REGULAMIN
Gdańskich Rodzinnych Zawodów

§ 1 Cel imprezy
1)
2)
3)
4)

Propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci.
Popularyzacja kolarstwa oraz zdrowego stylu życia
Promocja Miasta Gdańsk
Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie razem z
rodzicami
5) Umożliwienie współzawodnictwa młodych rowerzystów/kolarzy w zawodach poprzez połączenie
sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
§ 2 Organizator
Organizatorem wyścigu jest Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku ( 80-221), ul.Traugutta 29.
§ 3 Czas i miejsce
Impreza odbędzie się w dniu 28.08.2021 na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego i Rugby, przy
ul.Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku
§ 4 Program zawodów/ harmonogram startów
Odbiór pakietów startowych:
od godziny 9:30 do 15 min. przed startem każdej z kategorii

Godziny startów:


11:00 – wyścig rodziców z wózkami w biegu na 400 metrów – Panie



11:15 – wyścig rodziców z wózkami w biegu na 400 metrów – Panowie



11:30 do 2 lat – (chłopcy/ dziewczynki) rocznik 2019-2021 rowerki biegowe, hulajnogi – 100 metrów



11:45 – 3 - 4 lata – (chłopcy) rocznik 2017 – 2018 (rowery/rowery biegowe)



12:00 - 3 - 4 lata – (dziewczynki) rocznik 2017 – 2018 (rowery/rowery biegowe) – 400 metrów



12:15 - 5 – 6 lat (dziewczynki)– rocznik 2015 – 2016

- 800 metrów – 2 okrążenia



12:30 – 5 - 6 lat (chłopcy)– rocznik 2015 – 2016

- 800 metrów – 2 okrążenia



12:45 – 7 – 8 lat (dziewczynki) – rocznik 2013 – 2014

- 1200 metrów – 3 okrążenia



13:00 – 7 – 8 lat (chłopcy) – rocznik 2013 – 2014

- 1200 metrów – 3 okrążenia



13:15 – 9 – 10 lat (dziewczynki) - rocznik 2011 – 2012

- 1200 metrów - 3 okrążenia



13:30 – 9 - 10 lat (chłopcy) – rocznik 2011 – 2012

- 1200 metrów – 3 okrążenia



13:45 – 11 – 12 lat (dziewczynki) rocznik 2009 – 2010

- 1600 metrów – 4 okrążenia



14:00 – 11 – 12 lat (chłopcy) rocznik 2009 – 2010

- 1600 metrów – 4 okrążenia

– 400 metrów



14:15 – 13 – 15 lat (dziewczynki) rocznik 2006 – 2008

- 1600 metrów – 4 okrążenia



14:30 – 13 – 15 lat (chłopcy) rocznik 2006 – 2008

- 1600 metrów – 4 okrążenia



14:45 – rocznik 2005 i starsi (w tym dorośli)

- 1600 metrów – 4 okrążenia

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy oraz długości podanych okrążeń

§ 5 Biuro Zawodów
1) Biuro Zawodów będzie czynne w dzień wyścigu od godziny 9:30.
2) Zapisy na start poszczególnych kategorii będą czynne do 15 minut przed startem wg. harmonogramu
startów.
3) Adres Biura Zawodów: Stadion Lekkoatletyczny i Rugby przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku.

§ 6 Uczestnictwo
1) Uczestnikiem jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie
internetowej Organizatora lub w dniu zawodów na Stadionie.
2) W kategoriach wiekowych brany jest pod uwagę rok urodzenia Zawodniczki/Zawodnika.
3) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZKol oraz niniejszy Regulamin.
4) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz
poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które
zakłócają porządek publiczny, przebieg Imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem oraz
przepisami PZKol.
5) Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed i w trakcie zawodów przekazywać wszelkie informacje
przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń
elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziów.
6) Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wzięcia udziału w Imprezie zgodnie z postanowieniami regulaminu. Osobom, które podały swoje dane
osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, aż do zakończenia Imprezy
skutkuje niemożnością wzięcia w niej udziału. W każdym czasie Organizator może przetwarzać dane
osobowe w związku z organizacją Imprezy także we współpracy z innymi podmiotami w zakresie
koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.
7) Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach startowych. Przydział do konkretnej strefy
następuje według zadeklarowanej przez każdego z Uczestników konkurencji wybranej w formularzu
zgłoszeniowym.
8) Na bieżni w czasie zawodów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa zawodów oraz pojazdy
uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.

§ 7 Zgłoszenia
1)
2)

Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie:
www.elektronicznezapisy.pl do środy 25 sierpnia do 23:59.
Istnieje możliwość osobistego zapisania się na zawody w Biurze Zawodów w dniu jej otwarcia.

3)

Opłaty za start w Rodzinnych zawodach na Kółkach
Od 21 sierpnia 2021 do 25 sierpnia 2021:
 10 zł
W dniu imprezy w Biurze Zawodów:
 20 zł

4)

Zawodnicy, którzy zapiszą się do 20 sierpnia 2021 otrzymają IMIENNY NUMER STARTOWY.

5)

Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów
dowodu tożsamości.

6)

W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu zawodnika – odbierający zobowiązany jest
przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę na odbiór z danymi zawodnika.

7)

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

8)

Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

9)

Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7
dni po zakończeniu imprezy. Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona
tylko i wyłącznie jeśli zawodnik zachowa paragon.

§ 8 Zasady uczestnictwa w zawodach
1) Zwycięzcą zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę przejedzie w jak najszybszym czasie (liczony jest
czas brutto).
2) Wyścigi kolarskie odbędą się ze startu wspólnego.
3) Podczas przebiegu wyścigu obowiązuje ręczny system pomiaru czasu /fotofinisz
4) Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego.
5) Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny
przejazd pozostałym zawodnikom
6) Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy
7) Zabrania się zawodnikom pod karą dyskwalifikacji:
 skracania trasy,
 opuszczania okrążeń,
 utrudniania z premedytacją wyprzedzania przez zawodnika szybszego
 niekulturalnego zachowania wobec innych zawodników, kibiców, sędziów i organizatorów
 wyrzucania pustych opakowań, butelek w miejscu innym niż wyznaczony do tego miejsce.

§ 9 Nagrody
1) Dla 3 pierwszych zawodników i zawodniczek w każdej Kategorii przewidziane są Puchary
okolicznościowe.
2) Kategorie są przypisywane wg. roku urodzenia Uczestnika.
3) Dla wszystkich uczestników niezależnie od zajętego miejsca przewidziane są medale okolicznościowe.
4) Dekoracje Zwycięzców na podium będą odbywać się na bieżąco po zakończonych wyścigach.

§ 10 Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
1) Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Gdańskich Rodzinnych Zawodów,
niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (nr telefonu alarmowego +48 731 523 409)
celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
2) W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z
lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

§11 Kary
1) Sędzia główny wyścigu oraz osoby wyznaczone przez organizatora w porozumieniu z Organizatorem
mogą zastosować następujące kary:
 upomnienie uczestnika
 doliczenie czasu karnego
 dyskwalifikacja uczestnika
§12 Postanowienia końcowe
1) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
2) Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich
do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy
Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na Imprezę i powrotu z
Imprezy.
4) Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i
strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie po lub w związku z Imprezą.
6) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,
wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.
7) Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminu
obiektu KOMPLEKS SPORTOWY GRUNWALDZKA 244. Podpis Uczestnika na formularzu zgłoszeniowym
do zawodów potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu, uczestnictwa w zawodach oraz ich
pełną akceptację.
8) Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy
musi być widoczny. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
9) Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i
nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia na liście startowej oraz na liście z wynikami.
10) Organizator oraz Partnerzy zawodów są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy
czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzenia jej
towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują żadne

dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i
danych osobowych poszczególnych Uczestników. Uczestnik obowiązuje się nie cofać w/w zgody przez
przynajmniej 5 lat od dnia zawodów.
11) Nieznajomość Regulaminu zawodów nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w
w/w dokumencie.
12) Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora.
13) Na obiekt zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt.
14) Uczestnikom Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się
zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W
przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.
15) Organizator zapewnia opiekę medyczną dla Uczestników zawodów od godziny 10:00 do godziny 15:00.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem
zabezpieczenia medycznego zawodów.
16) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego którym osoba wskazana na tę funkcję przez
Organizatora lub obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w zawodach są niezawisłe oraz są
wiążące wobec Uczestnika. Niezastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje
dyskwalifikację Uczestnika.
17) Uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń osób i służb porządkowych
Organizatora zabezpieczających zawody.

§13 Protesty
1)

2)

Protesty dotyczące przebiegu imprezy, klasyfikacji oraz wyników muszą zostać złożone w formie
pisemnej osobiście Organizatorowi w Biurze Zawodów (w trakcie trwania imprezy), podpisane przez
uprawnioną osobę składającą protest. Protest może zostać złożony do 30 minut od ogłoszenia
wyników.
Nie wstrzymując żadnego postanowienia przeciwnego, protesty przeciw następującym kwestiom mogą
być składane do Organizatora w wyszczególnionych limitach czasowych:
a. Protesty dotyczące kwalifikacji zawodnika nie później niż na 30 minut przed startem
b. Protesty dotyczące nieprawidłowości lub przypadków podczas zawodów lub klasyfikacji: nie
później niż 30 minut po ogłoszeniu wyników.

