
                                               
REGULAMIN 

 
Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA Kids 2016 Wyścigi dla Dzieci 2016 

 
§ 1 Cel imprezy 

 
1. Popularyzacja kolarstwa wśród najmłodszych 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Wyłonienie najlepszego kolarza wśród dzieci 

 
§ 2 Organizator 

 
Organizatorem wyścigu CYKLO Gdynia jest : 
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia. 
NIP: 586 22 88 266 
REGON: 222037296 
KRS: 0000498745 
Email: kontakt@cyklo.info.pl 
Tel.: 731 523 409 
www: www.cyklo.info.pl  
nr. konta bankowego: Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151 
  
 

 
§ 3 Czas i miejsce 

 
1. CYKLO Gdynia Kids Wyścigi dla dzieci odbędzie się 4 września 2016r. Start / meta oraz biuro zawodów 

zlokalizowane jest na Skwerze Kościuszki w Gdyni 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Program zawodów 
 

Godz.   8:00 – 10:20– Odbiór Numerów startowych w Biurze Zawodów/Zapisy (kategorie  2-12 lat) 

Godz.   8:00-12:00 – Odbiór numerów startowych w Biurze Zawodów /Zapisy (kategorie  2-6 lat) 

 11:20          Kategoria    7 – 8  lat oraz  

                9 – 10 lat – 1500m, czyli 3 kółka 

 13:10          Kategoria  11 – 12 lat, 3000m, czyli 6 kółek 

 13:30 / 35.  Kategoria     2 – 4 lat, 100 metrów 

 13:40 / 45.  Kategoria    5 – 6 lat – 200 metrów 

 

 

mailto:kontakt@cyklo.info.pl
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§ 5 Zgłoszenia 

 
 

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: 
www.cyklo.info.pl do końca dnia 31.08.2016 

 
2. Biuro Zawodów: 

 03 września sobota – 15:00 – 20:00 – w Biurze Zawodów przy  a ul. Olimpijska 5 na Stadionie 
Miejskim – możliwość zapisów, uiszczenia opłat oraz odbioru pakietów startowych 
(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany umiejscowienia biura zawodów – informacja 
pojawi się min. na tydzień przed imprezą) 

 4 września niedziela  - 7:00 – 10:30 - w Biurze Zawodów w Miasteczku Zawodów na Skwerze 
Kościuszki odbiór pakietów startowych  

 
3.  Opłaty startowe: 

 
Opłaty obowiązujące od 12 lipca do 31 sierpnia (drogą elektroniczną): 

 10 zł  
 Opłaty obowiązujące 3 września w Biurze Zawodów: 

 30 zł 
              Opłaty obowiązujące 4 września  w Biurze Zawodów: 

 30 zł  
 

 
4. Dane do przelewu: 

Nr konta Stowarzyszenia Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151,  
Tytuł przelewu: 
- imię i nazwisko uczestnika oraz wybrany dystans: wyścigi dla dzieci  przykład (Adam Kowalski CYKLO 
GDYNIA Kids) 

 
Przelew przyjmowany jest najpóźniej do końca dnia 31 sierpnia 2016r (liczy się czas zaksięgowania 
środków na koncie organizatora).  
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 14 
dni po zakończeniu imprezy. 

6. Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona tylko i wyłącznie jeśli 
zawodnik zachowa paragon. 
 

7. Przepisanie pakietu startowego na innego uczestnika można zgłaszać drogą email przed imprezą do 26 
sierpnia – do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu. W późniejszym terminie sprawy te 
nie będą rozpatrywane. 

 
 

 

 

 



                          
 

§ 6 Uczestnictwo 

 

1. Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają dzieci, których opiekunowie 

prawni podpiszą stosowne oświadczenie (załączone poniżej) 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne 

hamulce (nie dotyczy rowerków biegowych). Uczestnik może startować na rowerze z dowolną 

wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie 

elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. 

3. Oświadczam, że startuje na własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną 
za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że w przypadku 
incydentu / wypadku nie będę rościł w stosunku do organizatora ani do osób współorganizujących 
wyścig żadnych roszczeń. Zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz 
uwag organizatora, a w trakcie trwania samego wyścigu sędziego. Oświadczam, że posiadam dobry 
stan zdrowia i nie posiadam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w wyścigu kolarskim 
 

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w 

celu umożliwienia wzięcia udziału w Wyścigu kolarskim CYKLO GDYNIA Kids 2016. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości 

ich poprawiania.  

 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym w dwa sprawne 
hamulce. Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower 
nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może 
tylko siła mięśni nóg. Zabronione jest z korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. Dysku. 

 
6. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas 

trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numery na kierownicę i 1 numer mocowany na sztycę 
podsiodłową z chipem (dot. wyścigów z pomiarem czasu). 
 

7. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa istnieje możliwość wydania nowego 
numeru startowego/chipa. Opłata manipulacyjna w tym przypadku wynosi 20 złotych. 

 
 

§ 7 Świadczenia dla uczestników 
 
1. W ramach opłaty wpisowej na dystansie wyścigi dla dzieci zawodnik otrzymuje: 

 numery startowe wraz z chipem mierzącym czas 

 elektroniczny pomiar czasu 

 oznaczenie trasy  

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze 

 obsługę sędziowską 

 puchary dla zwycięzców 

 możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigu kolarskim „CYKLO Gdynia Kids wyścigi dla dzieci 

 medal okolicznościowy dla każdego uczestnika  
 



                                          
 
 
 

§ 8 Ruch drogowy 
 

1. Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu kolumny 
wyścigu będzie wstrzymywany 

2. Na głównych skrzyżowaniach drogi nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz 
służby organizatora 

3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny 
ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest 
zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu 
 
  

§ 10 Kategorie/Nagrody 
Kategorie wg.  roku urodzenia: 

 
Kategoria 2 – 4 lata  
Kategoria 5 – 6 lat  
Kategoria 7 – 8 lat  
Kategoria 9 – 10 lat  
Kategoria 11 – 12 lat  
 
Dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy z powyższych kategorii z podziałem na płeć. 
Godziny startów mogą ulec zmianie – ostateczne zostaną podane do 26 sierpnia. 

 
 

§ 10 Zasady rozgrywania wyścigu 
 
 

1. Start do wyścigu CYKLO Gdynia odbędzie się ze startu ostrego 
2. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu 
3. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi i poziomymi 
4. Osoby poruszające się na trasie wyścigu nie biorące w nim udziału będą usuwane z trasy 
5. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego 
6. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy. 

 
 
 
 

§11 Kary 
 
 

Sędzia główny wyścigu oraz osoby wyznaczone przez organizatora w porozumieniu z Organizatorem 
mogą zastosować następujące kary: 

 upomnienie uczestnika/Rodzica 

 doliczenie czasu karnego 

 dyskwalifikacja uczestnika 
 
  



                                           
 
 

§12 Informacje dodatkowe 
 
  
 

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników 
wyścigu i osób towarzyszących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, 
interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu 

4. Organizator jest uprawniony 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. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej 

obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych” 
7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora 
8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu 


