REGULAMIN MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021
1. Cele zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021
•
•
•
•

Rozwój kolarstwa MTB XC w Wodzisławiu Śląskim
Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
Promowanie Wodzisławia Śląskiego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2. Organizatorzy
•
•
•
•
•

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim,
Młodzieżowy Klub Piłkarski Odra Centrum
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Strona internetowa: www.mosir.wodzislaw-slaski.pl
E-mail: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl

3. Termin i miejsce
•

22 MAJ 2021 – Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" (godz. 10:00 planowany
start pierwszego wyścigu)

4. Warunki uczestnictwa
4.1. Rejestracja uczestnika
Rejestracja uczestnika w zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 może być dokonana
wyłącznie drogą internetową. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz
dokonanie opłaty startowej zgodnie z Regulaminem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko
pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
4.2. Zgłoszenie przez Internet
a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę:
https://dostartu.pl/MTB XC Wodzisław Śląski 2021-v5654 lub www.mosir.wodzislawslaski.pl lub https://zapisy.personalbest.pl/mtb-xc-wodzis-aw-slaski-2021-v5654
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
c) Zgłoszenia internetowe zawodników do zawodów możliwe są do środy (włącznie) poprzedzającego
wydarzenie (do godz. 23.59). Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do
środy poprzedzającej zawody (przelewem).

4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania zawodów dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi wyłącznie
weryfikację uczestników wcześniej zgłoszonych drogą elektroniczną.
b) W dniu rozgrywania zawodów Biuro Zawodów będzie czynne od godziny 8:30 do 15 minut
przed startem ostatniego wyścigu.
c) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest podpisanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.
d) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są
przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością.
5. Opłaty
Wysokość opłat startowych dla osób bez licencji i z licencją PZKol:
•
40 zł – koszt uczestnictwa w zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do środy
(19.05.2021 r.) poprzedzającego zawody;
•
Brak możliwości dokonania opłaty w dniu zawodów w Biurze Zawodów;
•
10 zł – koszt uczestnictwa w zawodach uczestników kategorii młodzieżowych (do 18 r.ż
włącznie) – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do środy (19.05.2021 r.) poprzedzającego
zawody.
Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe: 03 8436 0003 0101 0427
4687 0002 lub za pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych przez platformę z
zapisami.
5.4. Numer startowy
Numer startowy po zawodach jest zwrotny.
5.5. Zasady ogólne
a) W dniu zawodów nie będzie możliwości dokonania opłaty startowej.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich
księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data
wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Dotpay.pl).
c) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do
posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na
weryfikację płatności.
5.6. Przeniesienie opłaty wpisowej
a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
b) Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w Zawodach nie podlegają
zwrotowi.
c) Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

5.7. Faktury
Osoby, które uiszczają opłatę startową w dniu wyścigu i chcą otrzymać fakturę VAT za udział w
zawodach, koniecznie muszą zgłosić chęć jej otrzymania oraz podać dane do faktury oraz imiona i
nazwiska osób za które opłata startowa została dokonana przed udziałem w wyścigu (w Biurze
Zawodów).
Osoby, które dokonały opłaty startowej przelewem muszą zgłosić chęć jej otrzymania przed
udziałem w wyścigu (najpóźniej na trzy dni przed planowanym startem). W zgłoszeniu należy
podać dane do faktury oraz imiona i nazwiska osób za które opłata startowa została dokonana.
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: i.gornik@mosir.wodzislawslaski.pl

6. Uczestnictwo w zawodach
6.1. Zasady ogólne
a) Każdy uczestnik zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 ma obowiązek stosować się
do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz
podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie
szkody
d) Zabrania się startowania w zawodach na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania
opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy zawodów karane będzie
dyskwalifikacją.
f) W czasie zawodów każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Numer
musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.
6.2. Rywalizacja
a) Podczas zawodów obowiązuje ręczny pomiar czasu (dla zawodników niezdublowanych).
b) Start na poszczególnych dystansach odbywa się z jednego sektora
c) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z
zaliczeniem punktów kontrolnych.
d) UWAGA!!! Zwycięstwo najszybszego zawodnika powoduje automatycznie, iż każdy kolejny
zawodnik przekraczający linię START/META kończy wyścig bez względu na liczbę przejechanych rund.

e) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich
trwania) – osobiście przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 512 070 794 lub 505 401 885.
6.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play
a) Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.
b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz
ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w
szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Każdy uczestnik Zawodów i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w
kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
d) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości
najbliżej prawego brzegu trasy.
e) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do
szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych
zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.
f) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na
wprost – równolegle do barierek ochronnych).
g) Zawodnicy podczas zawodów nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
6.4. Ruch drogowy
a.) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
b.) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.
6.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników
a) Start zawodnika w zawodach MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 możliwy jest jedynie po
zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca
załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się
internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu
rejestracyjnym.
c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w
Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.
d) Zgłaszając uczestnictwo w zawodach zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada
przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.
e) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego
oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (bez tego dokumentu zawodnik nie
otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych
osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

7. Program zawodów
Program zawodów przeprowadzony jest według harmonogramu publikowanego za
pośrednictwem strony www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz dostępnego w miejscu startu
zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie minutowym zawodów, w
zależności od ilości startujących uczestników.

8. Dystanse
Podczas zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 będą wytyczone dwie trasy. Ich
dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji oraz warunków
pogodowych w dniu rozgrywania wyścigu.

Dokładna ilość okrążeń dla każdej kategorii wiekowej zostanie podana przed zawodami.
Orientacyjna długość trasy długiej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton: - 3,5km.
9. Kategorie
Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze
zgłoszenia.
Kategorie – mężczyźni:
• Kategoria ŻAK (11 -12 lat), roczniki 2009-2010, 15-20 minut
• Kategoria MŁODZIK (13 – 14 lat), roczniki 2007-2008, 25-35 minut
• Kategoria JUNIOR MŁODSZY (15 – 16 lat), roczniki 2005-2006, 35 – 50 minut
• Kategoria JUNIOR (17 – 18 lat), roczniki 2003-2004, 60-70 minut
• Kategoria ELITA (19 – 29 lat), roczniki 2002-1992, 60-70 minut
• Kategoria MASTERS 1 (30 – 44 lata), roczniki 1991-1977, 50-60 minut
• Kategoria MASTERS 2 (45 lat i więcej), roczniki 1976 i starsi, 50-60 minut
Kategorie – kobiety:
• Kategoria ŻAK (11 -12 lat), roczniki 2009-2010, 15-20 minut
• Kategoria MŁODZICZKA (13 – 14 lat), roczniki 2007-2008, 25 - 35 minut
• Kategoria JUNIORKA MŁODSZA (15 – 16 lat), roczniki 2005-2006, 25-35 minut
• Kategoria JUNIORKA (17 – 18 lat), roczniki 2003-2004, 35 – 50 minut
• Kategoria ELITA (19 – 29 lat), roczniki 2002-1992, 35 – 50 minut
• Kategoria MASTERS (30 lat i więcej), roczniki 1991 i starsi, 30-40 minut
Kategorie dziecięce:
•
Kategoria SMERF (do 8 lat), roczniki 2013 i młodsi, 10-15 minut
•
Kategoria MŁODSZY ŻAK (9 – 10 lat), roczniki 2011-2012 10-15 minut
12. Klasyfikacja
12.1. Klasyfikacja indywidualna
Klasyfikacja indywidualna dla zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 będzie
przeprowadzona osobno na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, osobno dla kobiet i
mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.
13. Sektory startowe
Podczas wyścigów nie będzie podziałów na sektory startowe.
14. Trofea i nagrody
a) Organizator po Zawodach przewiduje dekorację (miejsca 1-3) – trofea sportowe,
nagrody rzeczowe, dyplomy.
b.) Organizator przewiduje wręczanie nagród finansowych w kategoriach Elita Kobiet, Elita
Mężczyzn oraz Masters 1 i 2. Wysokość nagród finansowych zostanie podana po zamknięciu
zapisów elektronicznych.
d) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Godziny dekoracji
określa program poszczególnych wyścigów.
e) Niestawienie się osobiście zawodnika lub jego opiekuna na dekoracji oznacza przepadek trofeum i
nagrody.

15. Kary
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
• upomnienie,
• dyskwalifikacja
b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.
16. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów.
b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę
tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w
przyznanych nagrodach).
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie
przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
e) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (i.gornik@mosir.wodzislawslaski.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie zawodów, którego dotyczą.
17. Informacje dodatkowe
a.) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym
uczestników zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021 (aktualny regulamin jest dostępny
w Biurze Zawodów i stronie internetowej z zapisami).
b.) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia zawodów lub jego odwołania w związku z
wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.
c.) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały
po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.
18. Obowiązek informacyjny
Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań konkursowych oraz promocyjnych
zawodów MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021.
3. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „CENTRUM” wyznaczona jest osoba nadzorująca
przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: jakubsalamon@yahoo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów
prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie
będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątek stanowi firma dostartu.pl, która za pośrednictwem systemu elektronicznego prowadzić będzie
zapisy dla potrzeb zawodów. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy
prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE
ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19

Zmierzona temperatura:
……………………………………………………..
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy
(proszę wstawić „X” w odpowiednich polach):
☐ nie jestem osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV2
☐ nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy
infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła
☐ żaden z domowników w ostatnich 14 dniach nie był/ nie jest zakażony koronawirusem SARS COV2
☐ ani ja, ani żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie/ nie pozostaje pod nadzorem
epidemiologicznym
☐ w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną
Oświadczam, że: zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu
koronawirusem SARS-COV2 obowiązujące na zawodach pn.” Zawody MTB XC Wodzisław Śląski 2021”.
1. Będę przestrzegać na ww. zawodach wszystkich zasad bezpieczeństwa.
2. Zobowiązuję się do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub w okresie do 14 dni po
wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie
koronawirusem.
………………………………………………
Imię i nazwisko – CZYTLENIE

…………………………………………………
Numer telefonu

…………………………………………………………………………….
Odręczny podpis (w przypadku niepełnoletnich podpisuje również opiekun prawny)
Klauzula RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi
aktami wykonawczymi informujemy, że:
1.
2.

3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w
Wodzisławiu Śląskim.
W związku z panująca pandemią koronawirusa SARS-COV2, wywołującą powikłania w postaci COVID-19,
informujemy że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom
porządkowym.
Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich
pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu jako zawodnik,
sędzia lub trener.

