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VII EDYCJA SZOSOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO 
„SZUKAMY NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA MYTNIKA” 

Jazda indywidualna na czas 
NOWICE - 03.07.2021 r. 

 
REGULAMIN IMPREZY 

 
Celami wyścigu są:  

 popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 uhonorowanie Olimpijczyka Tadeusza Mytnika, 

 75 lecie MKS Karolina Jaworzyna Śląska 

 wyszukiwanie talentów do uprawiania kolarstwa szosowego,  

 promocja Gminy Jaworzyna Śląska oraz walorów turystyczno-krajoznawczych,  

 propagowanie zdrowego stylu życia,  

 promocja sponsorów, 

 zdobywanie punktów do Challenge’u DZKol,  

 
1. Organizatorzy:  

 Stowarzyszenie „Nowice - nasza Wieś”  

 MKS „Karolina” Jaworzyna Śląska 
 
Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprezy: 
Teresa Gawron, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. Nowice 5 tel.500 281 363 
Jacek Bieliński, 58-140 Jaworzyna Śląska zam. ul. 1 Maja 20/2 tel. 608833 196 
 
2. Termin i miejsce:  

 03.07.2021r., Biuro zawodów: Nowice „Koziarnia” czynne 8:00-9:30, 

 Odprawa techniczna: godz. 9:45 

 Start pierwszej kategorii:godz. 11:00 

 Jazda indywidualna na czas. Trasa: Nowice - Piotrowice (nawrót)- Nowice - 
Bolesławice - Stary Jaworów (nawrót) - Bolesławice - Nowice.  

 
3. Zgłoszenia: 
Organizator dopuszcza zgłoszenia zawodników w dwóch formach:  

 Elektronicznie na adres e-mail: jbielik1972@wp.pl najpóźniej do dnia 
30.06.2021r.- obowiązuje opłata startowa z kolumny A, natomiast dla 
zawodników zgłaszanych po dniu 30.06.2021r. oraz zgłaszanych w dniu 

mailto:jbielik1972@wp.pl


zawodów w biurze zawodów, obowiązuje opłata startowa według kolumny B 
według poniższej tabeli: 

 
OPŁATY STARTOWE 

kategoria A B 

DZIECI, MŁODZIEŻ Bez opłat Bez opłat 

ŻAK, ŻAKINI, MŁODZIK,MŁODZICZKA Bez opłat 10 zł 

JUNIOR MŁODSZY, JUNIORKA MŁODSZA 10 zł 20 zł 

JUNIOR, JUNIORKA 15 zł 20 zł 

P-23 (poniżej 23 lat) 18 zł 30 zł 

ELITA, CYKLOSPORT 20 zł 40 zł 

MASTERS 50 zł 70 zł 

AMATORZY (niezrzeszeni) open19 lat i starsi 20 zł 30 zł 

 

 Opłata startowego osobiście w dniu wyścigu w godz.8:00-9:30 w biurze zawodów 
- Nowice „Koziarnia” 

 
4. Uczestnictwo: 
Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję kolarską i ważne badania 
lekarskie oraz niezrzeszeni (amatorzy) po wypełnieniu oświadczenia (w dniu 
startu),dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i w ich obecności. 
 
5. Sposób przeprowadzenia wyścigu:  

Jazda indywidualna na czas. Start zawodników co 1 min. W przypadku większej 
ilości zawodników starty co 30 sek. 
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem. 
 
Wyścig zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach na dystansach: 

 I kat.–Żak- 6,0 km  

 II kat.–Żakini- 6,0 km  

 III kat. –Młodzik- 6,0 km  

 IV kat. –Młodziczka- 6,0 km  

 V kat.–Juniormłodszy- 11,5 km  

 VI kat.–Juniorkamłodsza- 11,5 km  

 VII kat.–Junior- 11,5 km  

 VIII kat.–Juniorka- 11,5 km 

 IX kat.– Elitakobiet / Orliczka (U-23)- 11,5 km 

 X kat.–Elita/ Orlik (U-23)- 11,5 km 

 XI kat.–Cyklosport19 - 29 lat- 11,5 km  

 XII kat.– MastersM30, 30 - 39 lat- 11,5 km  

 XIII kat.– MastersM40,40 - 49 lat- 11,5 km  

 XIV kat.– MastersM50,50 - 59 lat- 11,5 km  

 XV kat.– MastersM60,60 - 69 lat- 11,5 km  

 XVI kat.– MastersM70,70 lat i starsi- 11,5 km  

 XVII kat.– dzieciprzedszkolne (rocznik 2015 i młodsi)- 200 m  

 XVIII kat.– dzieci7 - 9 lat (rocznik 2012 - 2014) - 400 m 

 XIX kat.– dzieci10 - 12 lat (rocznik 2009- 2011) - 800 m  

 XX kat. – młodzież13 - 15 lat (rocznik 2006 -  2008) - 6,0 km 

 XXI kat. – młodzież16 - 18 lat (rocznik 2003 -  2005) - 6,0 km 

 XXII kat. – amatorzy (niezrzeszeni)open 19 lat i starsi (2002 i starsi) - 6,0 km  

 XXIII kat. –wyścig pracowników TOYOTY- 11,5 km 



 
Uwaga!Zawodnicy w kat. XVII-XIX startują ze startu wspólnego (na kreskę). 
 
6. Sprawy sprzętowe i inne:  

 Do wyścigu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający sprawny technicznie  
rower zgodny z przepisami PZKol oraz kask ochronny sztywny,  

 Nawierzchnia trasy wyścigu w stanie bardzo dobrym, 

 Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne, 

 Wyścig umieszczony w kalendarzu DZKol – punktowany. 
 
7. Nagrody i zasady finansowania:  

 Koszty organizacji imprezy w tym nagród ponoszą organizatorzy i sponsorzy, 

 Koszty udziału (opłaty startowe) opłacają kluby lub zawodnicy indywidualnie 
według stawek PZKol, 

 Trzech pierwszych zawodników w kategoriach wiekowych III-X-nagrody 
finansowe, w kat.I, II, XI-XVI, XX-XXIII-bony towarowe lub nagrody rzeczowe 
oraz w każdej kategorii -medale i puchary lub statuetki dla zwycięzców, 

 Wszyscy zawodnicy w kategoriach XVII-XIX otrzymują nagrody rzeczowe i 
medale. 

 
W przypadku małej ilości startujących zawodników niewykorzystane nagrody 
pozostają do dyspozycji organizatora oraz warunków podanych w poniższych 
uwagach. 
 
Uwaga!Ilość wypłacanych nagród uzależniona jest od ilości startujących 
zawodników w danej kategorii wiekowej tzn.: w przypadku startu w danej kategorii 
wiekowej mniej niż pięciu zawodników nagrodę otrzymuje tylko zwycięzca, a 
pozostali medale. 
Po odbiór nagrody pieniężnej zawodnik zgłasza się z nr PESEL. 
Nagrody nieodebrane w dniu wyścigu przepadają na rzecz organizatora. 
 

 Wysokości nagród finansowych zgodnie z poniższą tabelą: 

kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

Młodzik 70 zł 50 zł 40 zł 

Młodziczka 70 zł 50 zł 40 zł 

Junior młodszy 90 zł 70 zł 50 zł 

Juniorka młodsza 90 zł 70 zł 50 zł 

Junior 110 zł 90 zł 70 zł 

Juniorka 110 zł 90 zł 70 zł 

Elita / Orlik (U-23) 130 zł 110 zł 90 zł 

Elita kobiet / 
Orliczka (U-23) 

130 zł 110 zł 90 zł 

 
 
8. Kary:  
W zakresie kar obowiązują Przepisy SportowePZKol. 
 
9. Program minutowy wyścigu: 
    godz. 8:00 - 9:30 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zgłoszeń 
    godz. 9:45- odprawa techniczna  
    godz. 11:00   - start pierwszej kategorii wiekowej  
    godz. 14:30  - zakończenie wyścigu  
    godz. 15:00         - wręczenie nagród 



10. Plan trasy: 
 
Dystans 11,5 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dystans 6,0 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Komisja sędziowska:  
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy DZKol we Wrocławiu.  
 
12.Ochronadanychosobowych: 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
Organizator informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy 
„Karolina”, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej MKS Karolina. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: 
kontakt@mkskarolina.com 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO w celu organizacji VII Edycji Szosowego Wyścigu Kolarskiego„SZUKAMY 
NASTĘPCÓW OLIMPIJCZYKA TADEUSZA MYTNIKA”. 
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom 
administratora oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z MKS 
Karolina w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do 
uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
Dane biometryczne w postaci wizerunku (twarzy) uczestnika utrwalonego podczas 
Wyścigu postaci obrazu cyfrowego (fotografii cyfrowej) będą wykorzystywane w 
celach promocyjnych związanych z działalnością MKS Karolina. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MKS Karolina przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany 
w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokona ona na podstawie zgody przed jej cofnięciem –w 
granicach określonych w przepisach prawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Wyścigu wskazanym 
w pkt. 3. 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 

 
13. Postanowienia końcowe:  

 Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią 
choroby COVID-19 wywołanej Koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień 
wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca 
organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z 
pandemją koronawirusa w Polsce. 

 wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym 
regulaminem, 

 wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu całkowicie zamkniętym dla innych 
pojazdów, 

 wyścig zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne, 



 zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony podczas trwania zawodów oraz 
niezawinione przez organizatora wypadki - organizator nie ponosi 
odpowiedzialności, 

 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu 
w porozumieniu z sędzią głównym, 

 w przypadku małej ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej 
organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród, 

 opiekę medyczną zapewnia organizator, 

 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i tylko w jednej kategorii 
wiekowej, 

 zawodnicy odbierający nagrody finansowe muszą posiadać swój numer PESEL, 

 zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą wyścigu przed jego rozpoczęciem, 

 zabrania się rozgrzewania na trasie wyścigu w trakcie rozgrywania wyścigów 
innych kategorii, 

 dla zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny, 

 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń 
służb porządkowych, 

 szpital dyżurny: 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  
ul. Leśna 27-29, 58-140 Świdnica, tel. 74 851 7100  
 
 
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony dnia: 12 maja 2021r.  
 
 
  
 
 
 
 


