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Regulamin zawodów e-bike 

ReVolt Brenna Electric Mountain Terrain Bike 

Brenna, 17.09.2022 r. 

1. ORGANIZATORZY 

- Czarnota Sport Centrum 

- Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

- 17.09.2022 r. (sobota) 

- biuro zawodów: stok Starego Gronia w Brennej Centrum – ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna, 

- dekoracja zawodników: Amfiteatr w Parku Turystyki w Brennej, ul. Malinowa 2b, 

- trasa: stok Starego Gronia w Brennej Centrum – ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna. 

3. HARMONOGRAM ZAWODÓW 

- 8:00-10:00 – odbiór pakietów startowych (pod wyciągiem na Stary Groń w Brennej Centrum – 
ul. Sportowa 4) 

- 8:00-10:00 – oficjalne treningi na trasie zawodów 

- 10:30 – odprawa techniczna z zawodnikami 

- 11:00 – start zawodów (start/meta – stok Starego Gronia) 

- 13:00 – dekoracja zawodników (scena Amfiteatru) 

- 14:00 – zakończenie zawodów 

4. KATEGORIE: 

*Rowery z oficjalnymi ograniczeniami (<90NM maks. prędkość 25km/h): 

- kategoria Mężczyzn (16-40 lat) – RO M (1982-2006) 

- kategoria Kobiet (16-40 lat) – RO K (1982-2006) 

- kategoria Mężczyźni (40+) – RO M+ (1940-1981) 

- kategoria Kobiet (40+) – RO K+ (1940-1981) 

*Rowery bez ograniczeń (>90NM, odblokowana prędkość maksymalna, dopuszczona jest również 
manetka gazu): 

- kategoria OPEN (mężczyźni i kobiety razem, wiek 16+) – RbO (1940-2006) 
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5. KLASA WYŚCIGU 

- wyścig dla zawodników bez licencji oraz zawodników posiadających licencję PZKol. 

6. ZGŁOSZENIA 

- zgłoszenia można dokonać on-line za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie 
https://www.race-timing.pl/pl/ w zakładce zawody. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia zgłoszeń on-line. 

Do zawodów mogą się zgłosić osoby, które ukończyły minimum 16 lat. Wysłanie zgłoszenia bez jego 
opłacenia nie gwarantuje rezerwacji miejsca na liście startowej! 

7. OPŁATA STARTOWA 

- opłata startowa wynosi 90,00 zł brutto, płatna poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie: 
https://www.race-timing.pl/pl/ do 15.09.2022 r. do godz. 22:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń. 
Zawodnicy będą ustawiani na starcie według kolejności dokonanych wpłat. 

*Jeżeli nie zostanie wyczerpany limit uczestników Organizatorzy umożliwią zapisy w Biurze Zawodów 
dniu imprezy, wpisowe wyniesie 120,00 zł brutto. 
Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. W tym celu należy powiadomić Organizatora, przesyłając 
wiadomość mailową z prośbą o fakturę VAT na adres: rowerybrenna@gmail.com wpisując w tytule 
"ZAWODY". Wiadomość należy przesłać do 3 dni od uiszczenia opłaty. Warunkiem otrzymania faktury 
VAT jest zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora. 

8. LIMIT UCZESTNIKÓW 

- Organizatorzy ustanawiają limit uczestników – 100 osób. 

9. BIURO ZAWODÓW 

- Biuro Zawodów będzie czynne w dniu imprezy w godzinach 8:00-10:00 pod wyciągiem Starego Gronia  
w Brennej Centrum – ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna. 

10. TRENINGI 

- oficjalne treningi dla zawodników będą się odbywać w dniu imprezy w godzinach 8:00-10:00 

11. SZCZEGÓŁY RYWALIZACJI 

- uczestnicy będą mieli do pokonania 4 pętle wyznaczonej trasy, każda o długości ok. 4,5 km w jak 
najkrótszym czasie, 

- zawodnicy będą ustawiani na starcie według kolejności dokonanych wpłat, 

- w pierwszej kolejności wystartuje kategoria "rowerów bez ograniczeń" (RbO), następnie po około 2 
minutach wystartują pozostałe kategorie (wszystkie jednocześnie). 

  

https://www.race-timing.pl/pl/
https://www.race-timing.pl/pl/
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12. ODPRAWA TECHNICZNA 

- odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godz. 10:30 w okolicach startu/mety, 

- numer startowy musi być umieszczony na kierownicy, nie może być zwinięty i nie może dotykać 
elementów metalowych ze względu na znajdujący się w numerze czip. 

13. KARY 

- w zakresie kar obowiązują przepisy PZKol/UCI. 

14. TRASA 

- trasa umiejscowiona jest na stoku Starego Gronia w Brennej Centrum, jej długość wynosi ok. 18 km 
(4 pętle po ok. 4,5 km). 

- start i meta u podnóża stoku Starego Gronia w Brennej Centrum – ul. Sportowa 4, 43-438 Brenna. 

15. DOPUSZCZONY RODZAJ ROWERÓW ORAZ BADANIE TECHNICZNE (dotyczy rowerów z oficjalnymi 
ograniczeniami). 

- maksymalna dopuszczona znamionowa moc silnika to 250 watów i 90 Nm, 

- wspomaganie ludzkich mięśni dopuszczalne jedynie do 25 km/h, 

- wspomaganie możliwe jedynie podczas pedałowania, jednak dopuszczalna jest pomoc przy ruszaniu bez 
pedałowania do 6 km/h, 

- zawodnicy mogą używać jedynie baterii zamontowanych w ich rowerach i nie mogą podczas zawodów 
używać dodatkowych baterii, 

- podczas procedury ustawiania zawodników na starcie odbędzie się skrócone badanie techniczne, 
podczas którego bateria w rowerze zawodnika zostanie zaplombowana naklejką przez wyznaczonego 
komisarza, 

- sędzia główny zawodów lub Organizator po zakończeniu wyścigu ma prawo wyznaczyć rower 
zawodnika do pełnego badania technicznego sprzętu, 

- wykazanie podczas badania technicznego ingerencji w ograniczniki prędkości lub zmiany mocy 
znamionowej spowoduje dyskwalifikację zawodnika oraz nałożenie kary. 

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

- wszyscy zawodnicy mają obowiązek jeździć w kasku ochronnym podczas wszystkich wyścigów oraz 
treningów, 

- zawodnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

- zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie 
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o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna 
(zwany dalej OPKiS) z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77; 

- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za 
pomocą e-mail: iod@brenna.org.pl lub na adres administratora; 

- dane osobowe uczestników biegu zawarte w formularzu będą przetwarzane w celach organizacji, 
przeprowadzenia biegu i wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród, oraz później 
będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, 
roku urodzenia, nazwy miejscowości, nazwy klubu, roku urodzenia, kategorii wiekowej na stronie 
internetowej www.brenna.org.pl, www.race-timing.pl, profilach społecznościowych Gminy Brenna, 
Czarnota Sport Centrum, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora; 

- w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz audiowizualnej 
(fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia zawodów oraz 
promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenna.org.pl, profilach społecznościowych Gminy 
Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), Czarnota sport Centrum, w miesięczniku Wieści nad Brennicy; 

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a RODO, Ustawa z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219) oraz ustawa z dnia 
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172); 

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do udziału w biegu, 

- Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 

- poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu 
do swoich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Jest świadomy, że posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

- Organizator będzie podpowierzać dane osobowe w zakresie (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, kraj, 
miejscowość, klub, adres, adres e-mail, nr telefonu oraz imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby, którą 
należy powiadomić w razie wypadku zawodnika na trasie): Stanisławski RACE-TIMING, 43-300 
Bielsko-Biała, ul. Obfita 6 do realizacji pomiaru czasu. 

18. ZASADY POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-COV-2 

- podczas zawodów będą obowiązywać obostrzenia aktualne na dzień zawodów, ustalone przez Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- ominięcie któregokolwiek odcinka trasy, skrócenie trasy skutkuje dyskwalifikacją, 

- nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów przez zawodnika grozi dyskwalifikacją, 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie zawodów. W przypadku zmian informacje 

file:///C:/Users/Zbyszek/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZYCYEXT5/www.brenna.org.pl
http://www.race-timing.pl/
file:///C:/Users/Zbyszek/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZYCYEXT5/www.brenna.org.pl
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o nich pojawią się na stronie internetowej Zawodów, profilu biegu na Facebooku, ogłoszone w osobnym 
komunikacie, 

- każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.  
Podpisując oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie 
innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel 
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora, 

- uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody 
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w rywalizacji oraz że startuje na własną 
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać 
się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres 
i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza również, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 
oraz nie miał styczności z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni roboczych. 
Jednocześnie zobowiązuje się niezwłoczne powiadomić Organizatora o fakcie wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych, 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas imprezy, 

- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy, łącznie z jej odwołaniem bez 
podania przyczyny, 

- jeżeli zawodnik wycofa się z rywalizacji, powinien jak najszybciej powiadomić o tym Organizatora. 
Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji 
poszukiwawczej, 

- wszystkich zawodników na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania 
w oznakowanie trasy, 

- uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie – Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW, 

- Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, jej skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku 
wystąpienia innych niż złe warunki atmosferyczne zewnętrznych czynników mogących zagrażać 
bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego (zwrot wpisowego nastąpi tylko 
i wyłącznie, jeżeli odwołanie imprezy zostanie podyktowane wprowadzeniem odpowiednich przepisów 
prawa zakazujących organizowania rywalizacji polegającej na współzawodnictwie sportowym – punkt 
17 Rz), 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 
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- zawodnikom, którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, a rezygnują z udziału w biegu lub nie 
wystartują, wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przekazania wpisowego na konto innego 
zawodnika, 

- obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę 
przyrodzie, 

- nieodebrane numery startowe nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie niż wskazany 
w regulaminie i przechodzą na konto Organizatora, 

- w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, 

- ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu zawodów należy do Organizatora, 

- jeżeli którekolwiek z postanowień Rz zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub 
niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują 
ważność, 

- zabrania się udziału w zawodach zawodnikom niezgłoszonym, nieposiadającym numeru startowego, 

- zawodnicy nieposiadający numeru startowego w widocznym miejscu z przodu roweru oraz zawodnicy 
bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy przez służby porządkowe działające w imieniu 
Organizatorów, 

- Organizator zapewnia sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie zawodów podczas ich 
trwania, jeśli wymagać tego będzie sytuacja i bezpieczeństwo zawodników, Organizatorów i obsługi 
zawodów 

20. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW 

- sprawy techniczne, trasa – Grzegorz Czarnota: tel.: 668320882, e-mail: rowerybrenna@gmail.com; 

Bartosz Gawlas, tel.: 572871209 

mailto:rowerybrenna@gmail.com

