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REGULAMIN 

„VEOLIA RIDE OR DIE XCE” 

MIEJSKIE SPRINTY ELIMINACYJNE NA ROWERACH GÓRSKICH 

XCE 

AMBASADOR WYŚCIGU – MARTA TUROBOŚ 

 

§1 Cel Zawodów 

1. Propagowanie i popularyzacja kolarstwa na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego, 

oraz Powiatu Lidzbarskiego i miasta Lidzbark Warmiński. 

2. Promocja miasta i Powiatu Lidzbarskiego. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

4. Wyłonienie najlepszych Zawodników. 

 

§2 Organizatorzy 

1. Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark 

Ul. Astronomów 23/14 

11-100 Lidzbark Warmiński 

KRS: 0000554787 

NIP: 743-20-28-032 

REGON: 361344607 

Numer Konta Bankowego:   
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
37 2030 0045 1110 0000 0407 5670 
 

2. Urząd Miasta Lidzbark Warmiński 

Ul. Świętochowskiego 14 

11-100 Lidzbark Warmiński 

NIP: 743-000-69-54 

REGON: 000525665 

Dyrektor Zawodów: Paweł Baranowski Tel. 603 045 031 

§3 Czas i miejsce Zawodów 

1. Zawody odbędą się w dniu 3 maja 2019 r. Start i meta znajduje się w centrum  Lidzbarka 

Warmińskiego (deptak ul. Powstańców Warszawy). 
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§4 Trasa Zwodów 

1. Wyścig zostanie rozegrany na zamkniętej rundzie długości ok. 900 metrów. Będzie ona 

zawierała trudne elementy techniczne, jak murki, schody, drewniane skocznie, belki itp. 

Szczegółowa informacja będzie podana na stronie internetowej www.warmiarowerfest.pl 

oraz w komunikatach na profilu FB „Warmia Rower Fest”. 

 

 

§5  Program Zawodów 

08:00 – 10:20  – odbiór pakietów startowych przez Zawodników w biurze zawodów  

(Hotel Krasicki) 

10:30 – 10:40 – ceremonia otwarcia zawodów 

11:00 – 12:00 – oficjalny trening na trasie zawodów 

12:30 – runda eliminacyjna wyścigu AMATOR 

13:30 – runda eliminacyjna wyścigu PRO 

14:30 – finały wyścigu AMATOR 

16:00 – finały wyścigu PRO 

17:30 – dekoracja zwycięzców wyścigu AMATOR 

18:00 – dekoracja zwycięzców wyścigu PRO 

 

§6 Biuro Zawodów 

1. W dniu 3 maja 2019 Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie Hotelu Krasicki,  

od godziny 08:00 do 10:20. 

§7 Zgłoszenia i płatności wyścig AMATOR  

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.  

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.superczas.pl 

w dziale „Zapisy”.  

2. Wysokość opłat startowych kształtuje się następująco: 

 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 3 lutego 2019 do 17 lutego 2019 

jest równa 60 zł 

 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 18 lutego 2019 do 26 kwietnia 2019 

jest równa 80 zł 

 Opłata wniesiona gotówką w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2019 r. jest równa  

120 zł 

3. Dane do przelewu 

Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark 

Bank BGŻ BNP PARIBAS 

37 2030 0045 1110 0000 0407 5670 

Tytuł przelewu: 

Imię i nazwisko Zawodnika – Opłata startowa Eliminator AMATOR 

http://www.warmiarowerfest.pl/
http://www.superczas.pl/
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4. Zawodnik zarejestrowany przy pomocy formularza zgłoszeniowego, ma 14 dni  

na opłacenie opłaty startowej drogą elektroniczną, w przeciwnym wypadku zostanie 

wykreślony z listy zapisanych Zawodników. 

5. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru i pakietu startowego w Biurze 

Zawodów. 

6. W przypadku odbioru numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, winno okazać się 

pisemne upoważnienie wydane przez Zawodnika. 

7. Organizator z powodu nie wystartowania Zawodnika lub nie ukończenia wyścigu, nie zwraca 

wpisowego. 

8. Organizator na życzenie Zawodnika może wystawić FAKTURĘ PODMIOTU ZWOLNIONEGO  

Z VAT. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania FAKTURY PODMIOTU ZWOLNIONEGO Z VAT 

w terminie do 14 dni od daty rozegrania Zawodów. 

10. Limit uczestników – 40 osób! 

 

§8 Zgłoszenia i płatności wyścig PRO 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59:59.  

Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.superczas.pl 

w dziale „Zapisy”. 

2. Wysokość opłat startowych kształtuje się następująco: 

 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 3 lutego 2019 do 17 lutego 2019 

jest równa 70 zł 

 Opłata uiszczona przelewem bankowym od dnia 18 lutego 2019 do 26 kwietnia 2019 

jest równa 90 zł 

 Opłata wniesiona gotówką w Biurze Zawodów w dniu 3 maja 2019 r. jest równa  

120 zł 

3. Dane do przelewu 

Stowarzyszenie Rowerowy Lidzbark 

Bank BGŻ BNP PARIBAS 

37 2030 0045 1110 0000 0407 5670 

Tytuł przelewu: 

Imię i nazwisko Zawodnika – Opłata startowa Eliminator PRO 

4. Zawodnik zarejestrowany przy pomocy formularza zgłoszeniowego, ma 14 dni na 

opłacenie opłaty startowej drogą elektroniczną, w przeciwnym wypadku zostanie 

wykreślony z listy zapisanych Zawodników. 

5. Zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru i pakietu startowego w Biurze 

Zawodów. 

6. W przypadku odbioru numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, winno okazać się 

pisemne upoważnienie wydane przez Zawodnika. 

7. Organizator z powodu nie wystartowania Zawodnika lub nie ukończenia wyścigu, nie zwraca 

wpisowego. 

8. Organizator na życzenie Zawodnika może wystawić FAKTURĘ PODMIOTU ZWOLNIONEGO  

Z VAT. 

http://www.superczas.pl/
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania FAKTURY PODMIOTU ZWOLNIONEGO Z VAT 

w terminie do 14 dni od daty rozegrania Zawodów 

10. Limit uczestników – 40 osób! 

 

§9 Uczestnictwo w zawodach i zasady rywalizacji 

 

1. Zostaną rozegrane dwa wyścigi. AMATOR (Zawodników bez licencji PZKol),  

oraz PRO (Zawodników z licencją PZKol). 

2. Zawodnicy posiadający licencję PZKol mogą startować tylko w wyścigu PRO.  

3. Zawodnicy nie posiadający licencji PZKol mogą startować tylko w wyścigu AMATOR. 

4. Prawo uczestnictwa w zawodach mają Zawodnicy, którzy ukończyli 17-sty rok życia. 

5. Osoby niepełnoletnie, w wieku od 17-go roku życia mogą wziąć udział w zawodach,  

pod warunkiem okazania pisemnej zgody Opiekuna Prawnego, na druku dostępnym w Biurze 

Zawodów. 

6. Wszystkie wyścigi zostaną rozegrane na tej samej rundzie. W wyścigach indywidualnych  

na czas Zawodnicy startować będą co 60 sekund. W wyścigach eliminacyjnych startować 

będzie czwórka Zawodników (bądź trójka, w przypadku dyskwalifikacji bądź baraży). 

7. Rywalizacja odbywać się będzie w systemie pucharowym. Skład biegów pierwszej rundy,  

oraz „drabinka” wyścigu zostanie zestawiona po zakończeniu wyścigów  indywidualnych  

na czas. Organizator zastrzega sobie prawo rozstawienia czterech zawodników VIP zgodnie  

ze swoim uznaniem.  

8. Rywalizacja odbywać się będzie zgodnie z tabelą 1. 

9. Zawodnikom przydzielone zostaną dwa numery. Pierwszy do wyścigu indywidualnego  

na czas. Drugi po zakończeniu czasówki, zgodnie z zajętym miejsce w wyścigu indywidualnym 

na czas. Podczas wyścigów eliminacyjnych (po czterech zawodników) kolejność wyboru 

bramki startowej, będzie zależeć od numeru startowego zawodnika (niższy oznacza 

pierwszeństwo wyboru). 

10. W momencie rozpoczęcia danego wyścigu, do startu w następnym ustawia się kolejna 

czwórka zawodników. Zawodnik, który spóźni się na start, nie zostanie dopuszczony do startu 

(DNS), ale zostanie sklasyfikowany na podstawie dotychczas osiągniętej rundy. 

11. Start odbędzie się z pozycji przytrzymanej tzn. Zawodnik będzie mógł mieć wpięte buty  

i przytrzymywać się barierki, lub korzystać z przytrzymania przez obsługę techniczną. 

12. Zawodnicy nie mogą zmieniać na pierwszych 10 metrach oznaczonego toru jazdy. Zmiana 

toru, w efekcie której zostanie utrudniona jazda innemu zawodnikowi, skutkować będzie 

przesunięciem na ostatnią pozycję wyścigu (relegacja – REL), albo dyskwalifikacją (DQS). 

13. Zawodnicy zajmujący pierwsze i drugie miejsce, przechodzą do kolejnej rundy zawodów. 

14. Zawodnicy, którzy w swoim pierwszym wyścigu eliminacyjnym przyjadą na 3 i 4 miejscu 

kończą udział w zawodach. W przypadku możliwości czasowych i organizacyjnych odbędzie 

się rywalizacja B. 

15. Popełnienie falstartu jednoznaczne będzie z przesunięciem na ostatnie miejsce w biegu 

(relegacja – REL). Bieg, w którym nastąpi falstar zostanie zatrzymany i powtórzony  

już bez Zawodnika go popełniającego. 

16. Drugie ostrzeżenie lub relegacja skutkować będzie dyskwalifikacją. Zawodnicy 

zdyskwalifikowani, nie będą ujęci w klasyfikacji.  
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17. Zawodnicy nie mogą skracać trasy, przekraczać taśmy, barierki i inne elementy wyznaczające 

trasę. Ominięcie ustawionej na trasie przeszkody, grozi karą czasową lub dyskwalifikacją. 

18. W zawodach nie mają prawa startu zawodnicy zawieszeni przez Komisję Dyscyplinarną PZKol. 

19. Start w zawodach możliwy jest po podpisaniu oświadczenia startowego: 

„Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  
z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,  
w trakcie lub po zawodach.  

Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną  
i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Zrzekam się prawa dochodzenia prawnego  

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 
związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów. Oświadczam, że posiadam dobry stan 

zdrowia i nie ma przeciwwskazań lekarskich do mojego startu w zawodach. 
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,  

 oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje 
uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą,  
a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio  

i telewizję. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu Zawodów  
i moje zgłoszenie jest zgodne z prawdą. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Zawodów 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

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 o ochronie danych) 

 
20. Każdy Zawodnik ma obowiązek startu w KASKU SZTYWNYM, na sprawnym rowerze 

posiadającym dwa sprawne hamulce. Niedopuszczalny jest start na rowerze wspomaganym 
elektrycznie i/lub spalinowo. Rower napędzany może być tylko i wyłącznie siłą nóg. 

21. Dany bieg należy zakończyć na rowerze na którym się wystartowało. W przypadku uznania 
defektu przez sędziego głównego, istnieje możliwość startu na innym rowerze w pozostałych 
biegach. 

22. Organizator zaleca Zawodnikom zakup ubezpieczenia OC i NNW we własnym zakresie. 
 

§10 Pomiar czasu 

 

1. W czasie rozgrywania „Lidzbarskiego Wyścigu Szosowego” pomiar czasu przeprowadzony 

zostanie ręcznie, przez Sędziów PZKol. 

2. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego na kierownicy. 

3. Zawodnik, który zgubił numer startowy, winien zgłosić to Sędziom Zawodów lub w Biurze 

Zawodów. 

§11 Świadczenia dla Zawodników 

 

1. Każdy  Zawodnik, który uiścił opłatę startową, otrzymuje: 

 Numer startowy  

 Opiekę medyczną 
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 Ubezpieczenie NNW 

 Posiłek regeneracyjny na mecie 

 Oznaczenie trasy Zawodów 

 Obsługę sędziowską 

 Medal pamiątkowy 

 Wejściówkę na Termy Warmińskie 

 Bidon firmy Tacx 

 Wodę w butelkach 0,5l 

 Napój energetyczny i/lub izotonie i/lub odżywkę proteinową 

2. Gwarancję otrzymania pełnego pakietu startowego mają Zawodnicy, którzy zapisali się przy 

pomocy strony internetowej www.superczas.pl, i uiścili przelewem bankowym opłatę 

startową.  

§12 Nagrody w wyścigu AMATOR 

 

1. Przewiduje się puchary, oraz nagrody pieniężne dla Zwycięzców klasyfikacji OPEN,  

w wysokości: 

1 miejsce – 750 zł 

2 miejsce  - 500 zł 

3 miejsce – 250 zł 

 

§13 Nagrody w wyścigu PRO 

 

1. Przewiduje się puchary, oraz nagrody pieniężne dla Zwycięzców klasyfikacji OPEN,  

w wysokości: 

1 miejsce – 1000 zł 

2 miejsce  - 750 zł 

3 miejsce – 500 zł 

 

 

§14 Kategorie  

 

1. W wyścigach AMATOR i PRO obowiązywać będą kategorie: 

Open Kobiety 

Open Mężczyźni 

 

Kategorie Junior (17-18 lat) oraz Masters (powyżej 35 lat) mężczyzn będą określone  

na podstawie klasyfikacji generalnej Open Mężczyzn. 

 

 

§ 15 Informacje dodatkowe 

1. Organizatorzy wykupują każdemu Zawodnikowi ubezpieczenie NNW. Wskazane jest,  

aby każdy Zawodnik dobrowolnie wykupił ubezpieczenie NNW i OC. 
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2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz 

uczestników wyścigu jak i osób towarzyszących. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu. W kwestiach przepisów sportowych prawo decyzji i interpretacji mają 

Sędziowie. 

4. Organizatorzy uprawnieni są do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach Zawodów,  

przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystane w materiałach promujących program, 

wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne), również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni. Uczestnikom nie 

przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych.  

5. Odmowa Zawodników do publikacji wizerunku, lub udzielonego wywiadu, równoznaczna 

jest z nieuczestniczeniem w zawodach. 

6. Każdy  Zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

7. O fakcie wycofania z wyścigu Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Organizatorów. 

8. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski 

żywiołowej i tzw. „Sił wyższych” 

9. Start w wyścigu jest równoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

10. Nieznajomość niniejszego regulaminu, nie będzie okolicznością łagodzącą w przypadku 

nieprzestrzegania przez Zawodników jego postanowień. 

 

§26 Adresy szpitali 

1. Organizatorzy zapewniają profesjonalną pomoc medyczną na miejscu rozgrywania Zawodów,  

w postaci wykwalifikowanych ratowników medycznych i karetek. 

 Najbliższy szpital znajduje się pod następującym adresem: 

Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim 

ul. Bartoszycka 3 

11-100 Lidzbark Warmiński 

 Najbliższy szpital ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym znajduje się pod 

następującym adresem: 

Szpital Powiatowy w Bartoszycach 

ul. Wyszyńskiego 11 

11-200 Bartoszyce 

§17 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:  

 

1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie 

Rowerowy Lidzbark (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Lidzbarku Warmińskim,  

ul. Astronomów 23/14. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail rowerowy-
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lidzbark@wp.pl , telefonicznie pod numerem +48 603 045 031 lub pisemnie na adres 

siedziby.  

2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :  

• przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy 

Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. LIDZBARSKI WYSCIG SZOSOWY, 

• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe  

• w celu dowodowym, archiwalnym,  

• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,  

• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,  

• aby promować inne nasze imprezy sportowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.  

• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji 

podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

 

3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują  

przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług 

fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą 

przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym  

w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących  

się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 

związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, 

jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa  

o rachunkowości).  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – 

uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.  

 

 
Lidzbark Warmiński, 09.01.2019r. 
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Tabela nr 1. 

 

1. Rozmiar drabinki 

Liczba zawodników indywidualnych na czas Stosowana drabinka rozstawienia dla: 

  

24- 40 32 zawodników 

  

12 – 23 16 zawodników 

  

6 – 11 8 zawodników 

  

 

2. W celu dostosowania do wielkości drabinki przewiduje się rundę barażową. 
 

3. Rozstawienie zawodników w drabince 64 zawodników w drabince podstawowej : 
 

www.Elimiantor-MTB.com

