
Regulamin Mistrzostw Polski Masters i Mistrzostw Amatorów w 

kolarstwie szosowym – jazda parami na czas 2022 

 

 

1. Cel zawodów 

1.1 Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze. 

1.2 Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej. 

1.3 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. 

1.4 Wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski Masters w 

jeździe parami na czas. 

1.5 Wyłonienie najlepszych par wśród Amatorów w kategorii FUN i PRO. 

1.6 Promowanie najciekawszych lokalnych tras rowerowych. 

 
2. Kalendarz imprezy 

 

2.1 02 lipca 2022r. – Krzywiń 
 

3. Organizator 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport  

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno 

e-mail: biuro@solidsport.pl, KRS 0000692056 
 

4. Klasa wyścigu 

Wyścig zaliczany jest do kategorii Mistrzostw Polski MASTERS i będzie rozgrywany zgodnie z 

przepisami PZKol. 

5. Warunki uczestnictwa 
 

Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które: 

5.1 dla klasyfikacji MASTERS - posiadają aktualną licencję zawodnika Cyklosport lub 

Masters, wydaną przez federacje należącą do struktur UCI ważną na rok 2022 oraz 

posiadają polskie obywatelstwo. Zawodnicy z licencjami PZKol Elita oraz należący do grup 

zawodowych UCI nie mają prawa startu, zgodnie z przepisami PZKol. 

5.2 Dokonają rejestracji oraz uiszczą opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem - 

punkt 8. Rejestracji należy dokonać elektronicznie do 26.06.2022, poprzez formularz 

zgłoszeniowy podany na stronie www.solidsport.pl lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

5.3 Uiszczą opłatę startową przelewem na konto Organizatora 

Numer konta: ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty wpisując: „JAZDA PARAMI, nazwa pary”, 

najpóźniej do dnia 27.06.2022 r. Opłata może być dokonana również w Biurze Zawodów 

w dniu imprezy. 



5.4 Wyrażą zgodę na uczestnictwo w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność, 
wypełniając oświadczenie znajdujące się w Biurze Zawodów, podczas odbierania pakietu 

startowego. 

5.5 Stawią się na starcie w kasku sztywnym, na rowerze z zamontowanym do sztycy 

podsiodłowej numerem z chipem, służącym do elektronicznego pomiaru czasu oraz 

przypiętym do koszulki numerem startowym. 

6. Zapisy 

Zapisy będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie www.solidsport.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów. 

7. Klasyfikacja 

7.1 MASTERS 

Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani i otrzymają punkty w ramach Challenge, 

zgodnie z regulaminem Komisji Masters obowiązującym na rok 2022, dla następujących 

kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn: 

7.1.1. Kobiety 

 Kategoria CK20: 19 – 29 lat (rocznik 2003-1993) 

 Kategoria K30: 30 – 39 lat (roczniki 1992-1983) 

 Kategoria K40: 40 – 49 lat (roczniki 1982-1973) 

 Kategoria K50+: 50 lat i więcej (roczniki 1972 i wcześniejsze) 

7.1.2. Mężczyźni 

 Kategoria CM20: 19 – 29 lat (roczniki 2003-1993) 

 Kategoria M30: 30 – 39 lat (roczniki 1992-1983) 

 Kategoria M40A: 40 – 44 lat (roczniki 1982-1978) 

 Kategoria M40B: 45 – 49 lat (roczniki 1977-1973) 

 Kategoria M50A: 50 – 54 lat (roczniki 1972-1968) 

 Kategoria M50B: 55 – 59 lat (roczniki 1967-1963) 

 Kategoria M60A: 60 – 64 lat (roczniki 1962- 1958) 

 Kategoria M60B: 65 – 69 lat (roczniki 1957- 1953) 

 Kategoria M70A: 70 – 74 lat (roczniki 1952-1948) 

 Kategoria M70B: 75 – 79 lat (roczniki 1947-1943) 

 Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1942 i wcześniejsze) 

7.2 AMATOR 

7.2.1 AMATOR FUN (dozwolone rowery szosowe bez dysku i lemondki) 

 KOBIETY OPEN 

 MĘŻCZYŹNI OPEN 

7.2.2 AMATOR PRO (dozwolone rowery szosowe z dyskiem i lemondką) 
 MĘŻCZYŹNI - M19-M44 (roczniki 2003-1978) 

 MĘŻCZYŹNI – M45 i więcej (roczniki 1977 i wcześniejsze) 

 KOBIETY OPEN  



8. Opłata startowa 

 Do 11.06.2022 - (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym) wysokość opłaty 

startowej wraz z numerem wynosi 200zł od pary. 

 Do 27.06.2022 – (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym) wysokość opłaty 

startowej wraz z numerem wynosi 240zł od pary. 

Opłaty dokonujemy przelewem na konto bankowe Organizatora: 

ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

Tytuł wpłaty: „JAZDA PARAMI, nazwa pary” 

 W dniu zawodów wysokość opłaty startowej wraz z numerem wynosi 300zł od pary. Płatność 
w Biurze zawodów wyłącznie w formie gotówki. 

 Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub 

zrezygnowały ze startu. 

9. Kary 

Komisja sędziowska z ramienia PZKol może zasądzić następujące kary: 

 Upomnienie. 

 Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku). 

 Dyskwalifikacja. 

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu  

i przepisy PZKol. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisję 

sędziowską, w zależności od zaistniałej sytuacji.  

10. Protesty 

Protesty  odnośnie  przebiegu  wyścigu,  klasyfikacji  oraz  wyników  należy  składać  wyłącznie 

w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące 

wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 

wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Komisji 

sędziowskiej z ramienia PZKol. 

11. Program zawodów: 

12:00 - 14:00 – odbiór numerów w Biurze Zawodów  

14:40 - odprawa przed wyścigiem 

15:00 - START pierwszej drużyny  

18.00 - dekoracja zwycięzców 

19.00 - zakończenie imprezy 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 



12. Wyścig 

 Zawody zostaną rozegrane na dystansie 24,5km. 

 Zawody zostaną przeprowadzone przy całkowicie zamkniętym Ruchu Drogowym. Mimo 

zamknięcia ruchu drogowego na czas zawodów, każdy zawodnik zobowiązany jest do 

poruszania się wyłącznie prawą stroną jezdni na całej długości trasy. 

 Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. Start pierwszej pary 

godz. 15.00. 

 Kolejność startu. Drużyny będą startowały według kolejności podanej przez Organizatora. 

 Drużyny zobowiązane są stawić się w boksie startowym co najmniej 5 minut przed 

planowanym czasem startu. W przypadku spóźnienia się drużyny na start, czas startu zostanie 

uruchomiony, a opóźnienie zostanie wliczone w oficjalny czasu przejazdu. Niezależnie od 

powyższego, spóźniona drużyna może wystartować wyłącznie w momencie wskazanym 

przez komisję sędziowską. 
 Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. 

 W przypadku wyprzedzania się zawodników na trasie zabrania się zawodnikom 

wyprzedzanym zajeżdżania drogi zawodnikom wyprzedzającym oraz korzystania z tunelu 

aerodynamicznego. 

 Zabrania się skracania trasy wyścigu oraz „ścinania” zakrętów w sposób powodujący 

zjeżdżanie na lewą stronę jezdni. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek przejechania przez punkt kontroli międzyczasów, znajdujący 

się na trasie wyścigu. 

 W przypadku jednoczesnego pojawienia się na punkcie kontrolnym dwóch dwójek, 

pierwszeństwo przejechania przez bramkę kontrolną mają zawodnicy z dwójki doganiającej. 

 Czas przejazdu jest to czas mierzony w sposób następujący: początek przejazd to wyjazd 

pierwszego zawodnika z dwójki, koniec przejazdu to przyjazd drugiego w kolejności 

zawodnika z dwójki. 

 Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami właściwymi dla jazdy drużynowej na czas. 

 Do wyścigu zostaną dopuszczone tylko osoby na sprawnych, zgodnych z przepisami UCI 

rowerach, wyposażone w sztywny kask. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych 

przypadkach. 

 

13. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 

wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie 

dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

14. Informacje końcowe. 

14.1  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

14.2 Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub 

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do 

wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora.  



14.3 Uczestnik zobowiązuje się do: 

 Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany 

jako usprawiedliwienie). 

 Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy. 

 Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie. 

 Kulturalnego zachowywania się. 
 Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

14.4 Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

 Zapoznał się i akceptuje regulamin 

 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 

wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 

 Jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz, że startuje na własną odpowiedzialność. 
 Podane dane są prawdziwe i, że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

14.5 Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie 

jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

14.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

14.7 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, spowodowane przez uczestników 

imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

14.8 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych, uznanych za działanie „siły wyższej”, bez konieczności zwrotu 

opłaty startowej. 

14.9 Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio 

przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie 

www.solidsport.pl. 

14.10 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (RODO - Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

14.11 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania 

materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się 



uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach 

zarobkowych). Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania do własnych celów 

wszystkich materiałów zdjęciowych, filmowych, nagraniowych, tekstowych itp. 

utrwalonych na zawodach lub o nich traktujących. 

14.12 Wykaz listy szpitali: 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

ul. Kiepury 45 

64-100 Leszno 

tel. 65 52 53 195 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

ul. Szpitalna 7 

64-000 Kościan 

tel. 65 512 08 55 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu 

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9 

63-800 Gostyń 
tel. 65 322 68 00 

 

  



RODO – ZAŁĄCZNIK NR1 DO REGULAMINU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 Szanowni Państwo, 

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: 

„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej 

prawa związane z przetwarzaniem przez  Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport w Lesznie,  

ul. Jana Ostroroga 36/6, (zwane dalej „SOLID SPORT”), Pani/Pana danych osobowych. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport, 

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno, NIP: 6972339255. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Kontakt z SOLID SPORT jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@solidsport.pl 

4. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, Administrator przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe w następujących celach: 

a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie imprez organizowanych przez SOLID 

SPORT, 

b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych oraz list startowych i sektorowych 

oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizatora, 

c) przygotowania i wydania pakietów startowych, 

d) rozwieszenia list sektorowych w Biurze Zawodów, 

e) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych imprez i  wywieszenia 

list w Biurze Zawodów, 

f) umieszczenia list z wynikami poszczególnych imprez na stronie internetowej 

organizatora (również w archiwum wyników z lat minionych), w serwisach 

społecznościowych oraz na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym 

pomiarem czasu, 

g) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej, 

h) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom zajmującym się pomiarem 

czasu na poszczególnych imprezach, 

i) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne imprezy 

w Biurze Zawodów. 



5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez 

SOLID SPORT, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia/imprezy wynikającego z 

realizacji celów statutowych SOLID SPORT. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy SOLID SPORT, 

b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy biorący udział w 

przygotowaniu i obsłudze imprez organizowanych przez SOLID SPORT, 

c) pozostali uczestnicy imprez organizowanych przez SOLID SPORT, 

d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych imprez, 

e) użytkownicy strony internetowej organizatora, serwisów  społecznościowych, strony 

internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na okres niezbędny dla 

realizacji celów wskazanych w pkt.3. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą, 

przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli 

przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub 

dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie 

profilowania.  

10. W związku z przetwarzaniem przez SOLID SPORT Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

11. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez SOLID 

SPORT, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w 

imprezach organizowanych przez SOLID SPORT. 

13. SOLID SPORT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza 

Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SOLID SPORT prosimy 

o kontakt pod adresem mailowym:  biuro@solidsport.pl. 

 

 


