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Regulamin zawodów o „Puchar 70-lecia Bielska-Białej” 
§1. Organizatorzy  Zawodów. 

I. Zawody organizowane są przez Freeridesport z siedzibą  w  Bielsku-Białej, Wydział 

Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

 II. Dyrektor Zawodów: Karolina Malecka  Kontakt do Dyrektora Zawodów :  
 tel. kom. : 791 111 050 ; e-mail : dendys@freeridesport.pl 
 
III. Zawody odbędą się w dniu 11.09. 2021 (sobota) o godz. 11.00 (start pierwszego 

zawodnika). 

IV.Miejsce  zawodów: Bielsko-Biała, tor pumptrack znajdujący się na Terenach 

Rekreacyjnych „Błonia” Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 32,  

43-300 Bielsko-Biała.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn od niego 
niezależnych (warunki  pogodowe uniemożliwiające bezpieczne przeprowadzenie zawodów). 
Decyzja  o ewentualnej zmianie terminu rozegrania zawodów zostanie podana na FB Klub 
Rowerowy Freeridesport do godz. 14.00 w piątek 10.09.2021. 
                                                                                                                                             

Szczegółowe informacje o lokalizacji miejsca Zawodów i dojeździe środkami komunikacji            

miejskiej można uzyskać na stronie www.bbosir.bielsko.pl w zakładce ,,Obiekty”. 

§.2. Uczestnicy i warunki udziału w Zawodach: 

I. W zawodach może wziąć udział 100 zawodników ur. 2005-2016 (z licencją PZKol., 

zawodnicy nielicencjonowani, zrzeszeni albo niezrzeszeni w klubach sportowych) 

używających w trakcie Zawodów odpowiedniego sprzętu t.j. roweru  górskiego lub BMX ze 

sprawnymi hamulcami, kasku oraz rękawiczek. Jednocześnie Organizator Zawodów zaleca 

używania ochraniaczy innych części ciała.  

II. Zapisy Zawodników przyjmowane są na stronie internetowej www.race-timing.pl  do dnia 

10.09.2021 r. do godz. 20:00 lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godziny 9.00 do 

godziny 10.00.                                                                                                                

III. O kolejności na liście zgłoszeń decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.  

 IV. Zgłoszenie zawodnika dokonuje się poprzez stronę www.race-timing.pl. Poza 

przesłaniem danych w trakcie procedury rejestracyjnej – w dniu zawodów zawodnik składa 

w Biurze Zawodów wydrukowany i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia. 

V. Warunkiem udziału w Zawodach jest uiszczenie do dnia 10.09.2021.( liczy się  data 
wpływu opłaty na konto ) opłaty startowej w kwocie 30 PLN (płatność on-line).  
Opłatę startową w wysokości 50 zł. można uiścić gotówką w dniu Zawodów w godzinach     
9.00-10.00 w biurze zawodów. W biurze zawodów należy również złożyć wydrukowany 
i prawidłowo wypełniony formularz – załącznik do Regulaminu.                                                                                                               
W przypadku zmiany terminu zawodów ( patrz par.1 pkt. V) opłata startowa nie podlega 
zwrotowi. 
 

mailto:dendys@freeridesport.pl
https://www.facebook.com/klubrowerowyfreeridesport
https://www.facebook.com/klubrowerowyfreeridesport
http://www.bbosir.bielsko.pl/
http://www.race-timing.pl/
http://www.race-timing.pl/
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VI. Zawody będą rozgrywane w 6 kategoriach wiekowych : 

-Chłopcy -        ur. 2005 - 2006 
- Dziewczęta-  ur. 2005 - 2006 
-Chłopcy –       ur. 2007 – 2008 
-Dziewczęta    u.r 2007 – 2008 
- Chłopcy –      ur. 2009 – 2010 
-Dziewczęta  – ur. 2009 – 2010 
- Chłopcy –       ur. 2011 – 2012 
-Dziewczęta     ur. 2011 – 2012 
- Chłopcy –       ur. 2013 – 2014 
-Dziewczęta  –  ur 2013 – 2014 
- Chłopcy -        ur. 2015 – 2016 
-Dziewczynki  - ur 2015 – 2016 

 
§.3. Biuro Zawodów: 

Biuro Zawodów: Budynek Rowerowni w dolnej części Błoni miejskich w Bielsku-Białej, (teren 

Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 32, 43-300 Bielsko-Biała). 

§.4 Treningi: 

I. Trening w dniu Zawodów  dozwolony jest wyłącznie po złożeniu przez Zawodnika                
w Biurze Zawodów pisemnego zgłoszenia oraz po zakończeniu wszystkich formalności 
rejestracyjnych  i wydaniu numeru. 
Podczas treningu Zawodnik musi mieć na rowerze umieszczoną tabliczkę z numerem 
wydanym przez Organizatora Zawodów.  
 
II. Treningi oficjalne odbędą się dla wszystkich kategorii w dniu zawodów  11 września 2021r.  
w godzinach od godz. 9.00 -10.30 
 
III.Podczas trwania przejazdów zawodników w trakcie rywalizacji trenowanie jest zabronione. 
 

§. 5. Klasyfikacja: 

Klasyfikacja  w kategoriach Dziewczęta i Chłopcy ustalana będzie na podstawie czasu  
dwóch  przejazdów  w kolejności od najkrótszego do najdłuższego czasu przejazdu , przy 
czym do klasyfikacji brany będzie pod uwagę krótszy czas przejazdu danego zawodnika . 
Warunkiem klasyfikowania jest ukończenie przynajmniej jednego przejazdu po wyznaczonej 

trasie. Trasę ( ilość okrążeń) jednego przejazdu ustala Dyrektor Zawodów w dniu zawodów. 

§.6. Nagrody:                                                                                                                 

I.Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają 
medale i dyplomy. 
 
II. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody-niespodzianki. 
 
§. 7. Ceremonia dekoracji: 

I. Ceremonia dekoracji odbędzie się po upływie około 1,5 godziny po zakończeniu przejazdu 

ostatniego Zawodnika odrębnie dla każdej kategorii. 
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II. Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy w każdej kategorii 
wiekowej:                                                                                                                                        
- zwycięzca 
- 2—gi zawodnik  
- 3—ci zawodnik 
 
III. W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji Zawodnika, o jakim mowa powyżej w pkt. II 
Organizator Zawodów nie przesyła nagród, w tym medalu i dyplomu. 
 
§. 8. Obowiązkowe wyposażenie: 
Sprawny technicznie rower z przynajmniej jednym hamulcem. Zawodnik musi posiadać kask 
oraz rękawiczki. Zalecane ochraniacze na pozostałe części ciała. 
 
§. 9. Skład komisji sędziowskiej: 
Sędzia Główny: Michał Dendys 
 
§. 10. Wykaz miejsc udzielania pomocy medycznej (Szpitali): 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 
Telefon +48 33 8102000;+48 33 8100143;+48 33 8100145 
Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83 
Telefon +48 33 8284000 – Centrala 
 
§. 11. Wyniki: 
Wyniki z każdej kategorii będą opublikowane w wersji papierowej oraz on-line (link do 
wyników LIVE na stronie https://www.race-timing.pl/pl/zawody/170/), a po ich zakończeniu na 
stronie https://www.race-timing.pl/pl/zawody/170/.  
 
§. 12. Postanowienia końcowe: 
 
I. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny  
w porozumieniu z Organizatorem Zawodów i rozstrzygnięcia wszelkich trybunałów są 
wyłączone. 
 
II. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura 
Zawodów.  
 
III. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik do Regulaminu Zawodów. 
Zalecamy wcześniejsze wypełnienie załącznika w celu przyspieszenia rejestracji 
w dniu zawodów. 

 

Informacje, na temat przysługujących uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych Zawodników lub ich  rodziców lub opiekunów prawnych, stosownie do wymogów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) znajdują się w formularzu zgłoszenia na zawody.

https://www.race-timing.pl/pl/zawody/170/
https://www.race-timing.pl/pl/zawody/170/
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Załącznik do Regulaminu Zawodów O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej” 
ZGŁOSZENIE NA ZAWODY O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej”  w dniu 11 września 2021r. w Bielsku-Białej  

NAZWISKO, IMIĘ: …………………………………………………………………..                                                                                                                             

DATA URODZENIA: ……………………………………………………………….                                                       

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica, nr mieszkania): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                                 

KLUB SPORTOWY, STOWARZYSZENIE (nie wymagane):………………………………………………                

NUMER LICENCJI (zawodnicy z licencja PZKoI): ……………………………………….                                            

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 

1. Biorę udział w zawodach O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej” odbywających się w dniu 11.09.2021r. 

w Bielsku-Białej na własną odpowiedzialność,                                                                               

2. Zapoznałem/am się z trasą Zawodów i jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z uczestnictwa 

w Zawodach, 

 3. nie będę wnosił/a z tytułu zdarzeń losowych, w tym szkód, mogących mieć miejsce lub powstałych podczas 

trwania lub w związku z  zawodami O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej” żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora Zawodów,                                                                                                       

4. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz 

kontuzji sportowych,                                                                                                                                                  

5. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia,                                                                                                                                                             

6. Posiadam sprawny technicznie sprzęt wymagany przez Organizatora Zawodów  oraz  zabezpieczenie tj. kask, 

i rękawiczki.                                                                                                                                                                        

7. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność za powstałe u mnie lub w związku z moim działaniem lub zaniechaniem u 

osób trzecich kontuzje, naruszenie zdrowia (rozstrój lub uszczerbek zdrowia) lub utratę życia spowodowane 

przeze mnie w związku lub w trakcie Zawodów, w tym w szczególności w  wyniku niezachowania należytej 

ostrożności podczas udziału  w zawodach,                                                                                                                        

8. Będę stosował/a się do poleceń sędziów  i obsługi zawodów,                                                                                          

9. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji o podobnym działaniu 

lub mogących spowodować  niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa 

w zawodach,                                                                                                                                                                       

10. Zapoznałem/am się z regulaminem zawodów  zobowiązuję się do jego przestrzegania.                                                                                                                                      

11. Niniejsze oświadczenia składam jako rodzic/opiekun prawny małoletniego  

…………………………………………………..                                                                                               

Jako  rodzic/opiekun prawny małoletniego ………………………………………………………  wyrażam zgodę na: 

1. Rejestrację podczas zawodów O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej”  wizerunku mojego/mojego podopiecznego 

przez fotografów i operatorów kamer akredytowanych przez organizatora oraz nieodpłatną publikację w internecie 
materiałów audiowizualnych z zawodów z moim udziałem/udziałem mojego podopiecznego, zarejestrowanym 
w sposób wyżej opisany. 
2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych moich/mojego podopiecznego przez 
organizatora na potrzeby organizacji zawodów o „Puchar 70-lecia Bielska-Białej”,  w tym na publikację tych 

danych na listach startowych i listach wyników  oraz publikację tych list i klasyfikacji w internecie, 
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych moich/mojego podopiecznego osobom współpracującym 

z organizatorem przy organizacji zawodów O „Puchar 70-lecia Bielska-Białej”. 
Jednocześnie oświadczam, że organizator udzielił mi wszystkich informacji, w szczególności na temat 

przysługujących mi uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych moich/mojego podopiecznego, 

stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

    

...........................                                           .......................................................                                                          

miejscowość i data                             podpis zawodnika lub rodziców lub opiekunów prawnych 


