
 

 

Regulamin  

Wyścig Kolarski „Strzała Krzeszowska” 

11 sierpnia 2019r. 

 

1. Cel wyścigu 

• Promocja i popularyzacja Gminy Krzeszów 

• Popularyzacja sportu  

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji  

• Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych 

• Promocja miejscowości i szlaków turystycznych 

•  Budowanie relacji ze społecznością kolarską 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej 

• Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją 

 

2. Organizator 

• Stowarzyszenie Cyklistów „Team Bystre” 37-420 Bystre 24 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

• Wyścig zostanie rozegrany w dniu 11.08.2019 r. w Krzeszowie n. Sanem (woj. Podkarpackie) 

• Przyjmowanie zgłoszeń i zapisy w Biurze Zawodów dla wszystkich kategorii wiekowych  

od godz. 11.00 do 12.30w:  

„Błękitny San” 
ul. Pocztowa 26 

37-418 Krzeszów 
woj. Podkarpackie 

pow. niżański 
 

4. Kategorie wiekowe 

• M2: 16 → 29 (urodzeni 2003-1990) 

• M3: 30 → 39 (urodzeni 1980-1989) 

• M4: 40 → 49 (urodzeni 1970-1979) 

• M5: 50 → 59 (urodzeni 1960-1969) 

• M6: 60 → + lat (urodzeni 1959 i starsi) 

• Kobiety (razem) 

Start godz. 13:00 

• Wszystkie kat. - 14 rund x 4.9 km = 68,6km + dojazd do rundy 7.6 km 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby okrążeni oraz łączenia kategorii wiekowych  

w przypadku małej frekwencji zawodników 

 

 



 

 

5. Uczestnictwo 

• Prawo do startu mają osoby, które są ubezpieczone, posiadają kask oraz sprawny technicznie 

rower 

• W przypadku naruszenia tego przepisu, zawodnik/czka zostanie ukarany dyskwalifikacją 

• Start na rowerze szosowym 

• W przedziale wieku do 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego/osoby 

sprawującej opiekę w czasie trwania wyścigu 

 

6. Zgłoszenia i opłata startowa 

• Zgłoszenia i opłata startowa przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy  

na stronie: https://www.e-gepard.eu 

• Biuro Zawodów – w dniu zawodów 

Opłata startowa 

• 40 zł brutto płatne przelewem w terminie do 02.08.2019r 

• 50 zł brutto płatne w biurze zawodów w dniu zawodów 

Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpłaconego wcześniej wpisowego. 

7. Sposób przeprowadzenia zawodów 

• Wyścig rozegrany zostanie na trasie okrężnej 

 

Start:Kamionka Kolonia; 37-418 Krzeszów 

Runda: Kamionka Kolonia       Kamionka Średnia 

Kamionka Dolna      Kamionka Kolonia 

ul. Biłgorajska      Kamionka Kolonia 

Meta: Kamionka Kolonia 

 

• Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego 

• Wyścig zostanie rozegrany przy częściowo ograniczonym ruchu drogowego 

• Zawodnicy odpadający od zasadniczego peletonu zobowiązani są do podporządkowania 

się przepisom ruchu drogowego 

• W kwestiach spornych decyduje organizator 

• Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane z winy zawodników i rzeczy 

zagubione. 

• Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne 

• Zawodnik po weryfikacji i otrzymaniu numeru startowego są pełnoprawnymi uczestnikami 

zawodów i w razie rezygnacji ze startu nie mają prawa do zwrotu opłaty startowej (zgodnie  

z przepisami P.Z.Kol.1.2.055) oraz pakietu startowego 

• Po zakończeniu zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu numeru startowego 

• Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów z ramienia organizatora jest Andrzej Lipianin 

tel.: 695 409 592   

 



 

 

 

8. Pomiar czasu 

• Podczas wyścigu Strzała Krzeszowska będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji  

i pomiaru czasu: Time&Speed Bogdan Kozłowski; 37-430 Jeżowe 178 

• Każdy uczestnik zgłoszony do wyścigu Krzeszowska Strzała otrzyma numer startowy i chip,  

który będzie przypisany uczestnikowi. 

• Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów 

startowych 

 

9. Nagrody 

• Trzech pierwszych z każdej kategorii 

• Dekoracja i wręczenie nagród nastąpią po zakończeniu zawodów na placu „Błękitny San”,  

ul. Pocztowa 26; 37-418 Krzeszów 

• Aby otrzymać nagrodę obowiązkiem jest pojawienie się na dekoracji 

 

10. Kary 

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 

• Upomnienie 

• Kara czasowa 

•  Dyskwalifikacja 

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za: 

• łamanie zasad ruchu drogowego 

• nieużywanie sztywnego kasku 

• braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy 

•  nieprzestrzeganie zasad Fair Play 

• pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie 

• skracanie trasy 

 

11. Protesty 

• Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie  

do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. 

• Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych 

wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki. 

 

12. Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, 

że: 

1. Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń są: 

• Stowarzyszenie Cyklistów Team Bystre, który ma siedzibę w Bystrem 24. Można się z nim 

skontaktować poprzez adres e-mail: marcinlipianin@gmai.com, telefonicznie pod numerem 

+48 695409592 lub pisemnie na adres siedziby. 



 

 

• Time&Speed Bogdan Kozłowski, 37-430 Jeżowe 178. Można się z nim skontaktować poprzez 

adres e-mail: timespeed.pomiary@wp.pl, telefonicznie pod numerem +48 530856534  

lub pisemnie na adres siedziby. 

 

2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: 

• Przede wszystkim, aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy 

Pani/Pan w imprezie sportowej pn. Krzeszowska Strzała 

•  w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 

• w celu dowodowym, archiwalnym, 

•  aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 

•  aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe, 

•  w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, 

obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 

3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji 

imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 

partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane  

na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt. 2, w celu 

prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 

związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, 

jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa  

o rachunkowości). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa 

w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej. 


