
1. CEL ZAWODÓW: 

- Rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas 

- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją 

- Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów 

  

2. ORGANIZATOR: 

GECKON Przemysław Sikora   oraz  Fundacja „Pro Vitae” 

Ul. Myśliwska 2       ul. Cieszyńska 35 

43-450 Ustroń       43-426 Dębowiec 

NIP: 5482079059      NIP: 5482668873 

Regon: 072856741      Regon: 360855576 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

20 lipiec 2019r. - DZIĘGIELÓW  

Zamek Rycerski w  Dzięgielowie, 

ul. Zamkowa 38 

43-445 Dzięgielów 

 

4. Prawo startu w imprezie mają osoby, które spełniły następujące kryteria: 

- zarejestrowały się drogą internetową lub w Biurze Zawodów oraz dokonały opłaty startowej, 

- zapoznały się i zaakceptowały niniejszy regulamin, 

- obowiązkiem każdego zawodnika jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, 

- każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność (osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność 
rodziców lub opiekunów), 

- obowiązuje jazda w kasku sztywnym, 

- w zawodach obowiązuje limit 120 miejsc, 

 



5. opłata startowa 

Opłaty należy uiścić na konto firmy: 

GECKON Przemysław Sikora 

Ul. Myśliwska 2 

43-450 Ustroń 

Nr konta: 80 1050 1096 1000 0092 6226 4287 

- opłaty startowe: 

 40 zł  do 30 czerwca  

 50 zł  do 18 lipca 

 60 zł  w dniu zawodów 20 lipca (w biurze zawodów) 

- wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, 

- opłaty w Biurze Zawodów przyjmowane są wyłącznie gotówką 

  

6. Pakiet uczestnika: 

- oznakowana trasa, 

- pomiar czasu, 

- zabezpieczenie medyczne, 

- zabezpieczenie organizacyjne, 

- ciasto oraz ciepłe i zimne napoje, 

- nagrody i puchary dla najszybszych zawodników, 

 

7. Nagrody : 

 Nagrody – zostaną przyznane dla pierwszych pięciu zawodników i zawodniczek, 

 Puchary – zostaną przyznane dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek, 

 

8. Trasa: 

tutaj wklejam link do stravy i ewentualnie drobny komentarz 



 

9. Harmonogram zawodów (może ulec zmianie) 

 9.00 – 10.30   Praca biura zawodów i odbiór chipów 

 10.40 – 11.00   Odprawa przed zawodami 

 11.00 – 13.00   Start zawodników na trasę w odstępach co 1 minutę 

 14.00    Limit czasu na mecie (Budzin) 

 14.30 – 15.00   Przewidziane zakończenie zawodów i dekoracja najlepszych 

10. OCHRONA WIZERUNKU  

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikację przez Organizatora, ich wizerunku w celu 
promocji wydarzenia, udokumentowania zawodów, promocji zawodów tj. w szczególności w 
relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach podmiotów 
współpracujących i partnerów oraz sponsorów, 

 Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych dla celów 
wewnętrznych Organizatora,  

11. Informacje końcowe: 

- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 

- zawodnik zgadza się z postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać, 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

- zawody odbywają się z podziałem na kobiet i mężczyzn, BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE WIEKOWE, 

- kolejność startów określi ORGANIZATOR na podstawie kolejności zgłoszeń, 

- odstęp czasowy pomiędzy startującymi zawodnikami wynosi 1 minutę. 

- zawody odbędą się przy nieograniczonym ruchu drogowym, 

- Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie, przebiegach tras i innych kwestiach, jednak 
zobowiązany jest poinformować o takich zmianach, wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy, 

- Organizator może nałożyć kary czasowe lub zdyskwalifikować zawodnika za nieprzestrzeganie niniejszego 
Regulaminu, decyzje Organizatora w tym zakresie są ostateczne, 

- każdy zgłaszający swoje uczestnictw o w zawodach, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań   
medycznych do uprawiania intensywnego wysiłku sportowego, 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 


