
 

                                        

 

REGULAMIN 

 

CYKLO Gravel Gdańsk  2022  

 

 

§ 1 Cel imprezy 

 

1. Popularyzacja i propagowanie turystyki rowerowej na terenie woj. Pomorskiego i miejscowości Gdańsk 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

3. Pokonanie własnych słabości, podjęcie rowerowego wyzwania i tym samym odpowiednich dystansów: 

100 lub 200km 

4. Promocja Miasta Gdańsk.  

 

§ 2 Organizator 

  

Organizatorem CYKLO Gravel Gdańsk  jest : 

Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe. 

NIP: 586 22 88 266 

REGON: 222037296 

KRS: 0000498745 

Email: kontakt@cyklo.info.pl 

Tel.: 731 523 409 

www: www.cyklo.info.pl 

 

 

§ 3 Czas i miejsce 

 

CYKLO Gravel Gdańsk odbędzie się 29 maj 2022r. 

 

Start / Meta: DECATHLON Kartuska, ul. Szczęśliwa 1 Gdańsk 

 

 

§ 4 Trasa i dystans 

 

1. CYKLO Gravel Gdańsk będzie odbywał się na dwóch dystansach 

 Ca. 210 km  

 Ca. 110 km 

Ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany wraz plikiem GPX najpóźniej na 48h przed startem  

 

2. Każdy uczestnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany dystansu przez uczestnika w trakcie trwania imprezy. 

 

 

 

§ 5 Program imprezy* 

 

 Godz.4:30 – 8:30 –wydawanie trackerów GPS 

 Godz. 5:00 – 6:00 Start dystansu 210 km co  5 minut w grupach  

 Godz. 8:00 – 9:00 Start dystansu 110 km co 5 minut w grupach  

 Godz. 23:59  – Zamknięcie METY 
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§ 6 Biuro Zawodów* 

 

 

 28.05.2022 od 16:00 do 20:00 ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH Gdańsk Amber Side Bistro 

Żaglowa 11,  80-560 Gdańsk 

 29.05.2022 od 4:30 do 8:30  ODBIÓR TRACKERÓW GPS Gdańsk DECATHLON Kartuska, ul. 

Szczęśliwa 1, Gdańsk  

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc, godzin i terminów otwarcia biura do 7 dni 

przed rozpoczęciem imprezy 

    

§ 7 Zgłoszenia/płatności 

 

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: 

www.cyklo.info.pl do środy 25 maja do 23:59. 

  

2.  Opłaty za start w CYKLO Gravel Gdańsk 2022: 

 

Od 8 lutego 2022 do 7 marca 2022: 

 260 zł 

 MIX – 420 zł / para  

 

 

Od  8 marca 2022 do 25 maja 2022: 

 300 zł 

 MIX – 500 zł/para  

 

 

29 maj 2022 – w Biurze Zawodów imprezy – 350 zł  / os, MIX – 560 zł/para 

 

 LIMIT STARTUJĄCYCH to 260 osób na dwóch dystansach  

 ZNIŻKI DLA TEAMÓW! Kontak: kontakt@cyklo.info.pl  

 

UWAGA: zawodnicy wybierający kat. MIX zobowiązani są zaznaczyć odpowiednią kat. przy zapisach i wpisać 

taką samą nazwę teamu dla obu zawodników. Po dokonaniu płatności dla jednego z zawodników prosimy o 

przesłanie Organizatorowi  emailem informacji z danymi pary w MIXie - kontakt@cyklo.info.pl w tytule MIX. Po 

otrzymaniu emaila Organizator odhaczy płatność drugiego uczestnika dyst. MIX.  

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia przez email będą klasyfikowane jako starty pojedyncze.  

 

3. Forma płatności:  

Płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej  Tpay   

 

4. Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w biurze Zawodów 

potwierdzenia przelewu wpisowego oraz dowodu tożsamości. 

 

5. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest 

przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika lub okazać potwierdzenie 

przelewu. 

 

6. Zmiany wybranego dystansu można dokonać do dnia 13 maja 2022. Należy powiadomić o tym fakcie 

Organizatora drogą email: kontakt@cyklo.info.pl.   

 

7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D54.386096048106%252C18.634793042875%26fbclid%3DIwAR3P9FS2Slus1u97v7iGWLOTpwNCWjGbHfuTTxPwm2LVbjk-vnngBZN4A5k&h=AT2HrUD-Ri0pe8YcwOVZgD3IyJ7ul3AHEGPttRl8bhbOLkWWCqSv4VFKFSZd7t0ren7QJT0a6zzL-blUZHxzLZPYpOce7WHGIAVrbL8J17JYnQ2UfKh9_HpWdpcKhQZzMMnWR3OAIC5fCa2_VuIBHQ
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8. Istnieje możliwość przepisania pakietu na innego uczestnika – w tym celu należy skontaktować się z 

Organizatorem do dnia 13 maja 2022 drogą email: kontakt@cyklo.info.pl.  

9. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 14 

dni po zakończeniu imprezy. 

Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona tylko i wyłącznie jeśli zawodnik 

zachowa paragon. 

 

 

 

 

§ 8 Uczestnictwo 

 

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby: 

a) Które ukończyły 18 lat. 

b) Dokonały opłaty startowej.  

c) Odebrały pakiet startowy wraz z trackerem umożliwiającym śledzenie w trybie online. 

 

 

2. Start w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o nast. 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. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas 

trwania całej imprezy  

 

4. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) Przestrzegania zasad Fair Play i ducha sportowej rywalizacji. 

b) Przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz. 

c) W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu się z wyścigu do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o 

decyzji drogą telefoniczną/sms pod numer tel. 731 523 409 

d) Do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania kurierem na wskazany 

adres po decyzji o wycofaniu się z wyścigu i opuszczeniu trasy przed metą. 

 

5. Prawa startu nie mają : 

 

a) Zawodnicy i zawodniczki Elity posiadający aktualną licencję PZKol. 

b) Osoby, które zostały kiedykolwiek zdyskwalifikowane w zawodach kolarskich za stosowanie 

dopingu. 

c) Osoby na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym / spalinowym. Rower  
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§ 9 Świadczenia dla uczestników 

 

 

1.    W ramach opłaty wpisowej na zawodnik otrzymuje: 

 

 Udział w „CYKLO Party” na imprezie 28 maja 

 numery startowe  

 pakiet startowy 

 możliwość korzystania z bufetu na trasie 

 elektroniczny pomiar  

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze 

 puchary dla zwycięzców 

 bufet końcowy 

 tracker GPS 

 medal 

 limitowana koszulka techniczna (dla zawodników, którzy zapiszą się i opłacą start do 6.05 

 

 

 

 

§ 10 Pomiar czasu 

 

1. W czasie rozgrywania imprezy CYKLO Gravel Gdańsk 2022 będzie funkcjonował elektroniczny system 

 identyfikacji i pomiaru czasu. 

2. Każdy z zawodników startujący w imprezie zobowiązany jest do posiadania trackera GPS, który będzie 

przekazany przez Organizatora bezpośrednio przed startem   

 

 

 

§ 11. Zasady wyścigu / limity czasowe 

 

1. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi do godziny 23:59. Po przekroczeniu limitu czasu nie 

gwarantujemy świadczeń dla każdego finishera.  

2. Uczestnicy pokonują trasę po śladzie gpx udostępnionym przez Organizatora. (Uczestnik zaopatruje się 

w urządzenia / telefonu do nawigacji po trasie na własną rękę).  

3. Czas przejazdu liczony od jest przekroczenia przez zawodnika linii startu/meta. 

4. Zwycięzcą CYKLO Gravel zostanie zawodnik/zawodniczka, który/a pokona trasę w najkrótszym czasie i 

nie pominie żadnego wirtualnego punktu kontrolnego. 

5. Każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym nadajnik GPS, który będzie monitorował jego pozy-

cję na trasie przez cały czas trwania wyścigu. 

6. W Kat MIX na dystansie 210 km odstęp czasu miedzy zawodnikami jadącymi jako paranie może prze-

kraczać 1 minuty – liczony jest czas ostatniego z pary. W Przypadku przekroczenia ww. czasu para nie 

będzie liczona w klasyfikacji.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Nagrody/ Kategorie 

 

 

1. Dla zwycięzców przewidziane są Puchary okolicznościowe 

 

Dystans „210 km”: 

 

- W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwsze zawodniczki 

- W kategorii Mężczyzn OPEN - 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma puchary.  

- Kat. MIX – dot. zawodników którzy przy zapisach zgłosili chęć startu w duecie mieszanym (K+M).  

 

UWAGA: Start w kat. MIX wyklucza udział w kat. Indywidualnych. Dekorowani zwycięzcy kat.  

 

Dystans „110 km”, klasyfikacja OPEN 

 

- W kategorii Kobiet OPEN - 3 pierwsze zawodniczki  

- W kategorii Mężczyzn OPEN - 3 pierwszych zawodników.  

 

 

Dodatkowo na Dystansie „210 km” zostaną przyznane następujące nagrody finansowe: 

 

Kat: Open Kobiet: 

1. 1000 zł 

2. 800 zł 

3. 600 zł 

4. 400 zł 

5. 300 zł 

 

6.  Kat. Open Mężczyzn: 

1. 1000 zł 

2. 800 zł 

3. 600 zł 

4. 400 zł  

5. 300zł  

 

 

§ 13 Ruch drogowy 

 

1. CYKLO Gravel Gdańsk rozgrywane będzie w otwartym ruchu drogowym.  

 

2. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego 

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

4. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość  wyjechania 

pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań 

 

 

§ 14 Zasady rozgrywania wyścigu 

 

1. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie www.cyklo.info.pl 

2. Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu 

3. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter 

ogólnodostępny dla wszystkich 

4. Każdy zawodnik będzie miał możliwość pobrania trasy w formie pliku .gpx, który można będzie wgrać do 

dowolnego urządzenia nawigującego (komputer GPS, smartfon, smartwatch, itp.). Startowa (finalna) wersja 

pliku .gpx będzie udostępniona na stronie na 48h przed startem. 

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.   



 

6. Zawodnicy, którzy będą korzystać z pomocy osób poruszających się na rowerach nie biorących udziału w 

wyścigu lub tych, którzy ukończyli wyścig i ponownie znaleźli się na jego trasie (czyli z tzw. Koła) zostaną 

zdyskwalifikowani. 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania środowiska naturalnego poza wyznaczonymi do tego 

specjalnymi miejscami, są to tzw. "strefy zrzutu" wyznaczone bezpośrednio przy bufecie na trasie oraz 

kosze na śmieci w okolicach startu / mety i Miasteczka Zawodów. Jakiekolwiek zaśmiecanie trasy wyścigu 

karane będzie dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać 

szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 

 

 

 

 

 

§ 15  Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu 

 

1. Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania CYKLO Gravel Gdańsk, niezależnie    

od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 731 523 409) 

celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. 

 

2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną 

podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik. 

 

3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z 

lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji. 

 

 

§16 Kary 

 

Organizator  może zastosować następujące kary: 

 upomnienie uczestnika 

 doliczenie czasu karnego 

 dyskwalifikacja uczestnika 

 

 

 

§17 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 

imprezy i osób towarzyszących. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. 

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, imprezę i wydarzenia 

towarzyszące imprezie (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. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej 

obejmujących teren przebiegu imprezy i tzw. “sił wyższych” 

8. Start w rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu 

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

celu umożliwienia wzięcia udziału w CYKLO Gravel Gdańsk. Podanie danych osobowych jest 

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

10. Nieznajomość regulaminu CYKLO Gravel Gdańsk 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. 

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

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


