REGULAMIN Mistrzostwa Polski BMX Racing Time Trial Puchar Polski BMX
Racing #3 27.08.2022r.
1. Cel zawodów
1.1. Wyłonienie Mistrzostw Polski BMX Racing Time Trial w różnych kategoriach wiekowych jak i zwycięzców w kategoriach amator.
1.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, sportów rowerowych i aktywnego wypoczynku.
1.3. Promowanie i popularyzacja rowerów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
1.4. Promocja toru rowerowego BIKE PARK Lublin w Lublinie przy ul. Janowskiej 76
2. Termin i miejsce
2.1. 27.08.2022r, tor BMX Racing przy ul. Janowskiej 76 w Lublinie
2.2. Biuro zawodów mieścić się będzie przy torze BMX Racing w dniu zawodów w godzinach od 9.00
do zakończenia zawodów.
3. Organizator:
Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego
ul. Ruckiego 28
20-736 Lublin
email: zarzad@lkkg.pl
Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie
Ul. Kalinowszczyzna 43
20-205 Lublin

Dyrektor zawodów:
Michał Kusiński
tel. 513-130-677
Email: zarzad@lkkg.pl

koordynator:
Karol Adamczyk
Tel.725-078-959
Email: zarzad@lkkg.pl

4. Warunki uczestnictwa
4.1. Prawo udziału w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki, którzy dokonają zgłoszenia online poprzez formularz dostępny na stronie www.lkkg.pl lub zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu imprezy
oraz posiadają ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.2 Od wszystkich zawodników i zawodniczek wymagany jest sprzęt i wyposażenie zgodnie z punktem
6. niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenia i opłata startowa:
5.1. Zgłoszenia zawodników licencjonowanych do Mistrzostw Polski BMX Racing należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie www.lkkg.pl oraz w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania
zawodów.

5.2. Zgłoszenia zawodników nie licencjonowanych do Zawodów należy dokonać poprzez w Biurze
Zawodów w dniu rozgrywania zawodów.
5.3. Zawodnicy kategorii Junior i Młodsi zobowiązani są do okazania ważnych badań lekarskich o braku przeciwskazań do uprawiania sportu kolarskiego w dniu imprezy, o ile termin ważności badań nie
został wprowadzony do systemu PZKol.
5.4. Opłaty:
Zawodnicy licencjonowani i nielicencjonowani – opłata w dniu imprezy – 30zł
6. Sprzęt i wyposażenie
6.1. Rower zawodników i zawodniczek musi być sprawny technicznie i posiadać, co najmniej jeden
sprawny hamulec. Zawodnicy startujący w Pucharze Polski BMX zobowiązani są używać rower typu
BMX na kołach 20”, w kategoriach masters dopuszczalny jest start na rowerach typu cruiser czyli
BMX z kołami 24”
6.2. Obowiązkowe jest startowanie w kaskach typu „full face” chroniących całą głowę i twarz ze
szczęką.
6.3. Zawodnicy mają obowiązek startować w koszulkach z długimi rękawkami, w długich spodniach
(lub krótkich z ochraniaczami) oraz w rękawiczkach z pełnymi palcami .
6.4. Zalecane jest używanie ochraniaczy na kolana, łokcie oraz kręgosłup.

7. Kategorie
Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach licencjonowanych mężczyzn i kobiet w kategoriach (minimalna liczba uczestników w danej kategorii to cztery osoby):
 Żak
 Młodzik
 Junior Młodszy (tylko Puchar Polski)
 Junior
 Elita
 U23
 Masters
Oraz w kategoriach bez licencji (do lat 13 bez podziału na płeć):
 Dzieci do 5 lat – rok urodzenia 2017
 Dzieci 6-7 lat – rok urodzenia 2015-2016
 Dzieci 8-9 lat – rok urodzenia 2013-2014
 Dzieci 10-13 lat – rok urodzenia 2009-2012
 Młodzież 14-17 lat – rok urodzenia 2005-2008
 Mężczyźni OPEN – rok urodzenia przed 2004
 Kobiety OPEN – wszystkie zgłoszone kobiety

Dodatkowo zawodnicy bez licencji mają prawo startu :
 którzy ukończyli 18 lat, potwierdzą stan zdrowia na specjalnym druku





Zawodnicy wieku 16-17 lat, którzy dostarczą podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego
oświadczenie mówiące, że ich stan zdrowia pozwala im na uczestnictwo w zawodach, startują
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz posiadają ważne ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków,
poniżej 16 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej
oraz ich stałą obecnością w miasteczku zawodów w czasie trwania zawodów.

8 Zasady rozgrywania zawodów Mistrzostwa Polski
8.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PzKol odnośnie BMX Racing oraz niniejszym regulaminem.
8.2. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia otrzymanych numerów startowych na kierownicy.
8.3. Treningi na trasie zawodów są możliwe jedynie w czasie do tego przeznaczonym. Na trasie mogą
trenować tylko zawodnicy zgłoszeni i zweryfikowani w biurze zawodów, z zamontowanymi numerami
startowymi.
8.4. Start będzie odbywał się z bramki startowej
8.5 Zawodnicy wykonają dwa przejazdy. Pierwszy na podstawie numerów startowych, a drugi w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc, tj. Zawodnik/Zawodniczka z najlepszym czasem pierwszego przejazdu będzie startował/a jako ostatnia. Do klasyfikacji końcowej będzie brany pod uwagę
lepszy czas z dwóch wykonanych przejazdów.
9. Protesty
Protesty i apelacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej do sędziego głównego przez kierownika ekipy w ciągu 15 minut od zaistnienia zdarzenia lub natychmiast po ogłoszeniu wyników danej rundy, ale zawsze przed rozpoczęciem rundy następnej. Po rozpatrzeniu protestu, decyzja Komisji
Sędziowskiej w każdej sprawie jest ostateczna.
10. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol. Do nakładania kar upoważniony jest Sędzia
Główny.
11. Harmonogram zawodów
9:00 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów
10:00 – otwarcie trasy do obowiązkowego treningu ( Treningi będą podzielone na 30 minutowe bloki
w zależności od wieku zawodników)
11:15 – ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski, odprawa techniczna
11:30 – 14:00 – wyścigi
17:00 – dekoracje, zamknięcie zawodów
17:15 – Ceremonia zamknięcia Mistrzostw Polski
Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu.
12. Kontrola antydopingowa Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.
13. Skład komisji sędziowskiej:
Zgodnie z przepisami PZKol.

14. Nagrody:
Zwycięzcy poszczególnych kategoriach otrzymują puchary lub medale, dyplomy. Zawodnicy mężczyźni i kobiety w kategoriach Żak, Młodzik, Junior, U23, Elita, Mastersi otrzymają medale i dyplomy a
zwycięzcy koszulki mistrzowskie. Zawodnicy kategorii junior młodszy i nie licencjonowani otrzymają
puchary i dyplomy. Do dekoracji ma obowiązek zgłosić się po trzech najlepszych z każdej kategorii.
15. Ceremonia dekoracji:
Ceremonia dekoracji odbędzie się 30 minut po zakończeniu zawodów.
16. Przepisy końcowe
16.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
16.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków niniejszego Regulaminu.
16.3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
16.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
16.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
16.6. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania fair-play oraz odnoszenia się z szacunkiem do innych
zawodników, sędziów, organizatorów oraz służb porządkowych.
16.7. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
16.8 Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą
16.9 W przypadku zaistniałego zagrożenia epidemiologicznego, obowiązują aktualne przepisy, wytyczne sanitarno epidemiologiczne. W przypadku nie dostosowania się do wytycznych organizator nie
dopuści zawodnika do zawodów.
17. Zmiany w regulaminie
Organizator w porozumieniu z sędzia głównym zastrzega sobie praw do zmian w regulaminie o których poinformuje na odprawie technicznej, lub w przypadku nieprzewidywanego przebiegu zawodów.
18. Szpitale
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Al. Kraśnicka 100, Lublin, tel. (+48 81) 525 72 07
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Bożego Jana Ul. Biernackiego 9, Lublin tel. (+48 81)
747 51
19. Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Lubelski Klub Kolarstwa
Górskiego z siedzibą w Lublinie przy ul. Ruckiego 28. Kontakt dla uczestników imprez poprzez adres
e-mail: zarzad@lkkg.pl , telefonicznie pod numerem +48 513 130 677 lub pisemnie na adres siedziby.
2. Dane które uczestnik imprezy podaje w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu :

• Realizacji Umowy jaką zawarliśmy w związku z uczestnictwem w naszej imprezie sportowej
• spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw udostępniającego dane i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania o
zagrożeniach dla prywatności udostępniającego dane – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
• wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli została wyrażona zgoda),
• w celach informacyjnych np. podanie wyników z imprezy, informacje prasowe • w celu dowodowym, archiwalnym,
• udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpagach Administratora – art. 6
ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez udostępniającego dane).
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe, • aby promować inne
nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f)
RODO.
3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie
umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług
określonych w regulaminie.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z
imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż
5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
6. Będziemy przetwarzać dane w celu wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę,
7. Będziemy przetwarzać dane w celu udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na
fanpagach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w
imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

