
ŘÁD MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 

 
1. Cíle závodů MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 

 
• Rozvoj cyklistiky MTB XC ve městě Wodzisław Śląski 

• Propagace cyklistické turistiky jako způsob na zdravé trávení času. 

• Propagace města Wodzisław Śląski 

• Podpora a propagace tělesné výchovy  

 
2. Pořadatelé 

 

• Městské středisko volného času ve Wodzislawi (Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu) 

• Rekreačně-sportovní klub sdružení propagace tělesné výchovy „RELAKS” (Klub 

Rekreacyjno- Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS“) 

• Městský úřad Wodzisław Śląski (Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego) 

• Webová stránka:www.mosir.wodzislaw-slaski.pl 

• E-mail:i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

3. Termín 

 
• 22. března 2020 – Wodzisław Śląski, Rekreační středisko „Balaton” (plánované 

zahájení prvního závodu v 10 hod.) 

 

4. Podmínky účasti 

 

4.1. Registrace účastníka 

 
Registrace účastníka v závodech MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 může 

být provedena prostřednictvím internetu nebo osobně v kanceláři závodů. Podmínkou 

úspěšného přihlášení účastníka je: vyplnění přihlášky, ve které budou uvedené všechny 

nezbytné údaje účastníka, a také úhrada startovného podle Řádu. Registrace bude 

považovaná za platnou pouze za předpokladu, že účastník bude souhlasit s tímto Řádem. 

 

4.2. Internetové přihlášení 

 
a) Registrace účastníků prostřednictvím internetu na všechny závody je možná na 

webové stránce: https://dostartu.pl/zawody-mtb-xc-wodzislaw-slaski-2020-v4181.pl.html 

b) Řádné vyplnění přihlášky je pro přijetí nutnou podmínkou. 

c) Internetová přihlášení účastníků na určitou edici závodů budou možná do čtvrtku (včetně) 

předcházející akce. Poté budou přihlášky možné pouze v kanceláři závodů. 

d) Účastníci, kteří provedou registraci prostřednictvím internetu, mají povinnost uhradit 

startovné do čtvrtku předcházejícího závodu (převodem). Startovné je také možno zaplatit 

na pokladně nacházející se u kanceláře závodů, dle cen platných v Řádu. 

 

4.3. Přihlášení v kanceláři závodů 
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a) V den konání závodů bude zpřístupněna kancelář závodů, která umožní registraci 

účastníků akce.  

b) V den konání závodů bude provozní doba kanceláře od 8:30 do 15 minut před 

zahájením posledního závodu. 

c) Pro správné přihlášení účastníka je nutnou podmínkou vyplnění přihlášky dostupné 

na místě. 

d) Účastníci, kteří provedou registraci v den závodů (v kanceláři závodů) mají povinnost 

uhradit startovné dle ceníku. Platba je možná pouze na pokladně nacházející se u kanceláře 

závodů (platba hotově). 
 

4.5. Další podmínky spojené s registrací 

 
a) V případě, že pořadatel zřídí dodatečnou klasifikaci pro určitý závod (např. profesní 

nebo obyvatelský), účastník závodů během registrace bude mít možnost přihlásit se k 

uvedené dodatečné klasifikaci. Aby do ní zůstal účastník zařazený, musí splnit podmínky 

klasifikace. 

b) Účastník při podání přihlášky prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsou 

mu známy předpisy čl. 233 trestního zákoníku o odpovědnosti za poskytování informací 

v rozporu s realitou. 
 

5. Poplatky 

 
Výše startovného závisí na termínu platby.  

• 30 zł – poplatek za účast v závodech – týká se platby provedené převodem do 29. 

2. 2020; 

• 40 zł – poplatek za účast v závodech – týká se platby převodem provedené od 1. 

3. 2020 do čtvrtku (19. 3. 2020) předcházejícího závody; 

• 50 zł – poplatek za účast v závodech – platba v den závodů, provedena 

pouze hotově v kanceláři závodů; 
• 10 zł – poplatek za účast v závodech  pro účastníky mládežnických kategorií (do 16 

let včetně) – týká se platby převodem provedené od 1. 3. 2020 do čtvrtku (19. 3. 

2020) předcházejícího závodu; 
• 20 zł – poplatek za účast v závodech  pro účastníky mládežnických kategorií (do 16 

let včetně) – platba v den závodů, provedena pouze hotově v kanceláři závodů 

• Platby převodem mají být provedené na bankovní účet Rekreačně-

sportovního klubu sdružení propagace tělesné výchovy MITKO MTB XC 

WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 (číslo účtu: PL 34 1750 0012 0000 0000 3841 2655) 

nebo prostřednictvím tzv. rychlých plateb dostupných na rezervační platformě. 

 
5.4. Startovní číslo 

 
Startovní číslo je po závodech vratné.  

 

5.5. Obecná pravidla 

 
a) Platby na pokladně kanceláře závodů budou přijímany pouze hotově. Pokladna bude 

v provozu v hodinách provozu kanceláře závodů během určité edice závodů. 

b) Platby převodem mají být provedené na bankovní účet Rekreačně-sportovního 

klubu sdružení propagace tělesné výchovy MITKO MTB XC WODZISŁAW 



ŚLĄSKI 2020 (číslo účtu: PL 34 1750 0012 0000 0000 3841 2655) nebo 

prostřednictvím tzv. rychlých plateb dostupných na rezervační platformě.. 

c) Pořadatel nenese zodpovědnost za termíny realizace bankovních a poštovních 

převodů. Jediným kritériem přijímání úhrad je datum jejich zaúčtování na účtu 

pořadatele. V případě tzv. rychlých plateb datum vygenerování potvrzení pro plátce 

provozovatelem systému (T-pay.com). 

d) V případě úhrady startovného převodem, je účastník povinen v den závodu mít u sebe 

doklad o převodu, který případně umožní ověřit platbu. 

 

5.6. Přenechání startovného 

 
a) Pořadatel nevrací startovné osobám, které neukončily závody. 

b) Úhrady provedené na účet pořadatele s cílem účasti na závodech jsou nevratné. 
c) Neexistuje možnost přenechat startovné na jinou osobu. 

 

5.7. Faktury 

 
Osoby, které uhradí startovné v den závodu a budou žádat o fakturu za účast v závodech, 

nutně musí nahlásit tuto žádost a poskytnout údaje pro fakturu, a také jména a příjmení osob, 

za které byla provedena úhrada startovného před účasti v závodu (v kanceláři závodu). 

Osoby, které uhradily startovné převodem, musí nahlásit žádost o fakturu před účastí 

v závodu (nejpozději dva dny před plánovaným startem). V žádosti je třeba poskytnout 

údaje pro fakturu a také jména a příjmení osob, za které byla provedena úhrada 

startovného. Žádost o fakturu se hlásí elektronickou formou na adresu: 

tkkf.relaks@gmail.com 

 

6. Účast v závodech 

 

6.1. Obecná pravidla 

 
a) Každý účastník závodů MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 je povinen 

dodržovat pravidla stanovena pořadatelem, uvedena v tomto Řádu, a také uvedena přímo 

před zahájením každého závodu. 

b) Účastníci soutěží na vlastní zodpovědnost. 

c) Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost za všechny škody, které způsobí.  

d) Zakazuje se závodit na kole s elektrickým pohonem. 

e) Soutěžící mají povinnost šetřit přírodu a neznečišťovat areál. Zakazuje se 

vyhazování obalů od tyčinek, gelů a napojů mimo prostor bufetu. Zakazuje se 

používání skleněných nádob poblíž i na trase závodů. Pokud účastník bude 

znečišťovat trasu, bude potrestán diskvalifikací. 

f) Během závodů musí mít každý soutěžící povinně startovní číslo. Číslo musí být 

viditelně nainstalováno na řidítkách jízdního kola. 

6.2. Soutěživost 

 
a) Během závodů platí ruční měření času.  

b) Závod na jednotlivých vzdálenostech se provádí z jednoho sektoru. 
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c) Soutěžící bude zařazen pokud projede příslušnou trasu určité distance a splní 

kontrolní stanoviště. 

d) POZOR!!! Výhra nejrychlejšího účastníka automaticky způsobí, že každý další účastník, 

který překročí čáru START/META končí závod bez ohledu na počet projetých kol. 

e) Účastník má povinnost nahlásit pořadateli odstoupení od soutěže (během jejich 

konání) – osobně u mety nebo telefonicky na tel. čísle: +48 512 070 794 nebo +48 

505 401 885. 

 

6.3. Bezpečnost a pravidla FairPlay 

 
a) Účastníci jsou povinni během závodů dodržovat příkazy služby pořadatele. 

b) Trasa bude označená a zabezpečovat ji bude pořádková služba pořadatele a záchranáři. 

První pomoc bude poskytnuta ihned poté, jakmile záchranáři obdrží informaci o nehodě 

s ohledem na terénní podmínky, zejména dostupnost místa nehody a možnosti dosahu 

záchranného vozidla. 

c) Každý účastník a jeho doprovod je povinen jet na funkčním jízdním kole a v helmě. 

Pokud účastníkovi bude chybět helma, bude vyloučen. 

d)  Pomalejší účastník je povinen ustoupit rychlejšímu na trase, a přitom se v rámci 

možnosti držet co nejblíže pravého okraje trasy. 

e) Účastník musí dávat zvláštní pozor, pokud je trasa technicky náročná nebo se blíží 

k cestě či křižovatce. Účastníci musí počítat s přerušením jízdy během prudkých sjezdů a 

obtížných technických podmínek v dané oblasti. 

f) Během finálního sprintu se soutěžící musí držet na své závodní dráze (jízda vpřed – 

rovnoběžně k ochranným svodidlům). 

g)  Soutěžící v průběhu závodů nesmí používat vulgární slova a nesmí se chovat 

nesportovně. 

 

6.4. Silniční provoz 

 
a.) Účastníci musí být zvláště opatrní, neboť na trasu mohou vyjet vozidla z polínch, 

lesních cest nebo jednotlivých nemovitostí.  

b.) Na silnicích a cestách mají všichni soutěžící povinnost pohybovat se na pravé straně 

cesty a nezbytně dodržovat předpisy silničního provozu. 

 

6.5. Povinná prohlášení a souhlasy účastníků 

 
a) Účast závodníka v závodech MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 je 

možný pouze v případě, že soutěžící souhlasí s tímto Řádem a souhlasí se 

zpracováním osobních údajů (podmínky zpracování údajů upřesňuje Ochrana 

údajů, která je přiložena k Řádu.)  

b) Souhlas s Řádem a podmínkami zpracování osobních údajů – pro ty, kteří se 

přihlašují prostřednictvím internetu – se provádí označením vhodných polí 

v elektronické přihlášce.  

c) Souhlas s Řádem a podmínkami zpracování osobních údajů – pro ty, kteří se 

přihlašují v kanceláři závodů – se provádí podpisem do souhlasného formuláře.  

d) Pokud soutěžící nahlásí svoji účast v závodech, prohlašuje tím, že je zdravý a nemá 

lékařské kontraindikace spojené s dlouhodobým a intenzivním sportováním.  

e) Účast nezletilého závodníka je možná, pokud jeho rodič nebo zákonný zástupce jej 



dříve písemně potvrdí v kanceláři závodů (bez tohoto dokladu účastník neobdrží 

startovní číslo) a účastník souhlasí s Řádem a podmínkami zpracování osobních 

údajů. Toto prohlášení je přiloženo k Řádu. 
 

7. Program závodů 

 
Program závodů je prováděn dle harmonogramu zveřejněného prostřednictvím webové 

stránky  www.mosir.wodzislaw-slaski.pl, a také dostupného na místě zahájení závodů. 

Pořadatel si vyhrazuje nárok na změny v minutovém programu závodů, v závislosti na 

počtu účastníků.  

 
 

8. Délky závodů 

 
Během závodů MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 budou stanoveny dvě 

trasy. Jejich přesná délka bude záviset na průběhu trasy v konkrétní poloze a 

povětrnostních podmínkách v den závodu. 

 
Přesný počet kol pro každou věkovou kategorii bude stanoven před závody.  

Orientační délka trasy na území rekreačního střediska „Balaton”: 3,5 km. 

 
9. Kategorie 

 
Závodníci jsou přiřazováni k jednotlivým věkovým kategoriím na základě údajů 

uvedených v přihlášce. 

 
Kategorie – muži: 

• Kategorie ŽÁK (11–12 let) 15–20minut 

• Kategorie DOROSTENEC (pol. MŁODZIK) (13 - 14 let) 25–35minut 

• Kategorie JUNIOR MŁODSZY (15–16 let) 35–50minut 

• Kategorie JUNIOR (17–18 let) - 60–70minut 

• Kategorie ELITA (19–29 let) - 60–70 minut 

• Kategorie MASTERS 1 (30–44 let) 50–60minut 

• Kategorie MASTERS 2 (45 let i více) 50–60 minut 

 

Kategorie – ženy: 

• Kategorie ŽÁKYNĚ (11–12 let) 15–20minut 

• Kategorie DOROSTENKA (pol. MŁODZICZKA) (13 – 14 let)  25–35 minut 

• Kategorie JUNIORKA MLADŠÍ (15–16 let) 25–35minut 

• Kategorie JUNIORKA (17–18 let) 35–50 minut 

• Kategorie ELITA (19–29 let) 35–50 minut 

• Kategorie MASTERS (30 let a více) – 30–40minut 

 

 

Dětské kategorie: 
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• Kategorie ŠMOULA (pol. SMERF) (do 8 let) 10–15minut 

• Kategorie MLADŠÍ ZÁK (pol. MŁODSZY ŻAK) (9–10 let) 10–15minut 

12. Klasifikace 

 

12.1. Individuální klasifikace 

 

Individuální klasifikace pro závody MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 bude 

provedena na základě věkových kategorií uvedených v Řádu, zvlášť pro ženy a zvlášť pro 

muže. Výherci v jednotlivých věkových kategoriích budou ti, kteří v nejkratším čase řádně 

zvládnou trasu. 
 

13. Startovací sektory 

Během závodů nebudou startovací sektory rozděleny . 
 

14. Trofeje a ceny 

a) Pořadatel po závodech plánuje udělování cen (místa 1–3) – sportovní trofeje, 

věcné ceny, diplomy. 

b.) Pořadatel plánuje udělování finančních odměn v kategoriích Elita ženy, Elita muži a 

Masters 1 a 2. Výše finančních cen bude uvedena po ukončení elektronických zápisů.  

c) Trofeje a ceny budou udělovány pouze v den závodů. Čas udělení cen určuje 

program jednotlivých závodů. 

d) Pokud se závodník nebo jeho doprovod nezúčastní udělování cen, trofej a cena propadají. 
 

15. Sankce 

a) V případě porušení Řádu může pořadatel nařídit následující sankce: 

• varování, 

• diskvalifikace 

b) O vzniklých  sporných otázkách rozhoduje pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím. 

 

16. Protesty 

a) Stížnosti je možno podávat v den závodů. 

b) Zohledněné protesty a poznámky k výsledkům po udělení cen se budou brát v úvahu 

pouze do konečných výsledků (pořadatel nepředpokládá opakování, ani změny v 

udělování cen). 

c) Kauce se nevrací, pokud pořadatel po dohodě s komisí pro reklamace nedá za pravdu 

osobě, která podala stížnost. 

d) Konečné rozhodnutí patří pořadateli. 

e) Poznámky k vlastním výsledkům je možno hlásit elektronicky 

(i.gornik@mosir.wodzislaw- slaski.pl) nejpozději do 3 dnů po termínu závodu, kterého se 

týkají.  
 

17. Dodatečné informace 

a.) Pořadatel si vyhrazuje nárok na provádění změn tohoto Řádu a informovat o tom 

účastníky závodů MITKO MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020 (aktuální řád je 

dostupný v kanceláři závodů a na webové stránce se zápisy). 

b.) Pořadatel si vyhrazuje právo na posunutí závodů nebo jejich zrušení v případě zásahu 

přírodní katastrofy nebo jiných událostí považovaných za činnost „vyšší moci”. 

c.) V případě záležitostí, které tento Řád nestanovuje, budou rozhodnutí patřit pořadateli 
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v souladu s právními předpisy a pravidly soutěžení Fair Play.  

 

 

18. Informační povinnosti 

Pořadatel informuje, že: 

1. Správcem osobních údajů je Městské středisko volného času ve Wodzislawi „CEN-

TRUM” (pol.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”), sídlo: 44-300 

Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8. 

2. Osobní údaje a zobrazení budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 s cílem 

realizace soutěžních a propagačních úkolů závodů WODZISŁAW ŚLĄSKI2020. 

3. V Městském středisku volného času „CENTRUM” je určená osoba, která bude mít 

dohled nad dodržováním pravidel ochrany osobních údajů – kontakt na inspektora 

ochrany údajů: jakubsala-mon@yahoo.pl 

4. Účastník má nárok na přístup k obsahu svých údajů a na jejich opravu, smazání a 

omezení zpracování, má právo na námitku, požadavek na zastavení a přenos dat, a také 

nárok odvolat kdykoli souhlas a podat stížnost u dozorového orgánu, tj.: předsedy úřadu 

pro ochranu osobních údajů. 

5. Poskytování údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro realizaci cílů plynoucích 

z právních předpisů nebo realizaci smlouvy. V případě, že účastník neposkytne údaje, 

vyplnění výše uvedeného cílu nebude možné. 

6. Účastníkem poskytuté údaje nebudou zpřístupněny třetí straně. Výjimkou je firma 

dostartu.pl, která prostřednictvím elektronického systému bude provádět zápis pro výkon 

závodů. Odběrateli dat budou také instituce oprávněné na základě zmocnění nebo subjekty, 

kterým musí být údaje zpřístupněny s cílem realizace smlouvy. 

7. Účastníkem poskytnuté údaje nebudou předmětem profilování. 

8. Správce údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetímu státu nebo mezinárodní 

organizaci. 

9. Osobní údaje budou uchovávány po dobu ne delší než ta, která bude v souladu se 

zákonem o vnitrostátních archivních fondech a archivech, počítaje od začátku roku 

následujícího po rok, ve kterém osobní údaje byly poskytnuty.  
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