Regulamin zawodów
Puchar Polski MTB Żukowo XCO 2019
(eliminacja do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży)
1. Termin
1.05.2019
2. Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo
E-mail: okis@okis-zukowo.pl
WWW: http://okis-zukowo.pl/
GKS Cartusia w Kartuzach
Osobami wyznaczonymi do kontaktu z ramienia organizatora są:
Magdalena Cebula – 784 008 382
Mateusz Groth – 737 461 737
Zawody rozegrane zostaną w dniu 01.05.2019r. w miejscowości Żukowo przy
ulicy Książąt Pomorskich 29

3. Klasa zawodów:
Zawody uwieszone w Kalendarzu Imprez PZKol, posiadają rangę Pucharu
Polski MTB XC, w trakcie zawodów odbędą się wyścigi posiadajcie rangę
Eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorów i juniorek młodszych.
Zawodom będą towarzyszyć wyścigi dla amatorów.
4. Biuro zawodów
- Biuro zawodów będzie czynne 30.04.2019 w godzinach 16:00-19:00 oraz w
dniu zawodów w godzinach 7:30 – 15:30.
-Adres Biura Zawodów: okolice SKATEPARK Żukowo, ul. Książąt Pomorskich,
Żukowo 83-330.

5. Trening
- Oficjalny trening jest dozwolony tylko i wyłącznie po kontroli licencji i
zakończeniu wszelkich formalności rejestracyjnych, jak i wydaniu nr
startowych.
- Podczas treningu zawodnik musi posiadać nr startowy na kierownicy.
Treningi oficjalne odbędą się:
30.04.2019 -16:00- 18:00
1.05.2019 8:00 – 9:00
Podczas trwania wyścigów trenowanie na trasie jest zabronione pod groźbą
dyskwalifikacji.
6. Kategorie wiekowe:
W wyścigu Pucharu Polski MTB XCO prawo startu mają zawodnicy
posiadający ważną licencję kolarską zgodną z przepisami Polskiego Związku
Kolarskiego lub innej krajowej Federacji zrzeszonej w Międzynarodowej Unii
Kolarskiej UCI oraz zawodnicy bez licencji startujący w dedykowanych
wyścigach amatorów.
Prawo startu w wyścigu maja:
Kategoria
Amator Dzieci - chłopcy/dziewczęta

wiek
Do 10 lat

czas trwania
5-15 min

Żak - chłopcy/dziewczęta

11-12 lat

15-30 min

Młodzik/Młodziczka

13-14 lat

30-45 min

Junior Młodszy/ Juniorka Młodsza

15-16 lat

45-60 min

Junior/ Juniorka

17-18 lat

60-75 min

Elita M / Elita K*

19 lat +

80-100 min

Amator Open Elita M / Elita K

19 lat +

45-60 min

Masters I + Amator M30 /K30 +

M 30-39 lat / K 30 lat +

45-60 min

Masters II + Amator M40

40-49 lat

60 min

Amator M50+

50 lat +

45-60 min

*w wyścigach będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja U-23 Kobiet i U23 Mężczyzn (19-22 lata)

W ramach kategorii Amator obowiązuje limit 150 miejsc, dla kategorii
Amator Dzieci 70 miejsc.
7. Warunki uczestnictwa oraz opłaty startowe
Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
A) Dokona rejestracji i opłaty poprzez zgłoszenie:
– na stronie http://zukowoxc.pl/ do dnia 27.04.2019
- w biurze zawodów w dniu 30.04.2019 w godzinach (16:00 – 19:00) lub
1.05.2019 od godziny 8:00 do 1 godziny przed startem swojej kategorii
zgodnie z programem minutowym, a kategoria Elita Mężczyzn do godziny
12.00
B) Dokona opłaty startowej

Kategoria

Amator Dzieci -chłopcy/dziewczęta

Do 10 lat

10 zł

Płatność i rejestracja w
biurze zawodów
(30.04.2019 lub 1.05.2019
do 1 godziny przed startem
kategorii)
15 zł

Żak - chłopcy/dziewczęta

11-12 lat

0 zł

10zł

Młodzik/Młodziczka

13-14 lat

0 zł

10 zł

Junior Młodszy/ Juniorka Młodsza

15-16 lat

11 zł

20 zł

Junior/ Juniorka

17-18 lat

15 zł

30 zł

U23 M / U23 K

19-22 lat

15 zł

30 zł

Elita M / Elita K

23 lat +

20 zł

40 zł

Amator Open Elita M / Elita K

19 lat +

50 zł

70 zł

Amator M30 /K30 + / Masters I

30-39 lat

50 zł

70 zł

Amator M40 / Masters II

40-49 lat

50 zł

70 zł

Amator M50 +

50-59 lat

50 zł

70 zł

*dotyczy kategorii Amator

wiek

Rejestracja On-line
(do 27.04.2019)
Płatność On-line
(do 27.04.2019)*

Organizator nie zwraca opłaty osobom, które nie ukończyły zawodów.
Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych
i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na
koncie Organizatora.
C) Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest
umieścić na kierownicy w sposób czytelny. Numer musi znajdować się
podczas całego trwania oficjalnego treningu oraz wyścigu. Zawodnicy z
licencją dostają również dodatkowy numer na plecy.
D) Otrzymany od organizatora chip uczestnik zobowiązany jest umieścić na
rowerze w miejscu wskazanym przez organizatora. Za zgubienie chipa
uczestnik ponosi koszt 20 zł.
E) Dla kategorii Amator Warunkiem odbioru pakietu startowego i
potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod oświadczeniem w
Biurze Zawodów o następującej treści:
„Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność oraz ponoszę
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody
wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że w przypadku
incydentu/wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób
współorganizujących wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuję się przestrzegać
regulaminu oraz stosować do wskazówek i uwag organizatora,
a w trakcie trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam
dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań lekarskich ani
zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim”.
Od zawodników licencjonowanych w kategoriach junior, junior młodszy,
młodzik i żak wymagane są aktualne badania lekarskie.
F) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie
(preferowany rower górski). 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.
G) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU
nie będą mogli wziąć udziału w zawodach!
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

− przejazd oznakowaną trasą
– numery startowe wraz z chipem mierzącym czas
– elektroniczny pomiar czasu
– bufet na trasie wyścigu
– żele energetyczne
– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu (nie dotyczy kategorii Amator
dzieci do 10 lat)
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– nagrody i puchary dla zwycięzców
– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://zukowoxc.pl
– wideorelację oraz fotorelacja z wydarzenia
8. Program zawodów:
8:00 – otwarcie zapisów w Biurze Wyścigu;
8:00 – 9:00 – oficjalny trening na trasie zawodów;
9:00 – Amator M30/Masters I
9:02 – Amator M40/ Masters II
9:03 – Amator K30+/M50+
9:30 – odprawa techniczna
10:00 – start kategorii: Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka;
11:00 – start kategorii: Junior Młodszy
12:20 – start kategorii: Elita Kobiet, U-23 Kobiet, Juniorka, Juniorka Młodsza;
14:00 – start kategorii: Elita Mężczyzn, U-23 Mężczyzn, Junior;
15:45 – start kategorii: Amator Open Elita
15:30 – start kategorii: Amator dzieci (osobna trasa)
16:35 – dekoracje kategorii dodatkowych - Amator
16:45 – dekoracje Elity (kategorii Pucharu Polski)
Loteria drobnych upominków dla wszystkich zawodników kategorii amator
i zakończenie imprezy.
Ceremonia dekoracji rozpocznie się o godzinie 16:35 dla kategorii Amator wg.
następującej kolejności:
- Elita Kobiet Amator
- Elita Mężczyzn Amator
- Amator K30+
- Amator M30/ Masters I
- Amator M40/ Masters II
- Amator M50+
Ceremonia dekoracji rozpocznie się o godzinie 16:45 dla zawodników w
kategorii Pucharu Polski wg. następującej kolejności:

- Elita Mężczyzn
- Elita Kobiet
- Żak
- Żakini
- Młodzik
- Młodziczka
- Junior Młodszy
- Juniorka Młodsza
- Junior
- Nagroda Specjalna za najszybszy czas okrążenia( Junior/ Juniorka)
- U-23 Mężczyzn (Nagroda Specjalna dla zwycięzcy od VeloLab)
- U-23 Kobiet (Nagroda Specjalna dla zwycięzcy od VeloLab)
- Drużyna
Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy w strojach wyścigowych,
którzy zajęli pierwsze 5 miejsc w każdej kategorii.
9. Opis trasy:
– Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami
– Wyścig Żukowo XC odbędzie się ze startu wspólnego wg. harmonogramu
imprezy (patrz punkt 10).
– Przebieg i profil trasy rundy dostępny na stronie
https://www.trailforks.com/route/zukowo-xc-2019-official-track/

(Istnieje możliwość pobrania pliku (gpx) po zalogowaniu się na portalu)
- trasa dla kategorii Żak/Żakini, Młodzik/Młodziczka będzie dostosowana do
umiejętności danej kategorii.
- trasa dla kategorii Amator dzieci (do 10 lat) będzie przebiegała na oddzielnej
wytyczonej rundzie.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy
przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość okrążeń.
– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę
wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy
technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego
wyznaczonego (strefa techniczna)
– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być
zagięte

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu zawodów.
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów
– Każdy startujący
odpowiedzialność

w

zawodach

uczestniczy

w

nich

na

własną

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie
udziału w wyścigu
– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym
wyścigu zawodnicy
– Zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu na którym zostaną
zdublowani, albo w strefie 80% jeżeli będzie.
- Decyzję czy stosowany będzie przepis o 80% straty podejmuje Sędzia Główny
po uzgodnieniach z organizatorem. Każdy zawodnik, którego czas okrążenia
będzie gorszy o 80% od czasu lidera na pierwszym okrążeniu, będzie wycofany
z wyścigu. Musi on opuścić trasę wyścigu na końcu swojego okrążenia w
przeznaczonej do tego celu strefie („strefa 80%”) z wyjątkiem sytuacji, gdy jest
on już na finałowym okrążeniu.
– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad
opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym
szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników
– Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji: skracania trasy,
opuszczania okrążeń, utrudniania z premedytacją wyprzedzania przez
zawodnika szybszego, niekulturalnego i wulgarnego zachowania wobec innych
zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów, służb porządkowych oraz
medycznych na trasie zawodów. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać
treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów
10. Wyniki:
– Wyniki w trakcie trwania imprezy będą zamieszczane na bieżąco w Biurze
Zawodów. Wyniki ogłoszone w dniu zawodów są wynikami oficjalnymi, a
zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się ze swoim wynikiem po
przekroczeniu lini mety.

11. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na
trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy
(szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).
– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem
np. „lewa wolna!”.
– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach
niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, rock gardeny, przeszkody, strefa
techniczna, etc.
– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze
jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).
12. Klasyfikacja i Bonifikaty:
–Klasyfikacja indywidualna i drużynowa będzie prowadzona zgodnie z
Regulaminem Pucharu Polski MTB XCO 2019
- Ustawienie zawodników i zawodniczek licencjonowanych na starcie zgodnie
z klasyfikacja generalna Pucharu Polski – pozostali według losowania.
13. Nagrody:
– Zawodnicy kategorii Kobiety Elita Open, U-23 Kobiety, Mężczyźni Elita Open,
U-23 Mężczyźni, Juniorka, Junior, Juniorka młodsza, Junior młodszy, Drużyna,
Amator Elita Open Kobiety i Mężczyźni otrzymują nagrody finansowe.

Msc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elita OPEN M U23 M

750 zł
500 zł
300 zł
200 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

Elita OPEN K

250 zł
150 zł
100 zł
-

-

750 zł
500 zł
300 zł
200 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

U23 K

Junior

Juniorka

Junior
Młodszy

Juniorka
Młodsza

TEAM

250 zł
150 zł
100 zł
-

250 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

250 zł
150 zł
100 zł
80 zł
50 zł

150 zł
100 zł
80 zł
60 zł
50 zł

150 zł
100 zł
80 zł
60 zł
50 zł

500 zł
300 zł
200 zł
-

-

-

-

-

-

-

-

– Zawodnicy z licencją zajmujący miejsca 1-5 w pozostałych kategoriach
wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe do 5 miejsca.
– nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po dekoracji.
Miejsce

Elita Amator Mężczyźni

1.
2.
3.

Elita Amator Kobiety

500 zł
300 zł
200 zł

500 zł
300 zł
200 zł

- Dla 3 pierwszych zawodników z każdej kategorii wiekowej przewidziane są
puchary.
– Dla każdego zawodnika w kategorii Amator Dzieci (do 10 lat) przewidziane
są pamiątkowe medale.
14. Kary:
Zgodnie z przepisami sportowymi PZKol
15. Informacje dodatkowe
– Zawodnicy z kategorii Amator podczas zgłaszania w biurze zawodów
zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie
odpowiadają.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w
związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za
działanie „siły wyższej”.
– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej

zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i
publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. OC i NW.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub
na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących
–Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i
danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w
zawodach Pucharu Polski MTB Żukowo XC 2019, 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.
(dotyczy kategrorii Amator)
–Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
–Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane
osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Pucharze
Polski MTB Żukowo XC 2019. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich
poprawiania
–Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego
regulaminu

16. Ochrona danych osobowych
- Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
z siedzibą w Żukowie ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, tel. 58 680 08 48, e-mail:
okis@okis-zukowo.pl.
- We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz
realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony
danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl
- Uczestnicy przystępując do udziału w zawodach podają następujące dane
osobowe należące do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, data
urodzenia, reprezentowany klub.

- Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji zawodów
i wręczenia nagród jest art. 6 ust.1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; w zakresie
publikacji danych na stronach internetowych jest wyrażona zgoda, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
- Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak
możliwości wzięcia udziału w zawodach.
- Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zawodów
oraz wręczenie nagród, a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja danych
(wyniki i zdjęcia) w wydaniach papierowych i elektronicznych, w tym
internetowych Administratora oraz na stronie internetowej www.zukowoxc.pl
w celach informacyjnych i promocyjnych, jak również przekazanie
ich do mediów.
- Dane, w zakresie publikacji wyników i zdjęć będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody, pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną
w dokumentacji Administratora.
- W imieniu niepełnoletnich uczestników zawodów kat Amator zgodę na udział
w zawodach oraz na przetwarzanie danych osobowych wyraża rodzic
lub opiekun prawny dziecka.
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane
na zlecenie administratora: dostawca usługi pomiaru czasu, portal
elektronicznezapisy.pl.
- Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (wyłącznie w przypadku
elektronicznych zapisów), sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało
wymienione prawa lub naruszało RODO.
- Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
17.

Pomoc Techniczna

Podczas Pucharu Polski dozwolona będzie pomoc techniczna zgodnie z
przepisami PZKol. Na trasie wyścigu umieszczone zostaną 2 boksy techniczne
wraz ze strefami bufetu.
18. Kontrola antydopingowa - WADA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI/PZKol. Badania
antydopingowe będą przeprowadzane w Pawilonie Sportowym na terenie
odbywających się zawodów około 300 m od linii start/meta.
19. Pomoc medyczna
Punkt medyczny podczas zawodów będzie zlokalizowany w pobliżu
start/meta

20. Wykaz Szpitali w pobliżu trasy
– Powiatowe Centrum Zdrowia, Szpitalny Odział Ratunkowy ul. Ceynowy 7, 83300 Kartuzy, tel: 58 685 48 01
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk, tel:
58 727 05 05
21. Postanowienia końcowe
- Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym
regulaminem,
- We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem będzie decydował Sędzia
Główny w porozumieniu z organizatorem,
- Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na
stronie: www.zukowoxc.pl
22. Skład komisji sędziowskiej:
Sędzia główny zawodów:
Pozostali sędziowie zostaną wyznaczeni: 2 komisarze przez PZKol, pozostali
przez POZKol.

- Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Polski Związek Kolarski w
dniu:

