Regulamin III. TRIGAR.pl MTB Challenge Kartuzy
§ 1. Organizator
1. III. TRIGAR.pl MTB Challenge Kartuzy, nazywany dalej wyścigiem, jest
organizowany przez MMK Maciej Kołodziej, ul. Wierzbięcice 17, 61-561
Poznań, NIP 7822312060 przy partnerstwie Centrum Kultury i
Wypoczynku w Kartuzach.
§ 2. Cel imprezy
1. Celem wyścigu jest promocja aktywnej turystyki, sportu i zdrowego trybu
życia.
§ 3. Czas i miejsce zawodów
1. Trigar MTB Challenge Kartuzy odbędzie się 1 września 2019 r.
2. Start i meta będą znajdować się na terenie Centrum Sportów Wodnych i
Promocji Regionu Złota Góra w Brodnicy Górnej przy ul. Żeglarskiej 4.
§ 4. Program zawodów
1. Planowany harmonogram wyścigu:
Godz. 9:00-10:30 odbieranie numerów startowych
Godz. 11:00 start dla uczestników dystansu Mega
Godz. 11:03 start dla uczestników dystansu Mini
Godz. 12:10 planowany przyjazd zwycięzcy dystansu Mini
Godz. 13:10 planowany przyjazd zwycięzcy dystansu Mega
Godz. 14:00 dekoracja zwycięzców
Godz. 15:00 zamknięcie trasy.
§ 5. Zgłoszenia i płatności
1. Zgłoszenia internetowe będą prowadzone na stronie internetowej
https://elektronicznezapisy.pl/event/3641.htmldo czwartku 29.08.2019
r. oraz w dniu wyścigu w biurze zawodów.
2. Opłaty startowe wynoszą: 50 zł przy zaksięgowaniu wpłaty do 31 lipca
2019 r., 60 zł do 29 sierpnia 2019 r. oraz 80 zł gotówką w dniu zawodów.
3. Opłat startowych można dokonywać przez płatności online oraz
przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego: Alior Bank 55 2490
0005 0000 4500 2656 2256, MMK Maciej Kołodziej, ul. Wierzbięcice 17,
61-561 Poznań. Jako tytuł przelewu podając imię, nazwisko oraz dystans.
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4. Opłata za start nie podlega zwrotowi. Pakiet startowy można przepisać na
inną osobę do dnia 29 sierpnia 2019 r. włącznie wysyłając prośbę na adres
mailowy Organizatora - kontakt@mtb.trigar.pl.
5. Limit uczestników wyścigu to 400 osób.
§ 6. Uczestnictwo oraz informacje o przebiegu zawodów:
1. W wyścigu może wystartować każda osoba, która:
- startuje na sprawnym technicznie rowerze oraz w kasku sztywnym,
- nie ma przeciwwskazań lekarskich do czynnego uprawiania sportu,
- wniosła opłatę startową, która została zaksięgowana przez Organizatora
w przewidzianym na to czasie przed startem,
- podpisała zgodę na udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i w
dniu zawodów ma ukończone 18 lat,
- uczestnicy między 16 a 18 rokiem życia mogą wystartować po
dostarczeniu do Biura Zawodów podpisanej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego.
2. Wyścig przeznaczony jest tylko dla amatorów, zawodnicy z licencją Elity
nie mają prawa startu.
3. Wyścig odbywa się ze startu wspólnego, a zawodnikom mierzony jest
uzyskany czas brutto (mierzony od chwili wystrzału pistoletu
sędziowskiego i uruchomienia pomiaru czasu do przekroczenia linii mety).
4. Uczestnik musi umieścić numer startowy na kierownicy w widoczny
sposób. Chip do pomiaru czasu powinien być umieszczony na sztycy
podsiodłowej. Umieszczenie numeru i chipu w inny sposób może
skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Chipy należy zwrócić po
ukończeniu wyścigu.
5. W wyścigu można startować jedynie na rowerach napędzanych wyłącznie
siłą własnych mięśni.
§ 7. Bezpieczeństwo i ruch drogowy
1. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zapisów kodeksu
drogowego oraz ogólno przyjętych zasad poruszania się po drogach
publicznych.
2. Wyścig odbywa się przy otwartym ruchu drogowym przy czasowym
zamknięciu i zabezpieczeniu danych odcinków przez Policję, Straż
Miejską, Straż Pożarną oraz służby Organizatora.
3. Uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do poleceń Policji, Straży
Miejskiej, Straży Pożarnej oraz służb Organizatora znajdujących się na
trasie.
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4. Odcinek drogi powiatowej od wyjazdu z terenu Centrum Sportów
Wodnych do Brodnicy Dolnej zostanie zamknięty dla ruchu na czas
przejazdu uczestników po starcie w godz. 11.00-11.15. W drodze powrotnej
na tym odcinku przejazd będzie odbywał się prawym pasem jezdni przy
otwartym ruchu drogowym. Bezpiecznie włączyć się do ruchu będzie
pomagała osoba z zabezpieczenia trasy.
5. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność w miejscach
niebezpiecznych, na skrzyżowaniach oraz przy poruszaniu się wzdłuż
nieruchomości.
6. Organizator nie może wykluczyć pojawienia się na trasie wyścigu
postronnych osób lub pojazdów, które mogą np. wyjechać z
nieruchomości lub bocznej drogi.
7. Uczestnicy startują w wyścigu na własną odpowiedzialność i są
odpowiedzialni za ewentualne wypadki lub kolizje podczas przejazdu.
8. Na terenach leśnych na trasie mogą występować kamienie, korzenie,
gałęzie oraz inne przeszkody, należy zachować szczególną ostrożność.
9. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie polisy OC i NNW.
§ 8. Kategorie
1. Pierwszych trzech zawodników oraz trzy zawodniczki z najlepszymi
czasami dla każdego z dystansów zostaną zakwalifikowani i nagrodzeni w
kategorii Open.
2. Obowiązywać będą następujące kategorie:
Na dystansie Mini:
1. M1 (16-29 lat)
2. M2 (29-39 lat)
3. M3 (40-49 lat)
4. M4 (50 lat+)
5. K1 (16-29 lat)
6. K2 (29-39 lat)
7. K3 (40 lat+)
Kategoria specjalna “Fit Challenge”
Na dystansie MEGA:
1. M1 (16-29 lat)
2. M2 (29-39 lat)
3. M3 (40-49 lat)
4. M4 (50 lat+)
5. K1 (16-29 lat)
6. K2 (29-39 lat)
7. K3 (40 lat+)
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3. Do kategorii specjalnej “Fit Challenge” zostaną zakwalifikowani zawodnicy
startujący na dystansie Mini, którzy wyrażą taką chęć w trakcie zapisów i
w dniu zawodów będą ważyli 100 kg lub więcej.
4. Pierwszych trzech zawodników w kategorii “Fit Challenge” zostanie
zważonych przed nagrodzeniem w celu potwierdzenia wagi.
5. W kategorii Open mężczyźni i kobiety na dystansie Mini i Mega
przeprowadzona będzie klasyfikacja drużynowa – klasyfikacja ze względu
na łączny czas trzech pierwszych zawodników z tej samej drużyny.
§ 9. Świadczenia dla zawodników i nagrody
1. W ramach wpisowego Zawodnik startujący w wyścigu na dystansach Mega
i Mini otrzymuje:
- pakiet startowy z numerem i chipem do pomiaru czasu,
- przejazd oznakowaną trasą,
- zabezpieczenie medyczne,
- medal pamiątkowy,
- wodę i owoce w wyznaczonym punkcie na trasie i na mecie,
- posiłek regeneracyjny.
§ 10. Kary
1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić
względem zawodnika nieprzestrzegającego regulaminu lub narażającego
innych uczestników na niebezpieczeństwo następujące kary:
- upomnienie,
- kara czasowa,
- dyskwalifikacja.
§ 11. Wyniki
1. Nieoficjalne wyniki zawodów zostaną wysłane uczestnikom na podany w
trakcie zapisów numer telefonu oraz wywieszone w dniu zawodów na
mecie.
2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie Internetowej:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3641.htmloraz
http://mtb.trigar.pl/
§ 12. Nagrody
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1. Zwycięzcy III. TRIGAR.pl MTB Challenge Kartuzy w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymają nagrody pieniężne, a w kategorii Open
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody pieniężne i rzeczowe można odebrać tylko i wyłącznie osobiście
w dniu zawodów do godziny 15:00.
3. Każdy uczestnik na mecie zawodów otrzyma pamiątkowy medal.
4. Nagrody w kategoriach (Open, wiekowe, Fit challenge) dublują się.
§ 13. Ochrona środowiska naturalnego
1. Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne i mogą jechać tylko
po wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie
wyścigu.
3. Śmieci na trasie należy zostawiać w specjalnym miejscach: w okolicach
punktu odżywiania oraz na starcie/mecie.
§ 14. Postanowienia ogólne
1. Biorąc udział w wyścigu uczestnik zgadza się z postanowieniami
Regulaminu III. TRIGAR.pl MTB Challenge Kartuzy.
2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika wyścigu ze stosowania
się do jego postanowień, w szczególności nie umożliwia dochodzenia
roszczeń wobec Organizatora.
3. Uczestnik wyścigu nie będzie występował wobec Organizatora z
roszczeniami dotyczącymi wypadków powstałych na trasie wyścigu,
bezpośrednio przed oraz po wyścigu.
4. Uczestnik wyścigu ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie
szkód innym uczestnikom oraz osobom postronnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
depozycie.
6. Organizator może odwołać, przerwać lub skrócić wyścig w przypadku
zaistnienia okoliczności mogących zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu
uczestników.
7. Organizator posiada wykupioną polisę OC organizatora imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie III.
TRIGAR.pl MTB Challenge Kartuzy. O ich treści poinformujemy
Uczestników umieszczając zestawienie zmian Regulaminu na stronie
głównej www.mtb.trigar.pl na minimum 14 dni kalendarzowych przed
zastosowanymi zmianami. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną
dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie na wskazany
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przez nich adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, informacji
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w obwieszczeniu, nie
wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu
poinformowania o zmianach w Regulaminie. W razie, gdy zarejestrowany
Uczestnik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Administratora danych w ciągu 14 dni od daty
poinformowania o zmianie regulaminu.
§ 15. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników III. TRIGAR.pl MTB
Challenge Kartuzy jest MMK Maciej Kołodziej. z siedzibą w Poznaniu,
adres: 61-561 Poznań, ul. Wierzbięcice 17, numer NIP: 7822312060.
Kontakt: biuro@trigar.pl
2. Zbierane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w
celach prawidłowej realizacji zawodów tj. dokonania rejestracji
Uczestników i ogłoszenia wyników zawodów.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swoich danych osobowych
(obejmujące imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategorię
wiekową i informację o klubie sportowym do którego przynależy
zawodnik) na liście wyników na miejscu wyścigu w dniu zawodów, na
stronie https://mtb.trigar.pl/mtb-challenge-2019/wynikioraz na
portalach społecznościowych, jak również w prasie i w mediach, które
będą przygotowywać informację o przebiegu wyścigu.
4. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na opublikowanie swoich danych na liście
wyników w takiej sytuacji dostępna będzie tylko informacja o czasie, bez
danych osobowych zawodnika. W tej sprawie prosimy o kontakt:
biuro@trigar.pl
5. Dla zapewnienia realizacji zadań korzystamy z usług podmiotów
zewnętrznych, którym możemy przekazywać Wasze dane osobowe
proporcjonalnie do potrzeb, takim jak firmy świadczące usługę zapisów
uczestników, obsługę płatności i pomocy w organizowaniu imprez
masowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane po wyścigu jedynie w charakterze
archiwalnym w formie tabeli wyników na ogólnodostępnej stronie
internetowej https://mtb.trigar.pl/mtb-challenge-2019/wyniki
7. Osoby startujące jako podmiot danych mają prawo do:
- dostępu do danych
- sprostowania danych, tak aby dane były zawsze aktualne
- usunięcia danych
- ograniczenia ich przetwarzania
6

- wniesienia sprzeciwu do przetwarzania
- przenoszenia danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie
- wniesienia skargi do GIODO
Kontakt: biuro@trigar.pl. Na wiadomości odpowiemy niezwłocznie, nie
dłużej niż w okresie miesiąca od otrzymania wiadomości, a w uzasadnionych
przypadkach do trzech miesięcy.
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