Regulamin Świerklany MTB Maraton 2017
§ 1. CELE IMPREZY
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.
 Umożliwienie współzawodnictwa w maratonach poprzez połączenie sportowej
rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 Promowanie regionalnych tras turystycznych.
§ 2. NAZWA I TERMIN IMPREZY
Świerklany MTB Maraton 2017
Niedziela 01.10.2017
§ 3. ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE SPORTOWE - KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY
ul. Sportowa 2a
44-264 Jankowice
tel. kom: +48 666-083-155
mail: klub@kkswierklany.pl
www: www.kkswierklany.pl
NIP: 6423192599 REGON: 363072863
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. KONTO: 13203000451110000004189010
§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem zawodów Świerklany MTB Maraton 2017 może być osoba spełniająca
warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, wypełni formularz rejestracyjny oraz
dokona opłaty startowej.
§ 5. REJESTRACJA
Rejestracja uczestnika w zawodach Świerklany MTB Maraton może być dokonana drogą
internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia
uczestnika jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie
opłaty startowej zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.
Organizator dopuszcza następujące sposoby dokonywania zgłoszeń i opłat:
1. Rejestracja drogą internetową
a) Rejestracja uczestników drogą internetową możliwa jest przez stronę
www.pomiaryczasu.pl
b) Każdy uczestnik w celu prawidłowego zgłoszenia zobowiązany jest do
założenie konta w systemie pomiaryczasu.pl oraz wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.
c) Zgłoszenia uczestnika przez internet możliwe jest do piątku 29.09.2017
(włącznie) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe
będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać
opłaty startowej do czwartku 28.09.2017 poprzedzającego wyścig (przelewem
na konto bankowe Organizatora podane w § 3 podając imię i nazwisko,

wybrany dystans). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie
działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie z § 6 (opłata wyższa).
2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów
a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka sportowego będzie czynne
Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników.
b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest
wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Zawodów.
c) Zgłoszenia będą możliwe z godzinach otwarcia Biura Zawodów od 8:00 do
10:30.
d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są do
wniesienia opłaty startowej zgodnie z § 6 (płatność gotówką). Opłata możliwa
jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów.
3. Dodatkowe warunki związane z rejestracją
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów
bankowych i pocztowych. O dokonaniu opłaty startowej decyduje data
zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
b) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany
jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie
potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.
c) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem
o zapoznaniu się uczestnika Świerklany MTB Maraton z treścią niniejszego
regulaminu i akceptacją jego warunków.
d) Zgłoszenie udziału w maratonie oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań
filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi
osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony
internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.
e) Każdy uczestnik maratonu oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada
przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego
wysiłku sportowego.
f) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych
opiekunów).
g) Zalecane jest aby zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2001
i młodsi) na dystansie HOBBY uczestniczyli w zawodach w asyście rodzica lub
opiekuna prawnego.
h) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
i) 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.
§ 6. OPŁATY
Opłata startowa uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego
dystansu. Mieszkańcy gmin Świerklany mają zagwarantowany start bezpłatny po
okazaniu dokumentu tożsamości z aktualnym adresem zameldowania na terenie w/w
Gminy.

1. Dystans MINI, MEGA
Wysokość opłaty startowej - start indywidualny (osoba pełnoletnia):
35 zł – opłata przelewem dokonana do czwartku poprzedzającego imprezę.
60 zł – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
Wysokość opłaty startowej - start indywidualny (osoba niepełnoletnia):
25 zł – opłata przelewem dokonana do czwartku poprzedzającego imprezę.
50 zł – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.
2. Dystans HOBBY
10 zł – opłata dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, dokonana przelewem do czwartku
poprzedzającego imprezę.
25 zł opłata dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat, dokonana w dniu startu wyłącznie
gotówką w Biurze Zawodów.
35 zł – opłata za osobę dorosłą, dokonana przelewem do czwartku poprzedzającego
imprezę.
60 zł – opłata za osobę dorosłą, dokonana w dniu startu wyłącznie gotówką w Biurze
Zawodów.
3. Numer startowy
Numer startowy zostanie przekazany zawodnikowi w Biurze Zawodów. Numer startowy
wraz z chipem podlega zwrotowi po zakończeniu zawodów. Organizator zastrzega sobie
prawo do pobrania kaucji za numer startowy w kwocie nieprzekraczającej 50zł, która
zostanie zwrócona po oddaniu numeru startowego do Biura Zawodów.
§ 7. ODWOŁANIE IMPREZY
W przypadku odwołania maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki
atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, siła wyższa
itp.) Organizator dołoży starań, ale nie gwarantuje przełożenia imprezy na inny termin.
W przypadku przełożenia imprezy, wpłacone opłaty startowe obowiązywać będą
w nowym terminie, zaś w przypadku definitywnego odwołania imprezy, Organizator nie
dokona zwrotu opłaty startowej.
§ 8. UCZESTNICTWO W MARATONIE
1. Zasady ogólne
a) Wszyscy uczestnicy Świerklany MTB Maraton mają obowiązek przestrzegać
reguł ustalonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie
oraz komunikowanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
b) Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku
zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub
prawnego opiekuna. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie
osoby w dobrym stanie zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym
podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.
W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia,
braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział
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w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym
oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego
zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad
nieletnim w czasie trwania maratonu.
Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów
Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani
zachowywać się w sposób niesportowy.
Uczestnik maratonu zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej
z zawodami.
Uczestnik maratonu w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora.
Uczestnicy i opiekunowie startujący w wyścigu są zobowiązani do jazdy na
sprawnym rowerze oraz obowiązkowo w kasku sztywnym. Brak kasku
równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.
Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem
elektrycznym.
Zawodnicy biorący udział w imprezie zobowiązani są do zachowania czystości
na trasie przejazdu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach
i napojach poza strefą bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników
w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy nie zastosują się do
powyższego, zostaną ukarani dyskwalifikacją.
Zaleca się posiadanie ubezpieczenie OC i NW.

2. Obowiązkowe oświadczenia uczestników
a) Każdy uczestnik maratonu dokonujący zgłoszenia i przelewu opłaty startowej
poprzez internet oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
b) Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są do
poświadczenia zapoznania się z zasadami niniejszego regulaminu
własnoręcznym podpisem
c) Start zawodnika niepełnoletniego (dystanse KIDS, HOBBY, MINI) możliwy jest
po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna
prawnego w Biurze Zawodów.
d) Świerklany MTB Maraton– oświadczenie zawodnika pełnoletniego (dystans
MINI i MEGA),
e) Świerklany MTB Maraton – oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dla
zawodnika niepełnoletniego (dystans MINI i HOBBY).
f) Świerklany MTB Maraton – oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dla
zawodnika niepełnoletniego (dystans KIDS).
§ 9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
 przejazd oznakowaną trasą,
 elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 bufety na trasie,
 ciepły posiłek regeneracyjny






możliwość umycia roweru,
zabezpieczenie medyczne.
w trakcie maratonu dostępny będzie numer alarmowy: 603 652 508.

§ 10. PROGRAM WYŚCIGU
Wyścig zostanie przeprowadzony według programu opublikowanego na stronie
www.kkswierklany.pl oraz dostępnego na miejscu imprezy.
Pole startowe dla startujących na dystansach MINI, MEGA i HOBBY zostanie
udostępnione zawodnikom o godz. 10.30. Rozpoczęcie rywalizacji zaplanowano na godz.
11.00.
Zawody dla kategorii KIDS zostaną przeprowadzone na terenie miasteczka sportowego
po starcie maratonu głównego.
§ 11. DYSTANSE
 MEGA: 50 – 60 km (2 okrążenia)
 MINI: 20 – 30 km (1 okrążenie)
 HOBBY: 8 – 12 km (1 okrążenie skrócone)
§ 12. RYWALIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO
1. Zawodnik biorący udział w zawodach ma prawo startu tylko na jednym
dystansie.
2. Na trasie maratonu zainstalowany będzie elektroniczny system identyfikacji
i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec
w momencie przekroczenia linii start/meta.
3. W obrębie pola startowego organizator przewiduje wydzielenie wspólnego
sektora dla uczestników startujących na dystansie MINI i MEGA oraz odrębnego
dla zawodników dystansu HOBBY.
4. Start we wszystkich kategoriach wiekowych na dystansie MINI i MEGA odbędzie
się ze startu wspólnego.
5. Zawodnicy startujący na dystansie MEGA będą pokonywać dwa razy pętlę
dystansu MINI.
6. Uczestnicy rywalizujący na dystansie HOBBY wystartują po zawodnikach
startujących na dystansach MINI i MEGA z 2 minutowym opóźnieniem.
7. Opiekunowie na dystansach HOBBY zobowiązani są do ustawienia się na starcie
w wydzielonym sektorze Opiekunów. Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu
HOBBY po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania pomagania
zawodnikom dystansu HOBBY (pchanie, ciągnięcie itp.), z wyjątkiem pomocy
technicznej w przypadku awarii. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie
innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy.
8. Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego
dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku braku odczytu chipa,
zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze
Zawodów.
9. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową
organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie
udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu przez
ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności
dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Numer alarmowy na czas maratonu to 603 652 508. Zalecane jest, aby

zawodnicy w trakcie zawodów mieli przy sobie telefon komórkowy, z zapisanym
numerem alarmowym.
10. Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez
służby porządkowe.
11. W przypadku rezygnacji uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi lub
Komisji Sędziowskiej wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) –
osobiście w Biurze Zawodów lub telefonicznie pod numerem: 666 083 155 lub
720 800 665.
§ 13. ZASADY FAIR PLAY
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę
możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.
Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, na trudnych technicznie
odcinkach trasy oraz w przypadku jazdy po drogach publicznych, czy też wszelkich
skrzyżowania występujących na trasie.
§ 14. KATEGORIE WIEKOWE
Przed startem zawodnicy zostaną przydzieleni do poszczególnych kategorii wiekowych
według poniższej listy na podstawie podanych danych zgłoszeniowych.
DYSTANS KIDS:
KD-0 – do 4 lat dziewczynki
KD-1 – 5 – 7 lat dziewczynki
KM 0 – do 4 lat chłopcy
KM 1 – 5 – 7 lat chłopcy
DYSTANS HOBBY
K8 – 8 – 11 lat dziewczynki (roczniki 2006 – 2009)
K12– 12 – 15 lat dziewczynki (roczniki 2002 – 2005)
K16 – 16+ lat dziewczynki (roczniki 2001 i starsze)
M8 – 8 – 11 lat chłopcy (roczniki 2006 – 2009)
M12 – 12 – 15 lat chłopcy (roczniki 2002 – 2005)
M16 – 16+ lat chłopcy (roczniki 2001 i starsi)
DYSTANS MEGA – MĘŻCZYŹNI:
M20 – 18 – 35 lat (roczniki 1999 – 1982)
M30 – 36 – 49 lat (roczniki 1981 – 1968)
M50 – 50+ lat (roczniki 1967 i starsi)
DYSTANS MEGA – KOBIETY:
K20 – 18 – 35 lat (roczniki 1999 – 1982)
K30 – 36+ lat (roczniki 1981 i starsi)
DYSTANS MINI – MĘŻCZYŹNI:
M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2001 – 1999)
M1 – 19 – 35 lat (roczniki 1998 – 1982)
M2 – 36 – 49 lat (roczniki 1981 – 1968)
M3 – 50 + (roczniki 1967 i starsi)
DYSTANS MINI – KOBIETY:
K0 – 16 – 18 lat (roczniki 2001 – 1999)
K1 – 19 – 35 lat (roczniki 1998 – 1982)

K2 – 36 – 49 lat (roczniki 1981 – 1968)
K3 – 50 + (roczniki 1967 i starsi)
Organizator dopuszcza start zawodników w wieku poniżej 16 lat na dystansie
Mini pod warunkiem posiadania przez zawodnika licencji PZKol i/lub
udokumentowania startów w zawodach MTB na zbliżonych dystansach. Zgoda lub
odmowa organizatora ma charakter ostateczny bez konieczności uzasadniania
pisemnego. Dopuszczeni zawodnicy poniżej 16 lat będą klasyfikowani w kategorii
16 - 18 lat. Ze względu na trudny charakter trasy, preferowana jest jazda
z pełnoletnim opiekunem.
§ 15. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzona na podstawie kategorii wymienionych
w niniejszym regulaminie, niezależnie dla kobiet i mężczyzn.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy
w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.
§ 16. START MARATONU
Zawodnicy ścigający się na dystansach MINI, MEGA i zobowiązani są do startu
z wyznaczonego sektora. Uczestnicy dystansu HOBBY rozpoczną swoją rywalizację
z 2 minutowym opóźnieniem.
§ 17. RUCH DROGOWY
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora
ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Uczestnicy maratonu powinni zachować szczególną ostrożność mając na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów m.in.: typu quad, ciągnik, motocykl
crossowy z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy poruszający się po drogach gruntowych i publicznych
powinni jechać prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów
Kodeksu Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
§18. NAJBLIŻSZE SZPITALE
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl
 Szpital w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 51
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32-45-91-800
 Szpital Miejski w Żorach
ul. Dąbrowskiego 20
44-240 Żory
tel. 32-43-41-224; 32-43-41-245; 32-43-41-248

§ 19. TROFEA I NAGRODY
1. Zwycięzcom wyścigu zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody, przydzielane
na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych.
2. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
3. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza
przepadek trofeum.
4. Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 20. KARY
1. W przypadku naruszenia Regulaminu, Organizator może nałożyć następujące
kary:
a) upomnienie,
b) kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
c) dyskwalifikacja.
2. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią
Głównym Świerklany MTB Maraton.
§21. PROTESTY
1. Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut przed dekoracją każdego
z dystansów (słownie). Po tym czasie można składać protesty pisemnie lub drogą
elektroniczną (maraton@kkswierklany.pl), tylko po uiszczeniu kaucji wysokości
60 zł (na konto bankowe Organizatora).
2. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds.
Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
3. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
4. Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną
(maraton@kkswierklany.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu,
którego dotyczą.
§22. INFORMACJE DODATKOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do
jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie
internetowej www.kkswierklany.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia imprezy
w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie
„siły wyższej”.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po maratonie.
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje
i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa
i zasady rywalizacji Fair Play

