Regulamin
Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego
Starachowice, 23 czerwca 2019 r.

1. Organizator
Poland Bike Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin, NIP: 1250180239
Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego 144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403, NIP:
9522124177
nr konta do wpłat startowego: Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
Dyrektor Wyścigu
Grzegorz Wajs, tel. 0-502 319 213, e-mail: polandbike@polandbike.pl
Biuro Prasowe: media@polandbike.pl
Oficjalna Strona Internetowa Mistrzostw Polski: www.mpszosa.polandbike.pl

2. Cele zawodów
- Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2019
- Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport
- Rozwój kolarstwa we wszystkich kategoriach wiekowych
- Rozwój form treningowych w kolarstwie
- Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu
- Promocja Miasta Starachowice, Powiatu Starachowickiego i Gminy Pawłów
- III Starachowicka Strzała - impreza dla amatorów towarzysząca Mistrzostwom Polski
- Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego - impreza dla amatorów
towarzysząca III Starachowickiej Strzale
- II Mistrzostwa Polski Branży Hotelarskiej w Kolarstwie Szosowym - impreza dla amatorów towarzysząca
III Starachowickiej Strzale

3. Termin i Miejsce
- Wyścig odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2019 roku w Starachowicach
- Start/Meta wyścigu oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą na terenie Hotelu Europa Starachowice
Business & Spa przy ulicy Radomskiej 76a w Starachowicach
- Biuro Zawodów czynne będzie 21 czerwca (piątek) w godz. 18.00 – 20.00 oraz 22 czerwca (sobota) w
godz. 15.00 – 18.00
- Zgłoszenia udziału przyjmowane są do soboty 22 czerwca
- Ceremonia Otwarcia Mistrzostw Polski – 23 czerwca (niedziela) – godz. 8:30
- Odprawa techniczna – 23 czerwca (niedziela) godz. 8:45 w Hotelu Europa

4. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje Masters i Cyklosport na rok 2019.

5. Kategorie wiekowe
Masters Kobiety:
Kategoria K30: 30-39 lat (roczniki 1989-1980)
Kategoria K40: 40-49 lat (rocznik 1979-1970)
Kategoria K50+: 50 lat i więcej (rocznik 1969 i starsze)
Masters Mężczyźni:
Kategoria M30: 30-39 lat (roczniki 1989-1980)
Kategoria M40A: 40-44 lat (roczniki 1979-1975)
Kategoria M40B: 45-49 lat (roczniki 1974-1970)
Kategoria M50A: 50-54 lat (roczniki 1969-1965)
Kategoria M50B: 55-59 lat (roczniki 1964-1960)
Kategoria M60A: 60-64 lat (roczniki 1959-1955)
Kategoria M60B: 65-69 lat (roczniki 1954-1950)
Kategoria M70A: 70-74 lat (roczniki 1949-1945)
Kategoria M70B: 75-79 lat (roczniki 1944-1940)
Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1939 i starsze)
Cyklosport Kobiety:
Kategoria CK20: 18-29 lat (rocznik 2001-1990)
Cyklosport Mężczyźni:
Kategoria CM20: 18-29 lat (roczniki 2001-1990)
6. Warunki uczestnictwa w MP MASTERS i CYKLOSPORT - zgłoszenia
Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego to impreza dla zawodników i
zawodniczek z licencją Masters lub Cyklosport. Aby wystartować należy:
OPCJA 1 – ZALECANA - do środy 19 czerwca
- zarejestrować się przez stroną internetową - www.mpszosa.polandbike.pl
- wnieść przelewem opłatę startową w wysokości 30 zł (kategorie M70A i M70B) lub 60 zł (pozostałe
kategorie) na nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
OPCJA 2 - w piątek 21 czerwca - zapisy i opłaty w wysokości 50 zł (kategorie M70A i M70B) lub 100 zł
(pozostałe kategorie) przyjmowane są w Biurze Zawodów na terenie Hotelu Europa Starachowice
Business & Spa przy ulicy Radomskiej 76a w Starachowicach
OPCJA 3 - w sobotę 22 czerwca - zapisy i opłaty w wysokości 60 zł (kategorie M70A i M70B) lub 120 zł
(pozostałe kategorie) przyjmowane są w Biurze Zawodów na terenie Hotelu Europa Starachowice
Business & Spa przy ulicy Radomskiej 76a w Starachowicach
W dniu zawodów – w niedzielę 23 czerwca – zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane.

Organizator zwraca się do Wszystkich Uczestników, aby zakończyli procedurę rejestracyjną do środy
19 czerwca. Pozwoli to na bezkolizyjne uczestnictwo i sprawną obsługę.
Każdy z uczestników Mistrzostw Polski jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania w Biurze
Zawodów formularza zgłoszeniowego z poniższą klauzulą:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie
trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym
polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą
powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny.
Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż
ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w
zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do
wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie
przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż
odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony
umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala
mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa
i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w
Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego 2019.
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem
(tzw. RODO) udzielam POLAND BIKE EWA MULAWA, adres: al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200
Wołomin, NIP 1250180239, REGON 142143488 jako Administratorowi moich danych zgody na ich
przetwarzanie. Wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celach marketingowych. Wiem, że
moje dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub mojego
sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wiem,
że mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wiem, że w zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie moich danych, czyli
ich zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i
prognozę w szczególności takich aspektów jak zainteresowania celem dokonania doboru oferty handlowej i
ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem, że sprzeciw w stosunku do czynności
profilowania, jak również wszelkie inne moje uprawnienia mogę wykonać przez złożenie oświadczenia
wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie lub na adres e-mail:
polandbike@polandbike.pl
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz partnerów zawodów sportowych pod nazwą Mistrzostwa
Polski Masters i Cyklosport w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego 2019. Swoim podpisem
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”
7. Opłata startowa
• 60 zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat.: CK20, K30, K40, K50+, CM20, M30, M40A, M40B,
M50A, M50B, M60A, M60B
• 30 zł - koszt uczestnictwa w zawodach w kat. M70A, M70B
• kat M80 - zwolniona z opłaty startowej

Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów bankowych na konto Organizatora: nr konta
Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: MP MASTERS i CYKLOSPORT STARACHOWICE 2019 - nazwisko, imię, kategoria wiekowa.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie stawiły się na start lub nie ukończyły zawodów.

8. Dystanse
Każdy z wyścigów poprzedzi obowiązkowy przejazd honorowy przez ok. 30 minut (na dystansie ok. 10 km)
do miejsca startu ostrego w asyście Policji i motocykli Organizatora. Mistrzostwa Polski zostaną
zorganizowane na czterech dystansach:
- 23 km = przejazd honorowy + mała runda (23 km)
- 63 km = przejazd honorowy + łącznik pierwszy (8,5 km) + jedna runda (1 x 30 km) + łącznik drugi (24,5
km)
- 93 km = przejazd honorowy + łącznik pierwszy (8,5 km) + dwie rundy (2 x 30 km) + łącznik drugi (24,5
km)
- 123 km = przejazd honorowy + łącznik pierwszy (8,5 km) + trzy rundy (3 x 30 km) + łącznik drugi (24,5
km)

9. Program Zawodów
Biuro Zawodów czynne będzie:
- 21 czerwca (piątek) w godz. 18.00 – 20.00
- 22 czerwca (sobota) w godz. 15.00 – 18.00

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
8:30 - ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski
8:45 - odprawa techniczna
I Tura
9:30 - start honorowy - przejazd kolumny przez ok. 30min. do miejsca startu ostrego (ok. 10 km)
10:10 - Amatorzy (rowery szosowe) - 63 km - Impreza Towarzysząca
10:15 - M50A - 93 km
10:20 - M50B - 93 km
10:25 - M60A - 63 km
10:30 - M60B - 63 km
10:40 - Kobiety (CK20, K30, K40, K50+) - 63 km
10:45 - M70A - 63 km
10:50 - Amatorzy (rowery górskie) - 23 km - Impreza Towarzysząca
10:55 - M70B - 23 km
11:00 - M80+ - 23 km

II Tura
14:00 - start honorowy - przejazd kolumny przez ok. 30min. do miejsca startu ostrego (ok. 10 km)
14:30 - M30 - 123 km
14:40 - CM20 - 123 km
14:50 - M40A - 93 km
15:00 - M40B - 93km
19:00 - ceremonia dekoracji zwycięzców wszystkich kategorii MP MASTERS i CYKLOSPORT oraz
uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski
10. Sposób przeprowadzenia imprezy
Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i obsługę
techniczną oraz porządkową.
.
WYNIKI – w Biurze Zawodów i na Oficjalnej Stronie Internetowej Mistrzostw Polski:
www.mpszosa.polandbike.pl
11. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą
• obsługę sędziowską (pomiar na chipach z weryfikacją fotofinishem)
• posiłek regeneracyjny
• serwis fotograficzny
• zabezpieczenie medyczne
• ubezpieczenie NW i OC

12. Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.
13. Ruch drogowy
• Wyścig szosowy będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu
kolumny wyścigu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, OSP oraz służby Organizatora ułatwią
włączanie się do ruchu.
• Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z
pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed którymi nie ma pojazdu policji ani pilota
muszą jechać prawą stroną drogi.
• Wyścig szosowy przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich
uczestników.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy
uczestników wyścigów.
14. Nagrody
Zwycięzca otrzymuje koszulkę Mistrza Polski i medal. Za miejsca II i III – medale.

15. Ceremonia dekoracji
Trofea będą wręczane tylko na podium podczas oficjalnej ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator
zwraca się z prośbą o występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych.
16. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol, UCI.
17. Pomoc techniczna
Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące poszczególnych
zawodników. Pomoc techniczna dozwolona jest jedynie przez pojazdy techniczne Organizatora lub osoby ze
stałych miejsc w wyznaczonych i dowolnych punktach trasy, jak też dopuszcza się pomoc techniczną
pomiędzy zawodnikami.
18. Informacje dodatkowe
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem organizatora.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy
uczestników wyścigu.
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu, w przeciwnym razie będą
usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Po zakończeniu wyścigu obowiązuje zakaz pozostawania z chipami w strefie mety w odległości mniejszej
niż 30 metrów od anten pomiarowych.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy w Biurze Zawodów akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Mistrzostw Polski www.mpszosa.polandbike.pl).
19. Szpital
Najbliższy szpital:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice

