Regulamin:
Wyścig Kolarski MASTERS o Puchar Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi
Klasyki Ziemi Łódzkiej
24 lipca 2021 r., Aleksandrów Łódzki

I.

II.

Cel wyścigu:
1. Popularyzacja turystyki kolarskiej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku.
3. Prezentacja przyrodniczych walorów gminy Aleksandrów Łódzki.
Organizatorzy:
1. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
(Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, tel. 42 270 03 15;
e-mail: promocja@aleksandrow-lodzki.pl)

III.

Termin i miejsce:
1. Wyścig Kolarski Masters rozegrany zostanie w dniu 24 lipca 2021 roku, start godz. 12:00,
na okrężnej trasie o długości 27,5 km
2. Aleksandrów – Wola Grzymkowa – Babice – Kazimierz – Słowak – Bełdów – Sanie –
Łobódź – Nakielnica – Ruda Bugaj - Aleksandrów Łódzki
3. Start i meta wyścigu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Włodzimierza Smolarka,
ul. 11 listopada 98, Aleksandrów Łódzki

IV.

Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia Zawodników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz na
stronie www.datasport.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 23:59. Po tym
terminie zgłoszenia on-line będą niemożliwe. Zapisy w Biurze Zawodów będę możliwe w
dniu 24 lipca 2021 r. w godz. 8:30-11:30
3. Biuro Zawodów mieści się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka, ul. 11 listopada
98, Aleksandrów Łódzki.
4. Opłata startowa dla osób zarejestrowanych on-line
a) kategorie: M20, M30, M40, M50, M60, Kobiety, Amator – 60 zł
b) kategorie: M70 – 30 zł
c) kategoria M80 – bez opłat
5. Oplata startowa dla osób rejestrujących się w Biurze Zawodów:
a) kategorie: M20, M30, M40, M50, M60, kobiety, Amator – 80 zł
b) kategorie: M70 – 30 zł
c) kategoria M80 – bez opłat

6. Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, gdzie otrzyma numer
startowy oraz chip montowany do roweru (Chip po zakończonych zawodach
należy zwrócić w Biurze Zawodów)
V.

VI.

Uczestnictwo, kategorie wiekowe i dystans:
1. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii wiekowej: masters i CM posiadający
aktualne badania lekarskie, licencję zawodnika oraz ubezpieczenie OC i NW, Amatorzy.
2. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika kat. Amator do wyścigu, będzie własnoręczne
podpisanie oświadczenie o stanie zdrowia, braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu
oraz posiadaniu aktualnego ubezpieczenia.
Kategorie wiekowe i dystans:
a) Okrążenie główne – 27,5 km
Kategoria M20, M30
(w ramach Memoriału Piotra Bukszyńskiego)
Kategoria M40, M50
Kategoria M60
Kategoria K20, K30, K40+
Kategoria amatorzy
Kategoria M70, M80 +

4
3
2
2
2
1

okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia

–
–
–
–
–
–

110,0 km
82,5 km
55,0 km
55,0 km
55,0 km
27,5 km

VII.

Sposób przeprowadzenia wyścigu:
1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach ochronnych sztywnych oraz na sprawnych
technicznie rowerach.
2. Każdego zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego.
3. Wyścig rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu drogowym.
4. Za wypadki powstałe z winy zawodnika oraz rzeczy pozostawione na starcie, organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wszyscy Zawodniczy wyścigu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji wyścigu są ostateczne.

VIII.

Nagrody:
1. Dla każdej kategorii wiekowej za miejsca od 1 do 3 przewidziane są nagrody i puchary.
2. Zakończenie wyścigu i rozdanie pucharów odbędzie się 30 min. po zakończeniu wyścigu,
około godziny 15:00.
3. Zawodnicy wywołani na podium muszą być ubrani w stroje kolarskie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych
przez siebie kategoriach.

IX.

Aleksandrowski Wyścig Kolarski Masters o Puchar Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego i
Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi odbywa się w ramach Klasyki Ziemi Łódzkiej.
1. 6 czerwca 2021 r. ŻTC OPOCZNO
2. 13 czerwca 2021 r. – ŻTC ŻYCHLIN
3. 24 lipca 2021 r. – ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
4. 14 sierpnia 2021 r. ZDUŃSKA WOLA GATTA PRESTIGE RACE
5.

X.

Postanowienia końcowe:
1. Zapisując się do udziału w zawodach zawodnik akceptuje warunki regulaminu.
2. Akceptując regulamin zawodnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej,
wykonywanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce, przez
personel medyczny działający w imieniu organizatora.
3. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach 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. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że zawodnik
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarskie dotyczące kontynuowania
wyścigu są ostateczne i nieodwołalne.
4. Komisję sędziowską wyznacza Łódzki Oddział Związku Kolarskiego w porozumieniu
z Organizatorem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w porozumieniu
z sędzią głównym wyścigu.
6. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Wyścig od strony medycznej zabezpieczać będzie karetka pogotowia zapewniona przez
Organizatora.
8. Zabezpieczenie techniczne wyścigu gwarantuje:
- Policja i Straż Pożarna
- Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim
- Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.
9. Organizator zastrzega sobie, w przypadku małej ilości zawodników w poszczególnych
grupach, możliwość łączenia grup.
10. Zapisując się do udziału w zawodach zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo podczas trwania imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) oraz
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania
do pamięci komputera, wykorzystywania do promocji i organizacji biegu, zamieszczania i
publikowania w wydawnictwach organizatora, na drukowanych materiałach organizatora, w
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z zawodników wywiadu.
12. Zawodnicy nie będą dochodzić roszczeń od organizatora w razie wypadku, szkody lub
zdarzenia losowego związanych wyścigiem.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
14. Zawodnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
na trasie, w stosunku do innych jej zawodników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu
Organizatora.
15. Na trasie wyścigu zabrania się posiadania środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed
wyścigiem jak i w jego trakcie , pod groźbą dyskwalifikacji. W wypadku stwierdzenia, że
zawodnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyścigu Kolarskiego Masters
Program imprezy
Okrążenie główne – 27,5 km
Kategoria M20, M30
(w ramach Memoriału Piotra Bukszyńskiego)
Kategoria M40, M50
Kategoria M60
Kategoria K20, K30, K40+
Kategoria Amatorzy
Kategoria M70, M80

4
3
2
2
2
1

okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia
okrążenia

Godziny startów:
8:30-11:30 zgłoszenia zawodników
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

Amator, strat godz. 12:00
M20, M30, start godz. 12:05
M40, M50, start godz. 12:10
M60, kobiety start godz. 12:15
M70, M80 start godz. 12:20

Szczegóły trasy przejazdu kolarzy
Okrążenie główne: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (11 listopada 98)
MOSIR – Babice
Babice – Kazimierz
Kazimierz – Słowak
Słowak – Sanie
Sanie – Łobódź
Łobódź – Nakielnica
Nakielnica – Ruda Bugaj
Ruda Bugaj – MOSiR, Aleksandrów Łódzki

Łącznie: 27,5 km

– 7,0 km
– 1,5 km
– 6,0 km
- 2,0 km
– 2,0 km
– 3,0 km
- 1,0 km
- 5,0 km

–
–
–
–
–
–

110,0 km
82,5 km
55,0 km
55,0 km
55,0 km
27,5 km

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyścigu Kolarskiego Masters
Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i
sposobach przetwarzania danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Z
Administratorem danych można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres
jego siedziby tj. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070
Aleksandrów Łódzki, lub adres poczty elektronicznej: gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub
telefonicznie (42) 270 03 00.
Można skontaktować się również z powołanym przez administratora inspektorem ochrony
danych – Dorotą Różycką - pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Tadeusza
Kościuszki 2, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub wysyłając e-maila na adres:
iod@aleksandrow-lodzki.pl.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na Wyścig Kolarski Masters oraz
przez okres jego trwania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od
zakończenia wyścigu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do
czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do
przetwarzanych danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania
zapisu na wyścig oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niedopuszczenie do udziału w zapisach na wyścig.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

