
Regulamin 
II MTB Mysłowice 2022

o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicz
 

1. Nazwa wyścigu rowerowego – II MTB Mysłowice 2022 o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice 
Dariusza Wójtowicza,

2. Cel imprezy:

 Popularyzacja kolarstwa w województwie śląskim,
 Promocja turystyki rowerowej jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
 Promowanie regionalnych tras turystycznych.
 Promocja sportowej rywalizacji w duchu fair play.

3. Dystans: 33 km

4. Data  - 20 sierpnia 2022 r. (sobota).

5. Harmonogram zawodów:
 godz. 8:00 – otwarcie zapisów w biurze zawodów,
 godz. 10:00 – zamknięcie zapisów w biurze zawodów,
 godz. 10.55 - odprawa techniczna na miejscu startu (dotycząca numerów startowych i 

chipów) 
 godz. 11:00  - start wyścigu,

6. Start / Meta  - Park Słupna, ul. Stadionowa 13, 41- 400 Mysłowice

7. Organizator:
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach
ul. Ks. N. Bończyka 32 z ,41-400  Mysłowice
telefon: (32)  317 18 17 / (32) 317 18 02
e-mail: sekretariat@mosir.myslowice.pl
strona internetowa: www.mosir.myslowice.pl  

8. Współorganizatorzy:  UKS „Chromik” Mysłowice, Urząd  Miasta  Mysłowice

9. Rejestracja zawodników:
1. Zgłoszenie do wyścigu rowerowego MTB Mysłowice 2022 może być dokonane drogą 

internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia 
uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną 
wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. 

2. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika 
niniejszego Regulaminu,

3. Limit zgłoszeń: 200 zawodników.
4. Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.
5. Zgłoszenia internetowe zawodników przyjmowane będą do 18 sierpnia 2022 do godz. 23.59.
6. Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty 

startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.
7. Zgłoszenie w Biurze Zawodów będzie możliwe w dniu wyścigu (według programu 

zawodów).



8. Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są dokonać opłaty 
startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie. Opłata możliwa jest w 
kasie działającej przy Biurze Zawodów.

9. Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są 
przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością.

10. Opłata startowa:
Opłatę startową należy uiścić:

 zapisy online - za pośrednictwem systemu płatności internetowych - zgłoszenie i wpłata do 
18.08.2022 -  50,00 zł

 w biurze zawodów – gotówką lub kartą płatniczą - zgłoszenie i wpłata w dniu zawodów - 
80,00 zł

 Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

11. Uczestnictwo w maratonie
1. Każdy uczestnik wyścigu rowerowego ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych 

przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych 
bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez 

siebie szkody.
4. Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) 

elektrycznym.
5. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania 

opakowań po batonach, żelach i napojach na trasie radu. Nie wolno używać szklanych 
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie 
dyskwalifikacją.

6. W czasie zawodów każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać zwrotny numer 
startowy który musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru

7. Start odbywa się ze tzw. startu wspólnego zgodnie z godziną podaną w programie zawodów.
8. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu

zawodników.
9. Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany bezpośrednio przed startem przez 

spikera.
10. Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z 

zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, 
zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru 
czasu (przy mecie).

11. W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek 
zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu.

12. Kategorie wiekowe i klasyfikacje biegu głównego oraz rekreacyjnego
W rajdzie MTB Mysłowice 2021 prowadzona będzie klasyfikacja generalna uczestników rajdu oraz
klasyfikacje wg kategorii – po dwie dla kobiet i mężczyzn:
4  kategorie  kobiet: 4  kategorie  mężczyzn :
K- 1   –   16 – 29 lat M- 1   –   16 – 29  lat 
K- 2   –   30 – 39 lat M- 2   –   30 – 39 lat
K- 3   –   40 – 49 lat M- 3   –   40 – 49 lat 
K- 4   –   50 i więcej M- 4   –   50 i więcej     



13. Nagrody i wyróżnienia:
 Za zajęcie 1 - 3 miejsca w klasyfikacjach generalnych K i M  - puchary i bony podarunkowe

na kwotę: 1 miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 250 zł, 3 miejsce – 200 zł
 Za zajęcie 1 - 3 miejsca we wszystkich kategoriach K i M – puchar i bony podarunkowe na 

kwotę: 1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 150 zł, 3 miejsce – 100 zł
 Zawodnicy, którzy ukończą wyścig, otrzymają medal pamiątkowy II MTB Mysłowice 22 o 

Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice,
 Każdy zawodnik otrzymuje posiłek regeneracyjny,
 Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród, i pucharów w kategoriach 

wiekowych.

14. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play
1. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.
2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz 

ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków 
terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu
ratowniczego.

3. Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby 
porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem. Limity będą 
podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed 
startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o 
przekroczeniu limitu.

4. W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 511 280 792
5. Każdy uczestnik zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku 

równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
6. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę 

możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.
7. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się 

do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy 
podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym 
obszarze.

8. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na
wprost – równolegle do barierek ochronnych).

9. Zawodnicy podczas zawodów nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w 
sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub 
dyskwalifikacją zawodnika.

15. Ruch drogowy
1. Wyścig będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
2.  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą 

stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

16. Kary
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

1. upomnienie,
2. kara czasowa:

◦ pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez innego zawodnika – 20 min.



◦ jazda w przeciwnym kierunku niż kierunek maratonu (podczas trwania wyścigu) – 20 
min.

3. dyskwalifikacja:
◦ śmiecenie na trasie, dyskwalifikacja na danej edycji.
◦ skrócenie trasy
◦ ominięcie punktu kontrolnego
◦ korzystanie z rowerów elektrycznych zarówno przez zawodników

2. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie
ujętych powyżej. Dyskwalifikacja z zawodów nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego 
wpisowego.

3. Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora może złożyć:
 obsługa rajdu,
 osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 minimum dwóch zawodników,
 zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer 

zawodnika).
4. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

17. Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:
1. Dane osobowe uczestników II MTB Mysłowice 2022 o Puchar Prezydenta Miasta 

Mysłowice będą przetwarzane celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców 
w/w zawodów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą 
w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, numer telefonu, 
nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z Rozporządzeniem 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,

4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, 
roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach internetowych, MOSiR-u, 
zapisy.mktime.pl, oraz na profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak 
Facebook, YouTube,

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym

a dane nie podlegają profilowaniu.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w 

zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca 
zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.

10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we 



wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale 
niezbędne do udziału w zawodach.

13. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach z 
siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie, obróbkę, 
powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych 
przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych 
zawodów sportowych pod nazwą "II MTB Mysłowice 2022 o Puchar Prezydenta Miasta 
Mysłowice". Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów 
filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to 
publikacje na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez
MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie. 

18. Dodatkowe informacje:
1. Start zawodnika w II MTB Mysłowice 2022 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez 

niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się 

internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu 
rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla 
rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

3. Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada 
przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku 
sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz 
charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. 
Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory 
oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

4. Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego 
oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez 
niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym 
uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia zawodów lub ich odwołania w związku z 
wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły 
wyższej”.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie 
prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu 
zawodnicy otrzymają za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie wyścigu.

8. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą 
leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

9. Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.


