REGULAMIN GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019
1. Cele cyklu GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019
▪
▪
▪
▪

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
Klub Rekreacyjno- Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RELAKS“
•
•
•
•

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

3. Kalendarz zawodów
•
24 marca 2019 – Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" (godz. 11:00 planowany
start pierwszego wyścigu),
•
12 maja 2019 – Wodzisław Śląski, Rodzinny Park Rozrywki "Trzy Wzgórza" (godz. 11:00
planowany start pierwszego wyścigu),
•
29 września 2019 – Wodzisław Śląski, Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" (godz. 11:00
planowany start pierwszego wyścigu).
4. Warunki uczestnictwa
4.1. Rejestracja uczestnika
Rejestracja uczestnika w cyklu GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 może być
dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. 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 na wszystkie edycje możliwa jest przez stronę:
https://dostartu.pl/mosir-centrum-or622.pl.html
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji zawodów możliwe są do czwartku
(włącznie) poprzedzającego wydarzenie (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie
zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do
czwartku poprzedzającego daną edycję (przelewem). Możliwe jest również wniesienie opłaty
startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w
Regulaminie.
4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania zawodów dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację
uczestników wydarzenia.
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.
c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, w godzinach od 9:00 do 10.30.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do
dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej
przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).
4.5. Dodatkowe warunki związane z rejestracją
a) W przypadku uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np.
branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał
możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod
warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).
b) 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 uzależniona jest od terminu wpłaty.
•
30 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do
czwartku poprzedzającego daną edycję zawodów;
•
50 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana
wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
•
10 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach dzieci (do 16 lat).
•
Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe Klubu RekreacyjnoSportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej cyklu GRAND PRIX MTB XC
WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 (numer konta: 34 1750 0012 0000 0000 3841 2655) lub za
pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych przez platformę z zapisami.

5.4. Numer startowy
Numer startowy przechodzi na własność uczestnika. Jeden numer startowy obowiązuje podczas
wszystkich trzech edycji. Uczestnik który zgubi numer startowy ma możliwośc zakupu kolejnego
numeru startowego za kwotę 15 złotych.
5.5. Zasady ogólne
a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką. Kasa jest czynna w
godzinach otwarcia Biura Zawodów podczas danej edycji zawodów.
b) Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe Klubu RekreacyjnoSportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej cyklu GRAND PRIX MTB XC
WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 (numer konta: 34 1750 0012 0000 0000 3841 2655) lub za
pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych przez platformę z zapisami.
c) Dokonując przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę edycji zawodów, której dotyczy
płatność. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje
zaksięgowaniem jej na najbliższe zawody w cyklu.
d) 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 (T-pay.com).
e) 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 wybranej edycji nie podlegają
zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim
pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty
wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na
które została wpłacona.
c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
5.7. Faktury
Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. 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 GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 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. Jeden
numer obowiązuje na wszystkich edycjach GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019
i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.
6.2. Rywalizacja
a) Podczas zawodów obowiązuje ręczny pomiar czasu.
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) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za
pośrednictwem strony internetowej https://dostartu.pl/mosir-centrum-or622.pl.html (nie później niż
na 3 dni przed wyścigiem) oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od
długości i stopnia trudności trasy.
e) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich
trwania) – osobiście przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 512 070 794
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) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe
zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem (nie później niż na 3 dni przed
wyścigiem). Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz
bezpośrednio przed startem przez spikera. Dodatkowo po upłynięciu limitu, przedstawiciele
Organizatora (oznaczeni na trasie tabliczkami „Koniec wyścigu”) będą informowali uczestników
zawodów pozostałych na danym odcinku trasy o przekroczeniu przez nich limitu oraz zakończeniu
rywalizacji w tym miejscu.
d) W trakcie zawodów dostępny jest numer alarmowy organizatora: 512 070 794.
e) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości
najbliżej prawego brzegu trasy.
g) 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.
h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na
wprost – równolegle do barierek ochronnych).
i) 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 GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 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 zgoda na przetwarzanie danych osobowych następują przed każdymi
zawodami cyklu GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019.
c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się
internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu
rejestracyjnym.

d) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w
Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.
f) Zgłaszając uczestnictwo w zawodach zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada
przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.
g) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego
oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje
na jeden wyścig, 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
Każda edycja zawodów przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem
strony www.mosir.wodzislaw-slaski.pl oraz dostępnego w miejscu startu zawodów.

8. Dystanse
Podczas każdej edycji GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 będą wytyczone trzy
dystanse. Ich dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji oraz
warunków pogodowych w dniu rozgrywania wyścigu.
Orientacyjna długość trasy to 3 kilometry na poszczególnych dystansach:
9. Kategorie
Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze
zgłoszenia. Przypisanie do tej kategorii obowiązuje przez cały sezon.
Kategorie – mężczyźni:
• Kategoria ŻAK (10 -12 lat) – 3 małe okrążenie
• Kategoria MŁODZIK (13 – 15 lat) – 3 duże okrążenia
• Kategoria JUNIOR MŁODSZY (16 – 17 lat) – 3 duże okrążenia
• Kategoria JUNIOR i ELITA (18 – 35 lat) – 6 dużych okrążeń
• Kategoria MASTERS 1 (36 – 44 lata) – 5 dużych okrążeń
• Kategoria MASTERS 2 (45 lat i więcej) – 5 dużych okrążeń
Kategorie – kobiety:
• Kategoria ŻAK (10 -12 lat) – 2 małe okrążenie
• Kategoria MŁODZICZKA i JUNIORKA MŁODSZA (13 – 16 lat) – 3 duże okrążenia
• Kategoria JUNIOR i ELITA (17 – 39 lat) – 5 dużych okrążeń
• Kategoria MASTERS (40 lat i więcej) – 5 dużych okrążeń
Kategorie dziecięce:
•
Kategoria SMERF (do 7 lat) – 1 małe okrążenie
•
Kategoria MŁODSZY ŻAK (8 – 9 lat) – 2 małe okrążenia

12. Klasyfikacja
12.1. Klasyfikacja indywidualna
a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji
Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW
ŚLĄSKI 2019 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.
b) Klasyfikacja generalna cyklu
Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI
2019 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona na podstawie regulaminowych
kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn.
Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych) zostanie zawodnik,
który zdobędzie największą ilość punktów w swoich trzech startach. Warunkiem pojawienia się w
klasyfikacji generalnej jest start we wszystkich edycjach GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW
ŚLĄSKI 2019.
Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników
w czasie poszczególnych edycji GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019. Punkty
będą naliczane w kategoriach wiekowych, według zasad przedstawionych w Regulaminie.
Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategoriach wiekowych) zgodnie z
odwróconą tabelą:
Punkty naliczane zgodnie z poniższą tabelą – przykład poniżej dla 20 uczestników (zawodnicy od
miejsca 21-ego nie otrzymują punktów):
Miejsce
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Ilość punktów

14
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1
W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w ostatnim
wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).
12.3. Dodatkowe klasyfikacje
Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one
jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub
branżowa).
13. Sektory startowe
Podczas wyścigów nie będzie podziałów na sektory startowe.
14. Trofea i nagrody
a) Organizator po każdej edycji GP przewiduje dekorację (miejsca 1-3) – trofea sportowe +
dyplomy.
b) Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody w swoich kategoriach
wiekowych za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
c) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów. Godziny dekoracji
określa program poszczególnych wyścigów.
d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta 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 GRAND PRIX MTB XC WODZISŁAW ŚLĄSKI 2019 (aktualny regulamin jest
dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.mosir.wodzislaw-slaski.pl).
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.

