzie karane dyskwalifikacją.
3. Wyścigi będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym i wszyscy zawodnicy zobowiązani
są do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2005r.Nr.108,poz.908 z późn.zm.). Prosimy o poruszanie się po drogach publicznych , gruntowych,
leśnych zawsze prawą stroną z zachowaniem szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy zabudowań.
4. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik
drogi przyczyniający się do zdarzenia drogowego na wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach dojazdowych i
trasach wyścigu.
6. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona
udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności
dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik będący świadkiem
sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o
tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy zawodów lub alarmowy 112.

XI Klauzula informacyjna.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników jest Klub
Sportowy „KOŁOWNIK” z siedzibą we Włoszakowicach przy ul. Wolsztyńskiej 7.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Wyścigu Kolarskiego
MTB Włoszakowice „Za klangorem żurawi”, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród.
Dane osobowe uczestników mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi
pomiaru czasu, informatycznej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, w
przypadku nie podania tych danych, udział w zawodach jest niemożliwy. W pozostałym zakresie dane
osobowe uczestnika mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody lub na
podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
Uczestnika posiada prawo:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub usunięciu
danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
b) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO uczestnikowi
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe uczestnika są przechowywane przez okres 1 roku w celu archiwizowania danych.
Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na
temat przebiegu i organizacji zawodów, wraz z foto i wideo relacją, będą pojawiać się w prasie
mediach społecznościowych.

12. W czasie przebiegu zawodów wizerunek uczestnika może zostać utrwalony a następnie
upubliczniony za pośrednictwem portali społecznościowych prowadzonych przez
organizatorów, jak również partnerów medialnych, współpracujących z organizatorem.
13. W każdym czasie możliwe jest cofnięcie wyrażonej zgody. W tym celu wymagane jest

poinformowanie organizatora, przy czym cofnięcie wyrażonej zgody nie wpływa na możliwość
usunięcia
opublikowanych już materiałów zawierających wizerunek uczestnika, wykorzystany w materiałach
organizatora i patronów medialnych.

XII. Postanowienia końcowe.
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym oraz zawieszonym i dobrze
widocznym numerze startowym na kierownicy roweru.
2. Organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników i osób towarzyszących. Każdy uczestnik powinien być
ubezpieczony od następstwa NW i OC.
3. W przypadku zgłoszenia i opłacenia startowego zawodnik może zrezygnować ze startu na 7 dni przed
terminem zawodów, wówczas otrzyma zwrot opłaty startowej. Po tym terminie opłata startowa nie
podlega zwrotowi.
4. Uczestnik rezygnujący z udziału w trakcie trwającego wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania
musi powiadomić o tym fakcie sędziego zawodów.
5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, jednakże w przypadku pojawienia się nie
sprzyjających zjawisk atmosferycznych (np. silny wiatr, gęsta mgła) zagrażających bezpieczeństwu
uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania wyścigu. W tym przypadku
nie przysługuje zwrot wpisowego.
6. Zawodnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać i
niszczyć trasy. Zaśmiecanie trasy wyścigu poza wyznaczoną strefą bufetu karane będzie dyskwalifikacją.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może nałożyć następujące kary na zawodników:
kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 30 sekund, 1 minuta, 5 minut, lub dyskwalifikację.
Za zmianę przyznanego sektora startowego kara 30 minut.
8. Protesty można składać w dniu zawodów, rozstrzyga je Sędzia Główny. Do protestu (przygotowanego
w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30
minut od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie
zwrócona, jeżeli Sędzia Główny nie przyzna racji składającemu protest. Decyzję ostateczną podejmuje
Sędzia Główny.
9. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej
pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia uwag sędziemu 30 minut przed dekoracją.
10. Najbliższy szpital w Lesznie ul. Kiepury 45 tel. +48 65 525 31 00
11. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny z Dyrektorem
Wyścigu.

Zatwierdzam
Prezes K.S. Kołownik
Grzegorz Mierzyński

