
                                         

 
 

     
REGULAMIN 

 
Cyklu Wyścigów kolarskich 

 CYKLO MTB 2017 
 

§ 1 Cel imprez 
 
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej na terenie woj. pomorskiego 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Wyłonienie najlepszego kolarza Amatora 

 
§ 2 Organizator 

 
Organizatorem wyścigów CYKLO MTB 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. Kolejne imprezy składające się na cykl wyścigów szosowych CYKLO odbywać się będą w następujących 
miejscach i terminach: 

 
1. 9 kwiecień CYKLO Żuchliński MTB  
2. 23 kwiecień CYKLO Gdynia MTB 
3. 4 czerwiec CYKLO Sierakowice MTB 
4. 17 wrzesień CYKLO Krokowa MTB 

 
2. W ramach CYKLO MTB na każdej z imprez wyścig będzie rozgrywał się na 2 dystansach: 

 „MINI” dystanse 25 km - 50 km 

 „MEGA” dystans 55 km – 70 km  
 
 
 

§ 4 Program zawodów 
 

Szczegóły dotyczące programu zawodów znajdują się w oddzielnym regulaminie dedykowanemu każdej z 
imprez na www.cyklo.info.pl.  
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§ 5 Biuro Zawodów 

 
1. Adresy i godziny otwarcia Biura Zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej wyścigu 

www.cyklo.info.pl w regulaminach dotyczących poszczególnych imprez cyklu MTB odbywających się w 
Rumii, Gdyni, Sierakowicach, Krokowej 

    
 

§ 6 Zgłoszenia/płatności  
 

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: www.cyklo.info.pl 
do wtorku do 23:55 poprzedzającego każdą z edycji cyklu CYKLO MTB 2017. 

2. Informacje o terminach i płatnościach zawarte są w regulaminach poszczególnych imprez cyklu na 
www.cyklo.info.pl.  
  

                                                                                                                                     
 
 

§ 7 Uczestnictwo 
 

 
1. Wyścig ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby: 

a) Które ukończyły 18 lat, 
b) Osoby niepełnoletnie, nie młodsze niż 16 rok życia tylko na dystansie MINI i tylko za 

pisemną  zgodą rodziców lub prawnych opiekunów po przedstawieniu oświadczenia w 

Biurze Zawodów lub okazanie aktualnej licencji PZKol (dotyczy zawodników 16-18 lat) 

2. Warunkiem odbioru pakietu startowego i potwierdzenia startu jest złożenie osobistego podpisu pod 
oświadczeniem w Biurze Zawodów o następującej treści:  

„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”. 

3. Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia. 
4. Uczestnicy ścigają się przy nieograniczonym ruchu drogowym i są zobowiązani do przestrzegania zasad 

Kodeksu Ruchu Drogowego 
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. 

6. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik zobowiązany jest umieścić na kierownicy w 
sposób czytelny. Numer musi znajdować się podczas całego trwania wyścigu. 

7. Otrzymany od organizatora czip uczestnik zobowiązany  jest umieścić na rowerze w miejscu 
wskazanym przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niesklasyfikowanie 
uczestnika z powodu zamontowania czipa niezgodnie z instrukcją. 
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§ 8. Zasady punktacji 
 

1. Klasyfikacja generalna całego cyklu CYKLO MTB 2017 będzie prowadzona na każdym z dystansów 
imprez CYKLO MTB 2017.  

 

2. Do klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma 3 najlepszych czasów brutto ze wszystkich imprez cyklu - 
liczy się czas brutto sumy wyników na danym dystansie. Zwycięża zawodnik z najkrótszym czasem.  

 

3. Za brak udziału w poszczególnej imprezie cyklu zawodnik będzie miał doliczony czas ostatniego 
zawodnika + 1 min. W przypadku startu zawodnika na różnych dystansach będzie brany pod uwagę 
wybrany dystans z ostatniej imprezy.  

 

4. Czasy ze startów na różnych dystansach nie sumują się.   

 
§ 9 Nagrody Klasyfikacja Generalna 

 
  

1. Dla zwycięzców przewidziane są każdej z edycji cyklu następujące nagrody: 
1.1. Dystans „MINI”:  

a) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchar i nagrody. 
 

1.2. Dystans „MEGA”: 
a) Pierwszych 3 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzyma puchar i nagrody. 

 
UWAGA! Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody. 

 

 
§ 10 Kategorie Klasyfikacja Generalna 

 
1. Dystans  „MINI” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki): 

 
Mężczyźni:  

 M2 – 16 – 29 lat 

 M3 – 30 – 39 lat 

 M4 – 40 – 49 lat 

 M5 – 50 – 59 lat 

 M6 – 60 – 65 lat 

 M66 – 66 lat i powyżej. 

 
Kobiety: 

• K2 – 16 – 29 lat 
• K3 – 30 – 39 lat 
• K4 – 40 – 49 lat  
• K5 – 50 lat i powyżej  

 
 

2. Dystans  „MEGA” (liczy się kalendarzowy wiek zawodnika i zawodniczki): 
 
Mężczyźni:  

• M2 – 18 – 29 lat  
• M3 – 30 – 39 lat 
• M4 – 40 – 49 lat 
• M5 – 50 – 59 lat 
• M6 – 60 – 65 lat 
• M66 – 66 lat i powyżej 

 
Kobiety:  

 K2 – 18 – 29 lat 

 K3 – 30 – 39 lat 

 K4 – 40 lat i więcej 

 
3. Organizator przewiduje dodatkowe kategorie w poszczególnych imprezach cyklu – szczegóły w 

regulaminach dot. Ww. imprez. 
 

4. Każdy z zawodników, który weźmie udział we wszystkich imprezach cyklu CYKLO MTB – otrzyma 
pamiątkową koszulkę. (szczegóły dot. Rozmiarów przy zapisach na ostatnią imprezę CYKLO Krokowa 
MTB) 



 
        

§11 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. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z 

brakiem prawa do udziału w imprezie kolarskiej. 

 

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

 

7. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej 

obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych” 

 

8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu a także 

regulaminów dot. Poszczególnych imprez cyklu, w których zawodnik weźmie udział.  

 

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

celu umożliwienia wzięcia udziału w cyklu szosowym CYKLO MTB 2017. Podanie danych osobowych 

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

poprawiania.  

 

10. 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.  

 

11. Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Organizatora na podany przy rejestracji adres email.  

 

12. Nieznajomość regulaminu szosowego cyklu CYKLO MTB 2017 i jego nieprzestrzeganie nie będą 

uznawane  przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami. 

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego 

zmian. 

 

13. Aktualny regulamin znajduje się na stronie Organizatora www.cyklo.info.pl.  

 


