REGULAMIN
LIGI SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB
Dolny Śląsk 2022


Organizator:
TC Chrobry Głogów

Współorganizatorami są:










Miasto Głogów
Miasto Twardogóra
Miasto Ścinawa
Miasto Chojnów
Gmina Głogów
Gmina Grębocice
Gmina Jerzmanowa
Gmina Radwanice
DZKol we Wrocławiu

Odpowiedzialnym za organizację Ligi jest:
 Bolesław Bałd - dyrektor Ligi, tel. 605 219 306, e-mail: sbb200@wp.pl
Cel :
- wyłonienie najlepszych uczniów z rocznika 2008 - 2012 i młodszych w kolarstwie
- ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze
- promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu
- upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów
- przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży
- rywalizacja rówieśnicza i sportowa zgodnie z zasadami fair play
Klasa wyścigu:
Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKol, uczestnicy zdobywają punkty do Challenge’u Dolnośląskiego Związku
Kolarskiego w kategorii młodzik/młodziczka.
Terminy i miejsca:
Zawody zostaną rozegrane w dniach:

15 maja
- Twardogóra

04 czerwca
- Ścinawa

30 lipca
- Obiszów

20 sierpnia
- Chojnów (dodatkowa kategoria: junior mł., juniorka mł.)

03 września
- Jakubów

10 września
- Jerzmanowa

17 września
- Szczyglice
Uczestnictwo:
 prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zrzeszeni w klubach sportowych oraz uprawiający kolarstwo w szkółkach
kolarskich
 Paragraf Przepisów Sportowych PZKol 1.1.002
Do zawodów z kalendarza PZKol / RZKol dopuszczeni zostaną wyłącznie uczniowie szkółek kolarskich zarejestrowani
przez ich Regionalne Związki Kolarskie w systemie licencji PZKol ( Sinko ) po okazaniu Komisji Sędziowskiej
ważnych badań lekarskich.





Zawodnicy zrzeszeni w kat. Junior mł./juniorka mł. (2006-2007) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na
2022 rok licencję - dotyczy tylko edycji w Chojnowie.
Zawodnicy zrzeszeni w kat. Młodzik / młodziczka ( 2008 - 2009 ) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na
2022 rok licencję.
Zawodnicy zrzeszeni w kat. Żak / Żakini ( 2010 - 2011 ) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2022 rok
licencję.
Dzieci ze szkółek niezarejestrowane w systemie Sinko, dzieci niezrzeszone – oświadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego.

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich:




Dziewczęta i Chłopcy ur. 2008 i 2009
Dziewczęta i Chłopcy ur. 2010 i 2011
Dziewczęta i Chłopcy ur. 2012 i młodsi

- 13 - 14 lat,
- 11 - 12 lat,
- 10 lat i młodsi

Obowiązuje złożenie Oświadczenia rodzica /prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego ( załącznik nr 1 )
Biuro wyścigu:
 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu zostanie podany
w komunikacie organizacyjnym, oddzielnym dla każdego wyścigu. Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą
potwierdzić udział w wyścigu w Biurze Zawodów do godz. 10:30 prezentując licencje i zaświadczenia lekarskie.
 Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art.1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się
w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:30 w biurze w zawodów.
 Zgłoszenia zawodników wyłącznie elektronicznie, najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody, przez
panel zgłoszeniowy www.wynikizawodow.eu
 link do zgłoszeń na Twardogórę – zgodnie z Komunikatem organizacyjnym.
Kolejność startu i dystanse:
godz. 10:45 dziewczynki
godz. 11:15 chłopcy
godz. 11:45 dziewczynki
godz. 12:30 chłopcy
godz. 13:10 dziewczynki
godz. 14:10 chłopcy

rok ur. 2012 i młodsze
rok ur. 2012 i młodsi
rok ur. 2010-2011 ( żakini )
rok ur. 2010-2011 ( żak)
rok ur. 2008-2009 (młodziczka)
rok . ur. 2008-2009 (młodzik)

10 do 20 min.
10 do 20 min.
15 do 30 min.
15 do 30 min.
30 do 45 min.
30 do 45 min.

godz. 15:00 zakończenie i dekoracja kategorii.
godz. 15:30 dziewczęta
godz. 16:30 chłopcy

rok ur. 2006-2007 (juniorka mł.) 35 do 50 min. - tylko w Chojnowie
rok ur. 2006-2007 (junior mł.)
35 do 50 min. - tylko w Chojnowie

UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności i godzin startu poszczególnych grup wiekowych
Klasyfikacje:
 wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i według niniejszego ogólnego regulaminu
oraz komunikatu organizacyjnego poszczególnych edycji .
 wyścigi w kategorii 2008 - 2009 ( młodzik i młodziczka ) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN wraz z dziewczętami i
chłopcami nie posiadającymi licencji sportowej ( uprawiającymi kolarstwo w szkółkach kolarskich) z odpowiednimi
rocznikami;
 wyścigi w kategorii 2010 - 2011 ( żak i żakini ) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN wraz z dziewczętami i chłopcami
nie posiadającymi licencji sportowej ( uprawiającymi kolarstwo w szkółkach kolarskich) z odpowiednimi rocznikami
 w poszczególnych wyścigach uczestnicy rywalizują w klasyfikacji indywidualnej;
 wyścigi w kategoriach wiekowych zostaną przeprowadzone w klasyfikacji oddzielnej dla chłopców i dziewcząt;
 dodatkowo zostanie sporządzona oddzielna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencje sportowe w kategoriach
młodzik / młodziczka do Challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.
Nagrody:
 za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 za miejsca IV -VI w poszczególnych kategoriach - dyplomy
Postanowienia końcowe:
 Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby
 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów
 Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni
przez Klub.
 Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki,
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator z Sędzią Głównym
 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Zasady uczestnictwa związane z pandemią koronawirusa:
1. 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 transmisją koronawirusa w Polsce.
2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach zawodnicy, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie zawodników,
którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub na kwarantannie.
3. Osoby wymienione w punkcie 2, muszą przebywać w maseczkach.
4. Organizator będzie dokonywał wyrywkowego pomiaru temperatury uczestników przy użyciu termometru zdalnego.
5. Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem osób wpisanych na listę
startową.
6. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
7. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:
- zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,
- będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,
- przyjmuję do wiadomości, że Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania uczestników
zawodów.

Organizator

Regulamin zatwierdzony przez DZKol Wrocław, dnia: 11.04.2022.

Załącznik nr.1 do regulaminu zawodów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB
DOLNY ŚLĄSK 2022

Dotyczy zawodów:
15
04
30
20
03
10
17

maja
czerwca
lipca
sierpnia
września
września
września

-

Twardogóra
Ścinawa
Obiszów
Chojnów
Jakubów
Jerzmanowa
Szczyglice

Do udziału w wyścigach LIGI SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB - DOLNY ŚLĄSK 2022 organizowanych przez
TC Chrobry Głogów, dopuszczeni są też zawodnicy szkółek kolarskich zarejestrowani przez Regionalne Związki
Kolarskie w kategoriach zgodnych z ich rokiem urodzenia, pod warunkiem przedłożenia Komisji Sędziowskiej
oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna o treści jak poniżej:
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego
Ja, niżej podpisany/a ...................................................................................................…………………………………………………………….
zamieszkały/a w ....................................................................................………………………………………………………………………………….
legitymujący się dowodem osobistym nr ..............................................................................,
oświadczam, że:
- jestem rodzicem / prawnym opiekunem/ (niepotrzebne skreślić) zgłaszanego do udziału w zawodach kolarskich
w ramach Ligi Szkółek Kolarskich Dolny Śląsk 2022 ,
(imię i nazwisko uczestnika):...........................................................................................……………………………..
urodzonego dnia: ………………………………………………… ……………..
(nazywany dalej Podopiecznym)
- zapoznałem się z Regulaminem Zawodów i akceptuję go bez zastrzeżeń,
- zgadzam się na udział Podopiecznego w zawodach kolarskich w ramach Ligi Szkółek Kolarskich Dolny Śląsk 2022
- ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego,
- jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich ze
wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność,
- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie wiążą się z jazdą sportową na rowerze
i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu
Podopiecznego,
- jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet,
jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską,
- wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy
przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne
rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego.

..............................................................................................................................................
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach stworzenia list startowych i
podania wyników do publicznej wiadomości.
…………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Towarzystwo
Cyklistów Chrobry w Głogowie ul. Wita Stwosza 1, 67-200 Głogów.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia list startowych i podania wyników do publicznej wiadomości.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą podmioty, które na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach
kolarskich Ligi Szkółek Kolarskich MTB Dolny Śląsk 2022.

