Regulamin
MTB UPHILL LIPOWSKA O PUCHAR PANI KIEROWNICZKI

§1
Cel zawodów
1.
2.
3.
4.
5.

Popularyzacja kolarstwa górskiego, Nordic Walking i zdrowego trybu życia,
Promocja regionu – Beskidy,
Kształcenie w zakresie ochrony przyrody,
Połączenie zabawy, sportowej rywalizacji, rekreacji i edukacji,
Integracja więzi społecznych i rodzinnych po okresie izolacji.
§2
Organizator

1. Tatra Active Club.
2. Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej.
§3
Miejsce, termin, start
1.
2.
3.
4.

Miejsce imprezy: Złatna Huta, Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej
Dystans: 7km
Termin: 08.08.2021, Nordic Walking godzina 8:00, MTB 9:30
Start:
a. Solo – 9:30 (numery 1-140)
b. RoweLove – 9:50 (numery 141-161)
c. Nordic Walking – 8:00 (NW1-50)

5. Starty odbywać się będą w odstępach czasowych ustalonych na miejscu przez organizatora.
6. Linia startu podzielona będzie na sektory w celu zachowania przepustowości startu i
ułatwienia zajmowania miejsca startowego.
7. Zawodnicy będą wyczytywani do zajęcia odpowiedniego miejsca w sektorze.
8. Niezastosowanie się do powyższych wytycznych i zajmowanie miejsc niezgodnie z
przypisanym sektorem może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
§4
Trasa
1. Zawody odbędą się na trasie z Złatna Huta – Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej.
2. Trasy będą oznakowane, zabezpieczone przez osoby porządkowe, wolontariuszy i
ratowników medycznych. Na trasach będą 2 punkty kontrole. Ominięcie któregokolwiek
punktu kontrolnego równoznaczne będzie z dyskwalifikacją zawodnika.
3. Na trasie mogą występować odcinki o podwyższonym stopniu trudności. Strome
podjazdy/podejścia i zjazdy. W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność.
4. Występujące skrzyżowania zostaną oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi. Na tych
skrzyżowaniach również należy zachować szczególną ostrożność.
5. Surowo zabronione jest zbaczanie z wyznaczonej trasy zawodów.
6. Limit czasowy do pokonania trasy wyznaczony jest następująco:

a.
b.
c.
d.

Solo – 2.30 godziny
RoweLove – 2.30 godziny.
Nordic Walking – 3.30 godziny
Osoby, które nie zmieszczą się w limitach czasowych, nie zostaną klasyfikowane i
zobowiązane są zakończyć rywalizację. Osoby te oraz osoby przerywające wyścig,
pozostają na trasie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za tych Zawodników, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu
uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Zawodnik, który przerwie wyścig ma
obowiązek poinformowania organizatora, medyka lub wolontariusza na trasie.

§4
Uczestnictwo
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które na dzień 08.08.2021 ukończą:
a. Solo – 18 lat. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności
zobowiązane są do posiadania zgody na udział od rodzica lub prawnego opiekuna, z
jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Rodzic, bądź opiekun prawny
udzielający zgody na uczestnictwo osobie niepełnoletniej musi również brać udział w
zawodach. Rodzic, opiekun i osoba niepełnoletnia mogą być przypisani do różnych
drużyn, bądź tej samej. Jest do niezbędny warunek do dopuszczenia do startu.
b. RoweLove- 18 lat
c. Nordic Walking – 10 lat
d. Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, organizator ma prawo wyrazić zgodę na
odstępstwo od regulaminu, na udział młodszego zawodnika. Każdy wniosek jest
rozpatrywany indywidualnie.
2. Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, użycie wizerunku zawodnika przez Tatra Active Club oraz
Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej w wydawnictwach, transmisjach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i innych.
3. Organizator kategorycznie zabrania udziału w zawodach na rowerach elektrycznych,
wspomaganych elektrycznie bądź z napędem elektrycznym. Jedynym akceptowalnym
rowerem jest klasyczny rower MTB.
4. Każdy zawodnik musi posiadać sztywny kask na całym dystansie zawodów. Nieprzestrzeganie
i niezalecanie się do tego punktu będzie natychmiastowo karane dyskwalifikacją. Uczestnicy,
którzy na linii startu nie będą posiadali sztywnego kasku nie będą dopuszczenie do startu.
5. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która samodzielnie o własnych siłach pokona trasę
zawodów.
6. Organizator zwraca się z uprzejmą prośbą do uczestników o zakupienie ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW) na czas trwania zawodów. Organizator
umożliwia bez kosztowe porównanie dostępnych wariantów i zakresów.
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości
zaproszonych do udziału w zawodach.
9. Opłaty startowe nie będą zwracane jeśli zawodnik nie ukończy zawodów w limicie czasowym
oraz, jeśli zawodnik z przyczyn niezależnych od organizatora nie stawi się na zawodach.
10. Zawodnicy zgłaszają udział w zawodach dobrowolnie i są świadomi opłat związanych z
uczestnictwem w zawodach.
11. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w dniu zawodów. Zawodnicy, którzy w dniu
zawodów nie czują się w pełni sił powinni niezwłocznie poinformować organizatora.
12. Zawodnik biorący udział w zawodach nie może być pod wpływem alkoholu i środków
odurzających.

13. Wszystkich zawodników obowiązują zasady FAIR PLAY. Ich nieprzestrzeganie i narażanie
zdrowia oraz bezpieczeństwa innych osób będzie skutkowało natychmiastową
dyskwalifikacją.
14. Z uwagi na możliwe obostrzenia i ograniczenia narzucane przez rząd organizator zastrzega
sobie możliwość odwołania zawodów. W sytuacji gdy, organizacja zawodów nie będzie
możliwa w formie opisanej w powyższym regulaminie organizator dokona zwrotów opłat
startowych w pełni. Nie będzie wprowadzona forma hybrydowa, lub wirtualna. W przypadku
przymusowego odwołania zawodów w terminie poniżej 7 dni od daty rozpoczęcia i z uwagi
na poniesiony koszt organizacji, organizator przełoży termin zawodów na kolejny termin.
§6
Kategorie i klasyfikacje
1. Solo – dla indywidualnych zawodników. Maksymalna ilość miejsc wynosi 120. Zapisy do tej
kategorii kończą się z upływem terminu zapisów lub po wyczerpaniu miejsc. W klasyfikacji
Solo uwzględnieni będą tylko zawodnicy z tej kategorii. Zawodnicy startujący w kategorii Solo
nie będą uwzględnieni w kategoriach RoweLove. Zawodnicy startujący w kategorii Solo będą
uwzględnienie w klasyfikacji generalnej.
2. RoweLove – dla par składających się z mężczyzny i kobiety. Maksymalna ilość miejsc wynosi
20 par czyli 40 osób. Zapisy do tej kategorii kończą się z upływem terminu zapisów lub po
wyczerpaniu miejsc. W klasyfikacji RoweLove uwzględnieni będą tylko zawodnicy z tej
kategorii. Zawodnicy startujący w kategorii RoweLove nie będą uwzględnieni w kategorii
Solo. Zawodnicy startujący w kategorii RoweLove będą uwzględnienie w klasyfikacji
generalnej. O wyniku decyduje drugi czas z pary.
3. Nordic Walking - Uczestnicy poruszają się prawidłową techniką nordic walking z kijami do
Nordic Walking. Marsz ma charakter rekreacyjny (bez rywalizacji na czas!). Wszyscy
uczestnicy, którzy ukończą marsz na mecie otrzymają okolicznościowy medal. Lista końcowa
uczestników będzie podana alfabetycznie z indywidualnym czasem przejścia. Uczestniczący w
rekreacyjnym marszu zobowiązani są do posiadania własnych, prawidłowych kijów do nordic
walking. Organizator nie zapewnia kijów.
4. Klasyfikacja Solo:
a. OPEN mężczyźni
b. OPEN kobiety
c. Najmłodszy zawodnik
d. Najstarszy zawodnik
5. Klasyfikacja RoweLove
a. Najlepsza para
6. Klasyfikacja generalna:
a. Najlepszy czas na podstawie indywidualnych czasów wszystkich zawodników.

§7
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do zawodów i opłaty można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie
internetowej podanej przez organizatora.
2. Zgłoszenia dostępne są od 18.06.2021 do 07.08.2021 lub do momentu wyczerpania miejsc
dla poszczególnych kategorii.
3. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane przez organizatora.

4. By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest uiścić opłatę startową:
a. Solo:
i. 49zł do 01.07.2021
ii. 69zł do 01.08.2021
iii. 79zł do 07.08.2021
b. RoweLove:
i. 49zł do 01.07.2021
ii. 69zł do 01.08.2021
iii. 79zł do 07.08.2021
c. Nordic Walking
i. 19zł do 01.07.2021
ii. 29zł do 01.08.2021
iii. 39zł do 07.08.2021
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione zgłoszenie.
7. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika. W tym celu należy
skontaktować się z organizatorem pod adresem poczty elektronicznej:
info@tatraactiveclub.pl Do wykonania przeniesienia niezbędne są: zgoda organizatora i
opłacenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15zł.
8. Opłata startowa przeznaczana jest na pokrycie kosztów organizacyjnych:
a. Numer startowy,
b. Profesjonalną obsługę medyczną,
c. Elektroniczny pomiar czasu,
d. Obsługa techniczna zawodów,
e. Zabezpieczenie i oznakowanie trasy,
f. Medal pamiątkowy,
g. Wodę,
h. Puchar oraz losowanie nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników,
9. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na
kolejny rok.
10. Limity zgłoszeń:
a. Solo – 140 zawodników
b. RoweLove – 20 par, 40 zawodników
c. Nordic Walking – 50 zawodników

§8
Biuro zawodów
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów 08.08 w godzinach 7:00-9:20
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie: przy parkingu w Złatna Huta
3. Warunkiem wydania numeru startowego jest osobiste stawiennictwo w zawodnika i okazanie
tkz. „biletu” wysyłanego przez nas w formie załącznika za pośrednictwem poczty
internetowej.
§9
Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dokonanie
płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych
uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. Dane te

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Dane osobowe
uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z
Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 17 obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich
startem w imprezie.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, chyba, że warunki pogodowe panujące w dniu
zawodów uznane zostaną przez organizatora za warunki zagrażające życiu lub zdrowiu
zawodników.
3. Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
4. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia
wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mu udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam
uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z
warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Zdjęcia, nagrania
filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby
marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z
wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z
prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym
także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez
organizatorów i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)".
5. Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę,
która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów oraz w biurze
zawodów.
6. Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie używania
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
7. Wszystkie sporne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez
Organizatora zawodów.

