
 
 

Regulamin III Ogólnopolskiego Roztocza skiego Wy cigu MTB  
”Jastrz bia Zdebrz” 

 
 

1. Cel:  
a. Promowanie regionu Roztocza Zachodniego i roztocza skich szlaków rowerowych. 
b. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej na Roztoczu. 
c. Propagowanie zdrowego trybu ycia, poprzez po czenie rywalizacji sportowej  

z rekreacj  i aktywnym wypoczynkiem. 
 

2. Organizator: Stowarzyszenie Przyjació  Roztocza „Jastrz bia Zdebrz”  
 

3. Termin i miejsce: 
Data: 15.09.2013 r.  
Miejsce zawodów: S siadka, gm. Su ów. 
 

4. Dystans  
Dystans: oko o 14,2 km. 
 

5. Zg oszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa:  
a. Uczestnikiem zawodów mo e by  osoba, która wype ni formularz zg oszeniowy oraz ui ci 

op at  za start. 
b. Zg oszenia uczestników przyjmowane b  drog  elektroniczn , poprzez wype nienie 

formularza zg oszeniowego dost pnego na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl. 
Rejestracja drog  elektroniczn  mo liwa b dzie do dnia 14.09.2012 r do godziny 18:00. 

c. Zg oszenia przyjmowane b  tak e w dniu zawodów u s dziego zawodów bezpo rednio 
przed startem. 

d. Op ata startowa w wysoko ci 30 z  pobierana b dzie gotówk  w dniu zawodów u s dziego 
zawodów bezpo rednio przed startem. 

e. Prawo startu w wy cigu maj  osoby które uko czy y 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat mog  
startowa  za pisemn  zgod  rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawuj cej opiek  
w czasie trwania wy cigu (podpis na formularzu zg oszeniowym) – posiadaj cej pisemne 

wiadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyra aj ce zgod  na udzia  nieletniego dziecka 
w wy cigach (wed ug wzoru o wiadczenia opublikowanego na stronie internetowej 
www.roztoczezachodnie.pl stanowi cego za cznik do niniejszego Regulaminu). Osoby 
poni ej 16-go roku ycia nie mog  bra  udzia u w zawodach. 

f. Ka dy uczestnik startuje na w asn  odpowiedzialno  (w przypadku zawodników 
niepe noletnich na wy czn  odpowiedzialno  rodzica lub prawnego opiekuna). 

g.  Dopuszcza si  do uczestnictwa w zawodach wy cznie osoby posiadaj ce dobry stan 
zdrowia, nie posiadaj ce przeciwwskaza  medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten 
fakt uczestnik potwierdzi w asnor cznym podpisem na formularzu zg oszeniowym 
przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepe noletnich potwierdzenie 
dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskaza  medycznych oraz wyra enie zgody na udzia  
w zawodach potwierdza na formularzu zg oszeniowym lub stosownym o wiadczeniu 

asnor cznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika. 
h. Ka dy zawodnik ma obowi zek startu w kasku sztywnym. Zaleca si  posiadanie 

ubezpieczenia OC i NNW. 



i. Ka dy z zawodników otrzyma tzw. pakiet startowy: numer startowy, gad ety, upominki, 
foldery i inne materia y reklamowe i promocyjne Organizatora i sponsorów, baton 
energetyczny, posi ek regeneracyjny. 

j. Numer startowy nale y zwróci  w Biurze Zawodów po zako czeniu zawodów.  
k. Zawodnicy zobowi zani s  do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz 

zapoznania si  z tras  wy cigu. 
l. Organizator zapewni ubezpieczenie zawodników od NNW i OC. 
m. Zg oszenie jest jednocze nie o wiadczeniem o zapoznaniu si  uczestnika zawodów 

z tre ci  regulaminu i akceptacj  jego warunków. 
n. Zagubienie numeru startowego powinno zosta  zg oszone S dziemu G ównemu na mecie. 

 
6. Program zawodów: 

Zawodnicy ch tni do wzi cia udzia u w wy cigu powinni zapisa  si  do grupy II (Bi goraj) lub 
III (Goraj) VI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Jastrz bia Zdebrz” i dojecha  wraz z grup  
do miejsca startu oznaczonego napisem „START MTB”. Tam u s dziego dokonuj  op aty startowej 
i pobieraj  numery startowe. 
Start poszczególnych zawodników nast puje na sygna  s dziego. Odcinek ma charakter wy cigu na 
czas: 

 zostaje zarejestrowany dok adny moment startu zawodnika,  
 zawodnik porusza si  w I fazie szlakiem rowerowym oznakowanym kolorem zielonym do 

miejsca przy pomniku na Szperówce, gdzie znajduje si  punkt kontrolny z odnotowaniem 
czasu po redniego, 

 w II fazie przy pomniku skr t w lewo na centralny szlak pieszy, oznakowany niebiesk  lini  
na bia ym tle do miejscowo ci Szperówka Dolna / Roz opy, 

 w III fazie skr t w lewo zgodnie ze znakami szlaku do grodziska Sutiejsk do linii mety, 
oznaczonej „META MTB”, 

 zostanie zarejestrowany czas przejazdu odcinka specjalnego, 
 zwyci a zawodnik, który pokona odcinek specjalny w najkrótszym czasie. 

 
 

7. Kategorie zawodnicze: OPEN 
 

8. Pomiar czasu: 
a. Podczas zawodów b dzie funkcjonowa  r czny pomiar czasu przy pomocy stopera. 
b. Ka dy zawodnik zobowi zany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru 

startowego. 
c. Pomiar czasu rozpoczyna si  od chwili indywidualnego startu. 
d. Czasy przyjazdu zawodników na met  b  mierzone przez S dziego G ównego.  

 
9. Zasady poruszania si  po trasie wy cigu: 

a. Zawodnicy s  zobowi zani do zapoznania si  z tras  wy cigu, zarówno na mapie jak 
i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników b  traktowane jako skrót trasy 
i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.  

b. W czasie trwania zawodów zawodnik jad cy wolniej powinien ust pi  miejsca zawodnikowi 
osi gaj cemu wi ksz  pr dko , zje aj c na praw  stron  trasy. 

c. Uczestnicy powinni zachowa  szczególn  ostro no , w momencie gdy trasa jest trudna 
technicznie lub gdy zbli aj  si  do skrzy owania. 

d. Zawodnicy musz  przestrzega  przepisów ruchu drogowego oraz polece  wydawanych 
przez s  porz dkow  wyposa on  w odblaskowe kamizelki z napisem „MTB Jastrz bia 
Zdebrz”. 

e. Ka da naprawa roweru powinna by  przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umo liwiaj c 
swobodny przejazd pozosta ym zawodnikom. 

f. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywa  si  na swoim torze jazdy. 
 



10. Ruch drogowy: 
a. Wy cig b dzie si  odbywa  przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych s by organizatora u atwi  w czenie si  do ruchu. 
b. Zawodnicy musz  zachowa  szczególn  ostro no  maj c na uwadze mo liwo  

wyjechania pojazdów z pól, dróg le nych czy pojedynczych zabudowa . 
c. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni porusza  si  praw  stron  

jezdni i bezwzgl dnie przestrzega  przepisów ruchu drogowego. 
d. Za kolizje i wypadki na trasie wy cigu ponosi odpowiedzialno  zawodnik lub inny 

ytkownik drogi przyczyniaj cy si  wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do 
zaistnienia zdarzenia. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wy cigu. 
 

11. Nagrody:  
a. Pierwsza trójka zawodników otrzyma puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. 
b. Trzech pierwszych zwyci zców zobowi zanych jest do odbioru nagród w dniu (nagrody 

przepadaj  je eli nie zostan  odebrane w dniu zawodów). 
 

12. Kary:  
Zawodnik za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu mo e 
zosta  ukarany przesuni ciem o jedno lub wi cej miejsc w klasyfikacji ko cowej wy cigu lub 
zosta  zdyskwalifikowanym. Kara nak adana jest przez S dziego G ównego zawodów 
w porozumieniu z Organizatorem. 

 
13. Uwagi: 

a. Uwagi odno nie przebiegu wy cigu jak równie  klasyfikacji i wyników nale y sk ada  w dniu 
trwania zawodów, wy cznie w formie pisemnej do S dziego G ównego zawodów. 

b. Uwagi dotycz ce wyników b  przyjmowane przez okres 30 minut od czasu og oszenia 
wyników. 

c. Uwagi rozpatrywane s  przez S dziego G ównego w porozumieniu z Organizatorem. 
Decyzja ostateczna nale y do G ównego S dziego i nie podlega ponownej weryfikacji. 

d. Zawodnik, który spodziewa si , e b dzie dekorowany, zobowi zany jest do sprawdzenia 
swojej pozycji w wynikach i w przypadku w tpliwo ci zg oszenia swoich uwag do S dziego, 
zanim rozpocznie si  dekoracja. 

 
14. Ochrona rodowiska: 

Uczestnicy powinni szanowa rodowisko naturalne, jecha  tylko po oficjalnie wytyczonej 
trasie. Uczestnicy nie mog  zanieczyszcza  terenu i pozostawia mieci na trasie wy cigu. 
Zabrania si  u ywania szklanych pojemników w pobli u i na trasie wy cigu. W przypadku 
naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji b  ukarani dyskwalifikacj . 

15.  Postanowienia ko cowe  
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wypadki i zdarzenia losowe zaistnia e podczas 

dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 
b. Ka dy uczestnik bierze udzia  w zawodach na w asn  odpowiedzialno  (w przypadku 

uczestników niepe noletnich na wy czn  odpowiedzialno  rodziców lub opiekunów). 
c. Organizator oraz wszystkie osoby dzia aj ce w jego imieniu lub z jego upowa nienia 

zwi zane z przeprowadzeniem i organizacj  zawodów nie ponosz  odpowiedzialno ci za 
szkody osobowe, rzeczowe i maj tkowe uczestników, które wyst pi  przed, w trakcie lub po 
zawodach. 

d. Uczestnicy ponosz  odpowiedzialno  cywiln  za wszystkie wyrz dzone przez siebie 
szkody z w asnej, wy cznej winy innym uczestnikom wy cigu oraz osobom trzecim. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane 
z winy uczestnika, odpowiedzialno  b dzie ponosi  uczestnik. 



f. W razie wypadku lub powsta ej szkody zwi zanej z zawodami uczestnicy nie mog  
wyst powa  z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób dzia aj cych 
w jego imieniu lub z jego upowa nienia, zwi zanymi z przeprowadzeniem i organizacj  
zawodów. 

g. Uczestnicy o wiadczaj , e wszystkie dane personalne i dane dotycz ce stanu zdrowia 
wpisane przez nich do formularza zg oszeniowego s  kompletne i zgodne z prawd . 

h. Uczestnicy zobowi zuj  si  do przestrzegania zarz dze  i polece  ze strony s b 
porz dkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 

i. Uczestnicy zobowi zuj  si  do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 
uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zg oszeniowym potwierdza zapoznanie si  
z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach. 

j. Na trasie wy cigu wyst powa  mog  strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
k. Wy cig odb dzie si  bez wzgl du na warunki atmosferyczne. 
l. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu nale y wy cznie do 

Organizatora, natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu nale y 
do S dziego G ównego wy cigu. 

m. Uczestnik wy cigu wyra a zgod  na publiczne og oszenie wyników wy cigu oraz na 
publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

n. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
poszczególnych uczestników, bior cych udzia  w zawodach, przy czym wizerunek i dane te 

 wykorzystywane w materia ach promuj cych wy cig i wydarzenia towarzysz ce 
wy cigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materia y graficzne). Uczestnikom oprócz nagród 
nie przys uguj adne dalsze gratyfikacje, w szczególno ci wynagrodzenie z tytu u 
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. 

o. Uczestnicy wyra aj  zgod  na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora 
zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z pó niejszymi zmianami). 

p. Uczestnicy podczas wy cigu zobowi zani s  do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia si  z nale ytym szacunkiem do S dziów i Organizatorów. Nie mog  u ywa  
wulgarnych s ów ani zachowywa  si  w sposób niesportowy. 

q. Nieznajomo  regulaminu zawodów i jego nieprzestrzeganie nie b  uznawane przez 
Organizatora jako podstaw  do jakichkolwiek roszcze  lub protestów. 

r. Zdawanie numerów startowych b dzie mo liwe po zako czeniu wy cigu w Biurze Zawodów. 
s. Osob  odpowiedzialn  z ramienia Organizatora za ca  przeprowadzenia wy cigu jest 

Florian Kapica Prezes Stowarzyszenia Tel. 501137110. 
t. Szpital: Samodzielny Publiczny Zespó  Opieki Zdrowotnej, ul. Dr Pojaska 5, 23-400 Bi goraj, 

tel. 84 688 22 00. 
 


