
REGULAMIN
 IV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego 
Wyścigu MTB „Jastrzębia Zdebrz” 

o puchar Starosty Zamojskiego

CELE
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim. 
 Promocja turystycznych walorów Gminy Radecznica.
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

NAZWA IMPREZY:

IV Ogólnopolski Roztoczański Wyścig MTB 
„Jastrzębia Zdebrz” o puchar Starosty Zamojskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza  Gmina Radecznica
„Jastrzębia Zderz” ul. B. Prusa 21
ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj 22-463 Radecznica
www.roztoczezachodnie.pl tel. 84 681 80 01, fax. 84 681 80 41
kapica@roztoczezachodnie.pl e-mail: gminaradecznica@o2.pl
tel. 846861516, fax. 846860040

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA WYŚCIGU. 
13 września 2015 r. (niedziela)
Biuro: Gorajec-Zagroble „Zakręty”, przy stanicy konnej 
Tel.: 504456040, 
Trasa wyścigu: około 30 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH
Start i meta: Gorajec-Zagroble „Zakręty”, przy stanicy konnej
Charakterystyka  trasy  (rundy):  nawierzchnia  lessowa,  roztoczańskie  drogi  polne  i  leśne,
ukształtowanie terenu – trasa mocno pagórkowata (suma przewyższeń 650 m) 
Sposób pomiaru czasu: ręczny
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki: 
Ukończyła  18  lat  (uczestnicy  niepełnoletni  mogą  startować  po  przedstawieniu  pisemnej  zgody
rodziców lub opiekunów prawnych). 
Wypełni kartę uczestnictwa.
Dokona opłaty startowej. 
Otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy. 
Uczestnik wyścigu ma obowiązek startu w kasku sztywnym.
Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.roztoczezachodnie.pl. Rejestracja drogą 
elektroniczną możliwa będzie do dnia 11.09.2015 r do godziny 14:00.
Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów u sędziego zawodów bezpośrednio przed 
startem.

OPŁATY STARTOWE: 
10 PLN –  zgłoszenie internetowe na adres: www.roztoczezachodnie.pl /formularz...
dokonane do dnia 11.09.2015 r. i wpłata na konto odpowiednio wcześniej tak aby najpóźniej w dniu 
11 września 2015 r. do godziny 14:00 środki były uznane i widoczne na rachunku Stowarzyszenia. 
Nr rachunku do wpłat: 50 9602 0007 0001 7162 2000 0002

20 PLN – zgłoszenie bezpośrednio przed zawodami (wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy
-biuro wyścigu)

ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW

a. Prawo startu w wyścigu mają osoby które ukończyły 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat
mogą  startować  za  pisemną  zgodą  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  lub  osoby
sprawującej opiekę w czasie trwania wyścigu (podpis na formularzu zgłoszeniowym)
– posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę
na  udział  nieletniego  dziecka  w  wyścigach  (według  wzoru  oświadczenia
opublikowanego  na  stronie  internetowej  www.roztoczezachodnie.pl stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu). Osoby poniżej 16-go roku życia nie mogą brać
udziału w zawodach.

b. Każdy  uczestnik  startuje  na  własną  odpowiedzialność  (w  przypadku  zawodników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna).

c.  Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan
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 w zawodach potwierdza na formularzu
zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu  własnoręcznym podpisem rodzic  lub
opiekun prawny nieletniego zawodnika.

d. Każdy  zawodnik  ma  obowiązek  startu  w  kasku  sztywnym.  Zaleca  się  posiadanie
ubezpieczenia OC i NNW.

e. Każdy  z zawodników  otrzyma  tzw.  pakiet  startowy:  numer  startowy,  gadżety,
upominki,  foldery  i inne  materiały  reklamowe  i promocyjne  Organizatora  i
sponsorów, baton energetyczny, posiłek regeneracyjny.

f. Numer startowy należy zwrócić w Biurze Zawodów po zakończeniu zawodów. 
g. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz

zapoznania się z trasą wyścigu a w szczególności przestrzeganie przepisów prawo o
ruchu drogowym.
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h. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów
z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

i. Zagubienie numeru startowego powinno zostać zgłoszone Sędziemu Głównemu na
mecie.

j. Zawodnik  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  kosztów  poniesionych  przez
organizatora  z  winy  uczestnika  zawodów,  w  szczególności  wynikłych  ze
zignorowania poleceń organizatora, bądź kosztów ewakuacji wywołanej niezawinioną
przez organizatora niedyspozycją zawodnika.

IV  Ogólnopolski  Roztoczański  Wyścig  MTB   „Jastrzębia  Zdebrz”  o  puchar  Starosty
Zamojskiego jest imprezą sportowo-rekreacyjną rozgrywaną na rowerach MTB. 
W terminie do 11 września 2015r. – zgłoszenia na stronie internetowej (www.roztoczezachodnie.pl) 
i wpłata na konto odpowiednio wcześniej tak aby najpóźniej w dniu 11 września 2015r. 
do godziny 14:00 środki były uznane i widoczne na rachunku Stowarzyszenia. 
Nr rachunku do wpłat: 50 9602 0007 0001 7162 2000 0002

W  dniu  zawodów  (13.09.2015r.)  potwierdzenie  w/w  zgłoszeń  oraz  zgłoszenia  pozostałych
zawodników: 
godzina 9:00 – 10:30    zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10:40 – 10:55 Ustawienie uczestników na starcie 
godzina 10:55 – 11:00 Odprawa techniczna
godzina 11:00 Start: Gorajec-Zagroble „Zakręty” – wszystkie grupy wiekowe
godzina 12:20 Meta Gorajec-Zagroble „Zakręty” 
godzina 13:40 Zamknięcie trasy
godzina 14:00 Dekoracja (Gorajec-Zagroble „Zakręty”) 

KATEGORIE WIEKOWE 
Mężczyźni: 

1. Kategoria J – od 16 do 18 lat (rok ur. 1997-1999),
2. Kategoria ELITE - od 19 do 29 lat (rok ur. 1986-96),
3. Kategoria M I- od 30 do 39 lat (rok ur. 1976-85), 
4. Kategoria M II - od 40 do 49 lat (rok ur. 1966-75). 
5. Kategoria M III - od 50 do 59 lat (rok ur. 1956-65) 
6. Kategoria M IV – 60 lat i starsi (rok ur. 1955 i starsi)

Kobiety: 
7. Jedna kategoria wiekowa kobiet (K) niezależnie od roku urodzenia.

* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia 
grup wiekowych (dot. dekoracji).

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje: 
- prawo udziału w wyścigu (numer startowy, bon żywieniowy),
- zabezpieczenie przedmedyczne

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
Start wspólny. 
Trasa oznakowana (tabliczki, taśma barwna).
Ręczny pomiar czasu.
Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.
Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 14:00 nie zostanie sklasyfikowany (DNF).
Informacje  dotyczące  wyników i  klasyfikacji  zawodników będą podawane w biurze  zawodów a
następnie na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.roztoczezachodnie.pl 
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ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
Trasa wyścigu nie ma części wspólnych z drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Trasa wytyczona w
sposób umożliwiający łatwy dojazd pojazdu ratunkowego. 
TEL. RATUNKOWY ORGANIZATORA: 504 456 040
Uczestnicy  powinni  zachować  szczególną  uwagę,  w  momencie  gdy  zbliżają  się  do  miejsc
oznakowanych  jako  niebezpieczne.  Zawodnik  wolniejszy  (wyprzedzany)  nie  może  w  świadomy
sposób utrudniać manewru wyprzedzania. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać
się na swoim torze jazdy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
na trasie wyścigu. 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 
Klasyfikacja  indywidualna  będzie  prowadzona  w  wymienionych  w  regulaminie  kategoriach
wiekowych.  Zwycięzcami  wyścigu  w  poszczególnych  kategoriach  zostaną  uczestnicy,  którzy
w najkrótszym czasie pokonają trasę. 

NAGRODY 
W każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe.
Pierwszy zwycięzca z danej kategorii otrzyma puchar.
Trzech pierwszych zwycięzców z każdej kategorii otrzyma medal i ewentualnie nagrodę rzeczową.

KARY 
Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary: 
Upomnienie uczestnika, 
Dyskwalifikacja uczestnika. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  i  zdarzenia  losowe  zaistniałe  podczas  dojazdu
uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpo-
wiedzialność(w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opieku-
nów), niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem  i  organizacją  zawodów  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  szkody  osobowe,
rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,
wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy
uczestnika.
W  razie  wypadku  lub  powstałej  szkody  związanej  z  zawodami  uczestnicy  nie  mogą  występować  z
roszczeniami  odszkodowawczymi  od  Organizatora  lub  osób  działających  w  jego  imieniu,  lub  z  jego
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów. 
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do
karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą. 
Uczestnicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  zarządzeń  i  poleceń  ze  strony  służb  porządkowych
Organizatora w czasie trwania zawodów. 
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis
uczestnika  na  karcie  zgłoszenia  potwierdza  zapoznanie  się  z  warunkami  regulaminu  i  uczestnictwa  na
zawodach. 
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 
Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materia -
łach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały



graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagro-
dzenia z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne poda-
nie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska
Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona  w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swo-
bodny przejazd pozostałym zawodnikom.
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu
Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku narusze-
nia tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacji
Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z
należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się
w sposób niesportowy. 
Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega
sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian. 
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Anna Batorska , tel.  504 456 040
Szpital: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Al. Jana Pawła II
10 Odział Ratunkowy tel. 84 677 31 35

ORGANIZATORZY 


