
REGULAMIN WYŚCIGU  

BODNAR CUP CHRZĄSTAWA MTB 

1.Cel imprezy 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce. 

• Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia ,aktywnego wypoczynku i 
rekreacji. 

• Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w 
Polsce . 

• Zakończenie sezonu kolarskiego 2018 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

06-10-2018  START GODZINA 11:00 

CHRZĄSTAWA WIELKA gm. Czernica: 

Boisko sportowe ul : Sportowa 1 

Przy Szkole Podstawowej  im . Piastów Śląskich  

3. ORGANIZATOR  

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy 

Ul: Wrocławska 36 

55-003 Chrząstawa Wielka 

4. Sponsorzy 

 Główny - Gmina Czernica  

Wspomagający – Im-Motion 

5. Współpraca  

Gmina Czernica, Nadleśnictwo Oława, Nadleśnictwo Oleśnica. 

6.Patronat Medialny 



Radio Eska, Wrocławska Gazeta Kolarska 

7. Zapisy  

Zapisy online na portalu www.datasport.pl lub w dniu zawodów  od godz 
8;00 do 10.30 w biurze zawodów przy ul. Sportowej, na terenie 
miasteczka imprezy.  
 

8. Opłaty 

mężczyźni 45 zł, kobiety 35 zł 

Płatność pzelewem na konto do 4.10.2018 lub gotówką w biurze 
zawodów w dniu startu. 

Konto: 

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy 

ul. Wrocławska 36 

55-003 Chrząstawa Wielka 

31 1750 0012 0000 0000 3857 6348 

 

9. Uczestnictwo 

• uczestnikami mogą być  osoby ,które ukończyły 18 lat ,w 
przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych ,  

• start obowiązkowo na sprawnym rowerze i z ochronnym kaskiem 
na głowie z numerem startowym przypiętym do kierownicy, 
(numery startowe z czipem do odbioru w dniu startu, do zwrotu po 
zawodach) 

• osoby, które dokonają opłaty startowej w dniu startu otrzymają 
numer z chipem kontrolnym DO ZWROTU  

• osoby, które wypełnią kartę zgłoszeniową i złożą własnoręczny 
podpis { w przypadku osób niepełnoletnich wypełnia rodzic  lub 
opiekun  

• zawodnikowi w ramach opłaty startowej Organizator zapewnia 
posiłek regeneracyjny po minięciu linii mety  



• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 
(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność 
rodziców lub prawnych opiekunów).  

 
10. Kategorie 

kobiety  

16-19 lat 

20-30 lat 

31-40 lat 

41-50 lat 

51 i starsze 

mężczyźni  

16-19 lat 

20-30 lat 

31-40 lat 

41-50 lat 

51 i starsi 

11. Trasa  

Trasa wyścigu Bodnar Cup Chrząstawa MTB  przebiega  drogami 
leśnymi wokół Chrząstawy. Na trasie nie ma ciężkich podjazdów ani 
nieprzejezdnych odcinków. Technicznie bardzo łatwa o długości około 35 
km (jedna runda). 

12. Zasady FAIR-PLAY; 

• wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie , 

• zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy zbliża się do 
skrzyżowania  

• uczestnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego 



• naprawa roweru powinna być przeprowadzona  w obrębie 
widoczności szlaku 

• zawodnik jest zobowiązany ukończyć zawody z rowerem na którym 
przystąpił do rywalizacji  

• podczas wyścigu niedozwolona jest techniczna pomoc osób 
trzecich, można korzystać z pomocy innych  zawodników  

•  podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymać się w swoim 
torze jazdy. 

14. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO : Zawodnicy muszą 
szanować 

Środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 
wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane  będzie dyskwalifikacją. Nie 
wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

15. NAGRODY  

Od 1 do 3 miejsca w kategoriach wiekowych przewidziano pamiątkowe 
puchary i nagrody rzeczowe oraz nagrodę specjalną  dla najlepszego 
zawodnika i zawodniczki z Chrząstawy. 

Dla pierwszych 200 uczestników (zapisanych i po uiszczeniu opłaty 
startowej) przygotowano pamiątkowe koszulki. 
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• Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu 
drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną 
ostrożność  i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na 
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic, 
czy pojedynczych zabudowań. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną 

o Organizator zapewnia oznakowanie trasy wyścigu 

o Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

o Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (NW+OC) 
, organizator nie ubezpiecza zawodników 



• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne 
powstałe w trakcie trwania zawodów oraz za bezpieczeństwo osób 
trenujących na trasie  przed i po zawodach  

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i 
przestrzegania regulaminu zawodów  

•  Osoby startujące w wyścigu potwierdzają znajomość regulaminu. 

• INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO) , informujemy, że administratorem 
Państwa danych będzie Towarzystwo Miłośników Chrząstawy – 
organizator imprezy. Zbierane podczas zapisu dane przetwarzane 
będą w celu podania wyników wyścigu oraz do informacji 
prasowych. Dane mogą być udostępnione firmie zajmującej się 
pomiarem czasu, sędziom oraz obsługującym imprezę fotografom 
w celu opisania zdjęć, a także w celu promocji imprezy.  

• Podanie danych niezbędnych do powyższych celów danych 
osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i uczestnictwa w 
imprezie Bodnar Cup.  

• Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania 
umowy związanej z udziałem w imprezie sportowej i nie dłuższy niż 
5 lat.  

• Uczestnik startując w zawodach oświadcza, że zaakceptował 
regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
powyższych warunkach. Wyraża również zgodę na wykorzystanie 
wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach a także w wywiadach 
– w celu nieograniczonej terytorialnie promocji imprezy. 

•  

 

Dyrektor Wyścigu  

Łukasz Bodnar 604-950-930 


