REGULAMIN KOSTRZYN MTB
MARATON – 04.06.2017
I. Ogólny Regulamin Kostrzyn MTB Maraton - od pkt. 1 do pkt. 21
II. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu na dystansu Rodzinnym – od pkt. 22 - do pkt. 24
III. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu na dystansie Baby Race - od pkt. 25 do pkt. 28

V. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu MISTRZOSTW POLSKI MAŁŻEŃSTW pod
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka i Starosty
Poznańskiego Jana Grabkowskiego w pkt. 30
1. Cel zawodów
a) Promocja kolarstwa MTB
b) Promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
c) Wyłonienie najlepszych zawodników Kostrzyn MTB Maraton
d) Promocja Gminy Kostrzyn, województwa Wielkopolskiego jako miejsca przyjaznego kolarstwu
e) Promocja terenów Gminy Kostrzyn i województwa Wielkopolskiego jako miejsca przyjaznego
turystyce i rekreacji.
2. Nazwa imprezy:
KOSTRZYN MTB MARATON
3. Organizator:
Główny:
AGROCHEST
ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
Kontakt:
e-mail: biuro@kostrzynmtb.pl
tel: 600 458 295
Telefon Alarmowy: +48 660 444 769
Strona www:
http://kostrzynmtb.pl/
Wspierający:
Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
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KS Lechia Kostrzyn
ul. Sportowa 12, 62-025 Kostrzyn Wlkp
e-mail: lechiakostrzyn@o2.pl

4. Termin i miejsce zawodów:
04.06.2017 r.
Miasteczko zawodów: Stadion Lechii Kostrzyn ul. Sportowa 12, 62-025 Kostrzyn
5. Warunki uczestnictwa:
Kostrzyn MTB Maraton to czwarty w historii wyścig kolarski MTB w Kostrzynie. W zawodach może
wziąć udział każda osoba która:
- Zarejestruje się do startu poprzez stronę internetową http://kostrzynmtb.pl/, bądź w Biurze
Zawodów w dzień przed lub w dniu zawodów.
- Dokona opłaty startowej poprzez przelew internetowy lub w Biurze Zawodów
Wypełniając zgłoszenie do zawodów (forma pisemna i elektroniczna) uczestnik akceptuje poniższą
klauzulę:
Organizator cyklu i zarazem wszystkie osoby biorące udział w przygotowaniach do tej imprezy nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności względem startujących w maratonach zawodników. Tyczy się to
zarówno szkód osobowych, majątkowych, które nastąpiły przed, w trakcie lub po rozegraniu
maratonu. Tym samym wszyscy startujący zawodnicy biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność. Zarazem uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialności cywilną oraz prawną za
wszelkie powstałe szkody. Biorący udział w wyścigu zawodnicy w razie jakiegokolwiek wypadku nie
mogą wnosić roszczeń do organizatora, zrzekając się praw dochodzenia prawnego.
Startujący przyjmuję również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu zawodów. Niniejszym zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam
swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Startując w zawodach zgadzam się na wykorzystanie swojego
wizerunku poprzez zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą. Wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Rejestrując się na zawody
zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie, podając również swój numer PESEL, celem
identyfikacji osób o tych samych imionach i nazwiskach oraz ze względów zabezpieczenia
medycznego.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat
(opłata 10 zł). Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru
startowego (wewnątrz znajduje się elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania
umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów
niezwiązanych z Kostrzyn MTB Maraton pod groźbą dyskwalifikacji w danym maratonie i
koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.
Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1), poniżej 16 lat pod stałą opieką
rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Startujący urodzony poniżej 2010 r jest
zobowiązany do dostarczenia przez rodzica bądź opiekuna prawnego podpisanej zgody do biura
zawodów (załącznik nr 1)
W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik / zawodniczka zostanie
zdyskwalifikowany/a i nie ujęty/a w klasyfikacji końcowej maratonu.
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Każdy uczestnik Kostrzyn MTB Maraton jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy
poruszający się po trasie maratonu bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

6. Opłaty startowe
Na dystansie MINI i MEGA we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązującą następujące opłaty za
udział w maratonie
40,00 zł (kwota dla zawodników zgłoszonych do 17.05.2017 r.)
50,00 zł (kwota dla zawodników zgłoszonych po 17.05.2017 do 31.05.2017 r.)
70,00 zł (kwota dla zawodników zgłoszonych po 31.05.2017 r.)
Zapisy drogą elektroniczną trwają do 31.05.2017 r. Natomiast po 31.05.2017 r. zapisy będą się
odbywały w dniu 03.06.2017 r od godz. 16.00 – 18.00 oraz w dniu zawodów od godz. 8.30 – 10.30
w biurze zawodów.
Kategorie wiekowe M6 i M6+ zwolnione ze startowego - opłacają tylko chip! (Opłata chipu – 10 zł )
Opłata zawiera numer startowy z chipem oraz pakiet startowy
Imprezy towarzyszące: Baby Race: 0 zł
Wyścig rodzinny:
15 zł/os (3 osoby i więcej) zgłoszone do 17.05.2017 r.
20 zł/os (3 osoby i więcej) zgłoszone po 17.05.2017 r.
20 zł/os (2 osoby) zgłoszone do 17.05.2017 r.
25 zł/os (2 osoby i więcej) zgłoszone po 17.05.2017 r.
Faktury VAT wystawiamy wyłącznie tytułem opłaty startowej w imprezie.
Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia
środków na rachunek bankowy organizatora, po przesłaniu danych odbiorcy na adres:
biuro@kostrzynmtb.pl
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa Kostrzyn MTB Maraton nie
podlegają zwrotowi.

7. Świadczenia dla zawodników
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd oznakowaną trasą Kostrzyn MTB Maraton
• elektroniczny pomiar czasu
• zabezpieczenie medyczne
• pamiątkowy medal uczestnictwa w zawodach
• prawo do korzystania z bufetów na trasie
• bufet regeneracyjny na mecie,
• możliwość umycia roweru po zakończeniu wyścigu
• możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród
• możliwość uzyskania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr
telefonu komórkowego przy rejestracji.
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8. Program zawodów
Dzień I - Sobota
godz. 16.00 - 18.00 - zapisy w Biurze Zawodów
Dzień II - Niedziela
8:30-10:30 - zapisy w Biurze Zawodów
11:00 - start na dystansie MEGA
11:10- start na dystansie MINI
11:20- start na dystansie RODZINNY
11:30 - start na dystansie BABY RACE
11:40 - dekoracja BABY RACE
13:30 - dekoracja dystansu RODZINNY
14:00 - dekoracja MISTRZOSTW POLSKI MAŁŻEŃSTW
14:10 - dekoracja dystansu MINI
14:20 - dekoracja klasyfikacji drużynowej na dystansie MINI i MEGA
14:30 - nagrody specjalne ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców
14:40 - dekoracja dystansu MEGA
15:00 - zamknięcie tras na wszystkich dystansach
9. Maraton
Zawody przeprowadzane są po trasach według załączonych map. Mapy będą dostępne miesiąc
przed zawodami z przebiegiem trasy. Start na dystansach MEGA I MINI odbędą się w 5 minutowym
odstępie z czego zawodnicy dystansu MEGA zostaną ustawieni w Sektorze 1, natomiast zawodnicy
dystansu MINI ustawią się w Sektorze 2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu
przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania maratonu.
Trasa maratonu będzie oznakowana za pomocą:
• Niebieskich tabliczek kierunkowych na dystansie Mini.
• Czerwonych tabliczek kierunkowych na dystansie Mega.
• Zielonych tabliczek kierunkowych na dystansie Rodzinnym
• Białych tabliczek z czerwonymi wykrzyknikami informujących o miejscach szczególnie
niebezpiecznych.
• Sporadycznie za pomocą taśm foliowych.
• Miejsce startu / mety dodatkowo zabezpieczone będzie metalowymi barierkami.
Wyboru pomiędzy dystansem Mini i Mega zawodnik dokonuje przed zawodami. Zabrania się
umyślnego niszczenia oznakowania trasy maratonu mogącego dezorientować zawodników i narażać
ich na ryzyko zabłądzenia i utraty zdrowia. Wszelkie próby niszczenia oznakowania trasy maratonu
zgłaszane będą organom ścigania. Organizator ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej
osobę celowo niszczącą oznakowanie trasy.
Trasa maratonu zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników
medycznych. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów,
będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w
szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Zawodnik
będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do
bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer
alarmowy Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc
pod ogólnopolski numer alarmowy 112.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane
dyskwalifikacją. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe.
4

Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów,
organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Na trasie
maratonu i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
10. Dystanse
MEGA: 50 km - czerwone tabliczki
MINI: 33 km - niebieskie tabliczki
RODZINNY: 13 km - zielone tabliczki
11. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy
lub skrzyżowania.
Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do Biura Zawodów
najpóźniej w dniu maratonu.
12. Kategorie wiekowe
Dystans MEGA - mężczyźni
Kategoria M1 mężczyźni do 18 lat (rok ur. 1999 i młodsi)
Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 - 1998)
Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 - 1986)
Kategoria M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 - 1976)
Kategoria M5 mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 - 1966)
Kategoria M6 mężczyźni od 61 lat (rok ur. 1956 i starsi)
Dystans MEGA – kobiety
Kategoria K1 kobiety do 18 lat (rok ur. 1999 i młodsze)
Kategoria K2 kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 - 1998)
Kategoria K3 kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 - 1986)
Kategoria K4 kobiety od 41 lat (rok ur. 1976 i starsze)
Dystans MINI - mężczyźni
Kategoria M1 mężczyźni do 18 lat(rok ur. 1999 i młodsi)
Kategoria M2 mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 - 1998)
Kategoria M3 mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 1986)
Kategoria M4 mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 - 1976)
Kategoria M5 mężczyźni od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 - 1966)
Kategoria M6 mężczyźni od 61 lat do 64 lat (rok ur. 1956 - 1953)
Kategoria M6+ mężczyźni od 65 (rok ur. 1952 i starsi)
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Dystans MINI – kobiety
Kategoria K1 kobiety do 18 lat(rok ur. 1999 i młodsze)
Kategoria K2 kobiety od 19 do 30 lat(rok ur. 1987 - 1998)
Kategoria K3 kobiety od 31 do 40 lat(rok ur. 1977 - 1986)
Kategoria K4 kobiety od 41 lat do 50 lat (rok ur. 1967 - 1976)
Kategoria K5 kobiety od 51 lat (rok ur. 1966 i starsze)
Na dystansie MINI rozegrane zostaną także zmagania w kategorii:
Mistrzostwa Polski Małżeństw w maratonie MTB

13. Klasyfikacja maratonu:
Klasyfikacja indywidualna będzie przeprowadzona na dwóch dystansach według wymienionych w
punkcie 12 kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Udekorowana zostanie również klasyfikacja
generalna dystansu MEGA oraz MINI z podziałem na płeć. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w
najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
14. Klasyfikacja drużynowa
Klasyfikacja zespołowa prowadzona jest na dystansach MEGA i MINI.
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników
reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji
zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co
do charakteru i nazwy przez Organizatora.
W klasyfikacji zespołowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników
do wyścigu bez względu na dystans. Do klasyfikacji zespołowej zalicza się wyniki czterech najlepszych
zawodników/zawodniczek wg zdobytych punktów.
Punkty do klasyfikacji drużynowej liczone są w poniższy sposób:
pkt = (czas zwycięzcy z podziałem na kat. kobiet i mężczyzn w sekundach / czas uczestnika dla
którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu
Mnożniki dla poszczególnych dystansów wynoszą:
MEGA = 600 pkt
MINI = 400 pkt
15. Start sektorowy
1. Na dystansie MEGA i MINI zawodników obowiązują sektory startowe, zostaną wydzielone 3
sektory startowe,
2. O rozstawieniu zawodników w sektorach 1-3 decyduje klasyfikacja prowadzona przez organizatora
3. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, którzy w ostatniej edycji Kostrzyn MTB
Maraton zajęli:
1 sektor – miejsce Open 1 - 30
Miejsce 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
2 sektor – miejsce Open 31 - 60
Miejsce 4-6 w poszczególnych kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
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3 sektor – miejsca od 61 – pozostali
4. Lista zawodników przypisanych do danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej
Kostrzyn MTB Maraton na trzy dni przed rozpoczęciem zawodów i będzie udostępniona w dniu
zawodów w biurze zawodów.
5. Organizator przewiduje możliwość startu zawodników w sektorze 1, którzy posiadają wyniki w
innych imprezach MTB na terenie Polski.
6. Aby uzyskać prawo startu w sektorze nr 1, należy do środy poprzedzającej datę wyścigu wysłać email na adres biuro@kostrzynmtb.pl. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.
7. O przyznaniu prawa startu w sektorze nr 1 decyduje Organizator
8. Organizator dopuszcza formułę „VIP” przyznania startu z 1 sektora zawodnikom, pomimo braku
startów podczas poprzednich edycji Kostrzyn MTB Maraton.
9. Za ustawienie się w nieodpowiednim sektorze, wyższym niż przyznany, uczestnik Kostrzyn MTB
Maraton zostanie ukarany kara czasowa 15 minut.
16. Ruch drogowy
Maraton będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Tym samym zawodnicy muszą zachować należytą ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i
bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
17. Nagrody
Na dystansie Mega w każdej kategorii wiekowej uczestnicy zostaną nagrodzeni pucharami (za miejsca
1,2,3) oraz medalami (za miejsca 4,5,6). Ponadto uczestnicy pierwszej piątki na dystansie MEGA w
klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają dodatków nagrody finansowe:
Dystans mega: mężczyźni/kobiety
1. miejsce: 700 PLN
2. miejsce: 400 PLN
3. miejsce: 300 PLN
4. miejsce: 200 PLN
5. miejsce: 100 PLN
Wartość wygranych i nagród nieprzekraczających kwoty 760 zł objęta jest zwolnieniem od podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Na dystansie rodzinnym każdy uczestnik zostanie nagrodzony medalem pamiątkowym.
Na dystansie baby race każdy uczestnik zostanie nagrodzony medalem pamiątkowym.
Na dystansie mini i mega zostaną nagrodzone pucharami trzy pierwsze miejsca dla trzech
7

pierwszych drużyn w klasyfikacji generalnej.
Mistrzowie Polski Małżeństw zostaną udekorowani koszulkami Mistrzowskimi oraz trójka
najszybszych par zostanie udekorowana medalami. Ponadto pierwsza trójka par na dystansie MINI
otrzyma dodatkowe nagrody finansowe:
1. miejsce: Kolacja z noclegiem w Hotelu i Restauracji Złoty Róg oraz masaże dla dwojga.
2. miejsce: Kolacja z noclegiem w Hotelu i Restauracji Złoty Róg, (http://www.hotelzlotyrog.pl/)
3. miejsce: Kolacja w Hotelu Złoty Róg, (http://www.hotelzlotyrog.pl/)
Dla trzech pierwszych drużyn w klasyfikacji generalnej zostaną ufundowane puchary.
Nie stawienie się zawodnika/zawodniczki lub drużyny na podium, oznacza przepadek nagrody.
18. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary dla
zawodników:
• upomnienie,
• kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 30 sekund, 1 minuta, 5 minut, 10 minut
• dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
19. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, rozstrzyga je Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w
wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu ogłoszenia wyników. Po
tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli Sędzia Główny zawodów w
porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzję ostateczną podejmuje
Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem zawodów. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie
dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości
zgłoszenia uwag sędziom 30 minut przed dekoracją. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą
elektroniczną (e-mail) najpóźniej do środy do godz. 12:00.
20. Informacje dodatkowe
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.
- Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
- Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych, policja, straż miejska i straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią włączenie się
do ruchu.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.
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- Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
- Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko
naturalne. Zaśmiecanie trasy maratonu może być karane dyskwalifikacją.
- Zabrania się używania szklanych butelek w rejonie rozgrywania maratonu
- Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu Maratonu
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w związku z wystąpieniem
czynników od niego nie zależnych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian(aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej maratonu)
- maksymalna liczba uczestników biorących udział w maratonie Kostrzyn MTB Maraton na dystansie
MEGA, MINI, RODZINNY, BABY RACE to 999 uczestników.
21. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników Kostrzyn MTB Maraton będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
cyklu zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznanie, wydanie i odbiór nagród.
2. Dane osobowe uczestników Kostrzyn MTB Maraton będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 r. nr 101 poz 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w
Kostrzyn MTB Maraton obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości w której zamieszkuje i rokiem urodzenia – w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Kostrzyn MTB Maraton. Przez
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu
zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i każdym wypadku będą wykorzystywane
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Załoga Kostrzyn MTB Maraton
REGULAMIN – DYSTANS RODZINNY
22. ZAPISY
Zapisy na dystans rodzinny będą odbywały się w biurze zawodów do godziny 10:30 przy stanowisku
zgłoszeń do wyścigu na dystansie Rodzinnym. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu
oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego
przestrzegania. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez
Organizatorów zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wyrażają zgodę aby
zdjęcia i nagrania oraz wywiady z uczestnikami mogły być publikowane przez prasę, radio i telewizję.
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23. DYSTANS ORAZ WYŚCIG
Przewidziana trasa na dystansie rodzinnym będzie obejmować 13km. Mapa trasy będzie dostępna dla
uczestników na oficjalnej stronie MTB Kostrzyn http://kostrzynmtb.pl/Organizator zastrzega sobie
prawo do zmienienia trasy w zależności od warunków atmosferycznych w dniu maratonu. Każda
rodzina, które chce wziąć udział na dystansie rodzinnym musi mieć dwóch lub więcej zawodników.
Do wyniku końcowego liczy się średni czas dwóch najlepszych osób z rodziny. Zezwala się na start
rodziców z dzieckiem do lat 7 wyłącznie w kasku oraz atestowanym foteliku.
24. ZABRANIA SIĘ:
- udziału rodziców bądź opiekunów prawnych oraz dzieci bez kasków rowerowych,
- udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
REGULAMIN BABY RACE
25. ZAPISY
Zapisy na Baby Race są bezpłatne. Zgłosić do rywalizacji dziecko będzie można do godziny 10:50 w
Biurze Zawodów, przy stanowisku zgłoszeń do wyścigu na dystansie BABY Race. Opiekunowie, którzy
zgłoszą dziecko do wyścigu oświadczają, że:
- akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Organizatorów
zawodów, zgodnie z ustawą o ochronie danych oraz wyrażają zgodę aby zdjęcia, nagrania video oraz
wywiady z uczestnikami, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
- każdy uczestnik BABY RACE otrzyma bezzwrotne pamiątkowe numery startowe oraz medal za
uczestnictwo
- organizator nie przewiduje prowadzenia tabeli z wynikami w rywalizacji Baby Race - wszyscy
zawodnicy na mecie będą traktowani jako zwycięzcy.
- maksymalna liczba uczestników na dystansie BABY RACE to 100 uczestników.
26. KATEGORIE WIEKOWE:
Dzieci rok urodzenia po 2011 r. (dziewczynki/chłopcy)
27. DYSTANS ORAZ WYŚCIG
Trasa Dziecięcego Bike Maratonu znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Kostrzyn
MTB Maraton. Przewidywany dystans to około 200m. Przewidywany start godzinę 11:30. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i godziny rozpoczęcia maratonu ze względu na panujące
warunki atmosferyczne w dniu maratonu oraz rozgrywane w tym czasie inne wyścigi
28. ZABRANIA SIĘ:
- udziału dzieci bez kasków rowerowych,
- udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,
- ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na
trasie. Na trasie wyścigu będą obowiązywały zasady fair play.
Ze sportowymi pozdrowieniami
Załoga Kostrzyn MTB Maraton
30. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MAŁŻEŃSTW
1. W III MISTRZOSTWACH POLSKI MAŁŻEŃSTW W KOLARSTWIE MTB mają prawo wziąć udział pary
będące w związku małżeńskim.
2. Wszystkich biorących udział w zawodach będzie obowiązywał główny Regulamin Kostrzyn MTB
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Maraton.
3. Rywalizacja o tytuł Mistrza Polski Małżeństw w kolarstwie MTB odbędzie się na dystansie MINI (33
km) bez podziału na kategorie i wiek. Liczy się czas łączny danej pary.
4. Mistrzowie Polski Małżeństw w maratonie MTB zostaną udekorowani koszulkami Mistrzowskimi
oraz cała trójka najszybszych par medalami.
5. Patronat nad zawodami sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i
Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Załącznik Nr. 1

...................................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)

...................................................................................
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………
(numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział osoby niepełnoletniej
w „Kostrzyn MTB Maraton”
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Wyrażam zgodę na udział córki/syna:……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka- data urodzenia - wiek)

w Kostrzyn MTB Maraton, który odbędzie się w dniu 04.06.2017 roku na dystansie
………………… .

…………………………………
(miejscowość i data)

……………………………….
(czytelny podpis)
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