
POWSTAŃCZE HAŁDY  – WYŚCIG MTB  – PROLOG ROWEROWEJ NOCY 
 

REGULAMIN 
 

WYŚCIG MTB POWSTAŃCZE HAŁDY – Prolog Rowerowej Nocy Muzeów  jest imprezą rowerową 
zorganizowaną w ramach Rowerowej Nocy Muzeów i upamiętnienia III Powstania  Śląskiego                                     
po wyznaczonej trasie, z pomiarem czasu. Ma formułę otwartą, jest przeznaczony dla wszystkich 
zainteresowanych, dysponujących rowerem górskim oraz odpowiednim przygotowaniem. 
 
Organizator wyraża zgodę na udział w imprezie osób posiadających licencje kolarskie, jednak nie przewiduje 
z dla nich dodatkowej klasyfikacji, będą oni klasyfikowani wraz z pozostałymi startującymi. 
 
1. CEL IMPREZY 
- Upamiętnienie III Powstania Śląskiego  
- Popularyzacja turystyki rowerowej 
- Propagowanie zdrowego trybu życia, sportu, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji 
 
2. ORGANIZATOR 
Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 41-600,  ul. Wiktora Polaka 1 
tel. 32-2452 388, mail: biuro@mpsl.pl, www.muzeumpowstanslaskich.pl 
Komandor wyścigu – Halina Bieda  
 
3. DATY I MIEJSCA ROZGRYWANIA WYŚCIGU 
Biuro zawodów: Muzeum Powstań Śląskich 
   Świętochłowice, 41-600,  ul. Wiktora Polaka 1 
Miejsce rozgrywania zawodów: Świętochłowice, Uroczysko 
 
Data: sobota 20 maja 2017 r. 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Uczestnictwo w imprezie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 
4.1. Dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.muzeumpowstanslaskich.pl  
(rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) bądź dokonanie osobistego zgłoszenia w Biurze 
Organizacyjnym (dalej zwanym Biurem). Zapisy przez internet będą możliwe do  zrobienia na stronie 
www.muzeumpowstanslaskich.pl począwszy od 24.4.2017 do  19.05.2017 do godziny 15:00. 
Zgłoszenia osobiste w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w godzinach podanych przez Organizatora              
w programie zawodów. Po upłynięciu wyznaczonej godziny nie będzie możliwości rejestracji. 
4.2. Należy dokonać w dniu imprezy opłaty startowej, wyłącznie gotówką, w Biurze oraz podpisać 
oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i zgodzie na uczestnictwo w imprezie wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 
4.3.Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe 
postanowienia: 
4.3.1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem                 
i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe     
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po niej. 
4.3.2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
4.3.3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody. 
4.3.4. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się w razie wypadku lub szkody związanej               
z udziałem w imprezie prawa dochodzenia odszkodowania od Organizatora lub jego zleceniobiorców. 
4.3.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń                            
w stosunku do Organizatora. 
4.3.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków regulaminu. 
4.3.7. Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w imprezie. 
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4.3.8. W przypadku udziału młodzieży poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego, poprzez złożenie podpisu. Rodzic lub opiekun prawny, zgłaszając udział niepełnoletniego 
zawodnika, potwierdza tym samym jego przygotowanie do udziału w imprezie tego typu oraz zobowiązuje 
się do zapewnienia mu opieki w czasie trwania imprezy, jeśli jest to konieczne, również osobistego nadzoru 
na trasie przejazdu. 
4.3.9. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek uczestników imprezy, a także wyniki          
z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio, telewizję i inne media. 
4.3.10. Złożenie podpisu jest jednoznaczne z zapewnieniem, że uczestnik zapoznał się z wszystkimi 
warunkami regulaminu i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża tym 
samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). 
4.3.11. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne                  
z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji w rozumieniu ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
4.4. Potwierdzeniem udziału w imprezie jest rejestracja z uwzględnieniem zasad wyszczególnionych                         
w punktach 4.1. oraz 4.9. , dokonanie opłaty wpisowego oraz pokonanie wyznaczonej trasy 
udokumentowane przez rejestrację chipa (jeżeli Organizator użyje systemu pomiarowego opartego na 
chipach) przez system pomiarowy w sektorze startowym oraz na linii mety. 
4.5. Każdy uczestnik otrzyma na czas przejazdu numer startowy. W przypadku zagubienia lub zniszczenia 
numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat za opłatą. Zawodnikowi zabrania się 
jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania 
umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów. Każda 
ingerencja w numer startowy skutkuje koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu. 
4.6. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, zaś niepełnoletni za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu 4.3.8. Jeśli 
wymagana jest opieka nad niepełnoletnim na trasie, jego opiekun ma prawo poruszać się po trasie bez 
numeru startowego, jednak w taki sposób, by nie utrudniać jazdy pozostałym uczestnikom. 
4.7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich                           
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
4.8. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Rowerzyści poruszający się 
po trasie bez wymaganego kasku będą karani wykluczeniem. 
4.9. Zapisów na imprezę można dokonywać przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, a także 
bezpośrednio w Biurze – ściśle w godzinach ogłoszonych na internetowej stronie cyklu. 
Dokonanie zgłoszenia przez internet nie wyklucza obowiązku osobistego zgłoszenia się w Biurze w dniu 
imprezy. Lokalizacja Biura oraz godziny jego funkcjonowania będą podane w komunikacie organizatora na 
stronie internetowej. Po upływie wyznaczonej godziny NIE BĘDZIE MOŻLIWA DALSZA REJESTRACJA. 
4.10. Opłata za udział w edycji zawodów wynosi: 10 zł 
4.11. Organizator wprowadza limit startujących  zawodników na 291 osób (96. rocznica III Powstania 
Śląskiego + 97. rocznica II Powstania Śląskiego + 98. rocznica I Powstania Śląskiego). O wpisaniu zawodnika                 
na listy startowe decyduje kolejność zgłoszeń przez internet. 
 
5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU IMPREZY 
5.1. We wszystkich kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający posiada 
Komandor imprezy bądź upoważniony przedstawiciel Organizatora. 
5.2. Wszystkie zagadnienia dotyczące działania i organizacji Biura rozstrzyga jego Kierownik. 
5.3. Z chwilą zamknięcia listy startowej nie są możliwe jakiekolwiek zmiany na tejże liście. Zasada ta oznacza 
w szczególności, iż nie ma możliwości ponownego startu tego samego uczestnika, nawet w przypadku defektu 
technicznego na trasie. 
5.4. Uczestnik zostaje dopuszczony do pokonania trasy po przymocowaniu numeru do kierownicy oraz chipa 
pomiarowego w sposób wskazany przez organizatora. 
5.5. Z chwilą startu pierwszego uczestnika pozostali startujący nie mogą przeprowadzać treningów                      
po trasie, w przypadku naruszenia tego przepisu będą karani wykluczeniem. 
5.6. W przypadku, gdy uczestnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę i kontynuować jazdę w tym 
samym punkcie, w którym z trasy zjechał. 



5.7. O sposobie przeprowadzenia startu Komandor poinformuje uczestników na odprawie technicznej przed 
rozpoczęciem zawodów. 
5.8. Co do zasady impreza przeprowadzana jest w formule startu wspólnego z elektronicznym pomiarem 
czasu. Kolejność, w jakiej grupy uczestników wyruszają na trasę zostanie podana na odprawie technicznej 
5.9. Podczas odprawy technicznej Organizator ogłosi pozostałe zalecenia obowiązujące uczestników imprezy. 
5.10. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez Organizatora. 
5.11. Uczestnicy podczas przejazdu honorowego na miejsce startu ostrego oraz przy powrocie na plac przy 
Muzeum Powstań Śląskich po rozegranych zawodach  zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu 
Ruchu Drogowego.  
5.12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym 
szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz 
medycznych. 
5.13. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania 
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair-play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego. 
 
6. RUCH DROGOWY  
6.1. Impreza zostanie rozegrana w miejscu poza ruchem drogowym i pieszym, za wyjątkiem odcinków 
wyłączonych z ruchu zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego dotyczącymi wykorzystania dróg                          
w sposób szczególny – art. 65, 65a-65 i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1451). 
6.2. Szczegółowe informacje w zakresie ruchu drogowego dotyczące poszczególnych edycji zostaną 
przekazane uczestnikom na odprawie technicznej przed startem. 
6.3. Miejsca szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przez służby Organizatora. 
6.4. Niezależnie od powyższego zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze 
możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 
6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 
7. KATEGORIE WIEKOWE 
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 
 
MĘŻCZYŹNI I KOBIETY 

1. 7 – 9 rok życia ;  1 runda 
2. 10 – 12 rok życia ;  1 runda 
3. 13 – 15 rok życia ;  1 runda 
4. 16 – 17 rok życia ;  2 rundy 
5. 18 – 29 rok życia ;  7 rund 
6. 30 – 39 rok życia ;  7 rund 
7. 40 – 49 rok życia ;  6 rund 
8. 50 i więcej lat życia ;  6 rund 

 
Dystans jednej rundy dla dorosłych – 2,2 km 
Dystans jednej rundy dla dzieci – 1,6 km  
 
W przypadku gdy do danej kategorii wiekowej zgłoszą się mniej niż trzy osoby. Organizator zastrzega sobie 
prawo do łączenia kategorii wiekowych. 
 
8. ZASADY NAGRADZANIA 
Nagrody otrzymają trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej. 
O rodzaju i podziale nagród decyduje wyłącznie Organizator. Zamknięcie zawodów i wręczenie nagród 
odbędzie się 20.05.2017 r. w Muzeum Powstań Śląskich o godzinie 17:30 
 
9. KARY 
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary: 
– Upomnienie. 
– Dyskwalifikacja 
 



 
 
10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. 
Zaśmiecanie trasy przejazdu karane będzie wykluczeniem.  
 
11. PROTESTY 
Protesty do Sędziego Głównego lub Komandora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania 
imprezy, najpóźniej do czasu rozpoczęcia dekoracji. Do protestu należy dołączyć kaucję                                w 
wysokości 50 złotych. Kaucja podlega zwrotowi tylko w wypadku uznania zasadności protestu. Decyzja 
ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego. 
 
12. SPRZĘT 
12.1. Uczestnicy startują na standardowo wyposażonych rowerach górskich. Zabroniony jest start                           
na rowerach ze wspomaganiem napędu w jakiejkolwiek postaci. 
12.2. Ogumienie jest dowolne. Organizator zaleca jednak każdorazowe dobranie ogumienia stosownego               
do specyfiki trasy oraz panujących warunków atmosferycznych. 
 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
13.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników 
na imprezę i powrotu z niej. 
13.2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Na trasie mogą występować 
różnego rodzaju trudności techniczne, także zjazdy, do pokonania których uczestnik musi być prawidłowo 
przygotowany. Organizator zaleca uczestnikom zapoznanie się z trasą przed rozpoczęciem przejazdu. 
13.3. Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu osób i rzeczy pomiędzy miejscem startu i mety                    
i z powrotem. Jeśli zaistnieje możliwość przewiezienia plecaków z ubraniami na linię mety, Organizator 
poinformuje o tym w dniu imprezy. 
13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 
13.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
13.6. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania. 
13.7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że warunki skutecznie 
uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie zawodów. 
13.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych 
lub w innych uzasadnionych sytuacjach. 
13.9. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyścigu niezbędne zabezpieczenie medyczne na czas 
trwania zawodów. 
13.10. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie lub nieukończenia przejazdu Organizator nie zwraca 
wpisowego. 
13.11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. 
 
  
 
  
 
 


