Regulamin zawodów kolarskich
„Wyścig by Tomasz Marczyński
II edycja Stary Sącz 2022”
1. Cel zawodów
1.1. Popularyzacja kolarstwa szosowego w Polsce
1.2. Promocja Starego Sącza, Małopolski oraz lokalnych atrakcji turystycznych i
sportowych
1.3. Wyłonienie najlepszych Uczestników w wyścigu szosowym organizowanym w
Starym Sączu dnia 6 sierpnia 2022
1.4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

2. Nazwa imprezy
„Wyścig by Tomasz Marczyński – II edycja Stary Sącz”

3. Data i miejsce imprezy
6 sierpnia 2022 roku, Gaboń, gmina Stary Sącz. Dystans: 11,8km

4. Organizator
TM Tomasz Marczyński
Mała Wieś 125, 32-002 Węgrzce Wielkie
NIP: 6831891915
Kontakt: wojciech@wyscig.cc
Oficjalna strona internetowa: www.wyscig.cc

5. Zgłoszenia
5.1. Zgłoszenia przyjmowane są w formularzu elektronicznym umieszczonym na stronie:
www.wyscig.cc: w okresie 15 kwietnia 2022 – 5 sierpnia 2022
5.2. Opłaty startowe:
5.2.1. Do dnia 5 sierpnia 2022, do godziny 23:59: 149,00 złotych, dostępne są też
inne pakiety: opublikowane na www.wyscig.cc
5.2.2. Zapisy w dniu zawodów 6 sierpnia 2022: 209,00 złotych w miarę posiadanych
wolnych miejsc
5.3. Wszystkie opłaty startowe są kwotami brutto i zawierają podatek VAT
5.4. Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania
zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.
Organizator ustala limit Uczestników na 500 opłaconych osób
Organizator zastrzega sobie prawo możliwości obniżenia limitu startujących jeśli
będzie to wynikać z aktualnych Rozporządzeń dotyczącego przeciwdziałaniu i
rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS coV- 2 i wytycznych GIS

Pierwszeństwo startu będą miały osoby według kolejności zapisów a w sytuacji
skreślenia z listy startujących z w/w powodów Organizator zwróci każdorazowo
Uczestnikom wpłacone wpisowe w całości.
5.5. Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiane są automatycznie po
dokonaniu płatności w terminach obowiązujących według ustawy o VAT, na osoby i
podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych nabywcy w
formularzu elektronicznym podczas dokonywania zgłoszenia. Kontakt w sprawie
korekt faktur: faktury@timedo.pl
5.6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie podlega też przeniesieniu na innego
Uczestnika. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie dotyczy
przypadku opisanego w pkt 5.4)

6. Warunki Uczestnictwa
6.1. „Wyścig by Tomasz Marczyński – II edycja Stary Sącz” to ogólnodostępny wyścig
szosowy rozgrywany w Starym Sączu w dniu 6 sierpnia 2022 roku. Uczestnikiem
„Wyścig by Tomasz Marczyński" może być osoba, która spełni następujące warunki:
6.1.1. Urodziła się przed 31 grudnia 2007 roku
6.1.2. Wypełni formularz zgłoszeniowy wskazany na stronie internetowej imprezy
6.1.3. Bezwarunkowo stosować się będą do aktualnie obowiązujących zaleceń
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu
ochronę przed koronawirusem SARS-CoV-2.
6.1.4. Dokona opłaty startowej
6.1.5. Potwierdzi znajomość regulaminu i go zaakceptuje
6.1.6. W Wyścigu mogą brać udział osoby poruszające się na technicznie
sprawnych rowerach z obowiązkowym wyposażeniem zgodnym z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, którego tekst jednolity
został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r
6.1.7. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników zabrania się stosowania limonek
6.1.8. Główną ideą Wyścigu jest rywalizacja sportowa fair play. Zakazuje się
draftingu na trasie zawodów, każde naruszenie stwierdzone przez sędziów
zawodów będzie karane dyskwalifikacją
6.1.9. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające innego dokumentu uprawniającego do
poruszania się rowerem po drodze publicznej, zobowiązane są posiadać
ważną kartę rowerową
6.1.10.Każdy Uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Uczestnicy
poruszający się po trasie Wyścig by Tomasz Marczyński bez wymaganego
kasku będą zdyskwalifikowani

6.1.11.Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej)
Uczestnik akceptuje klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
wyrządzane z własnej winy
6.2. Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża
zgodę na powyższe działania
6.4. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
6.4.1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek
rozpowszechnianie w dowolnej formie

znaną

techniką

oraz

6.4.2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Wyścig by Tomasz
Marczyński
6.4.3. Wprowadzenie do pamięci komputera i
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku

do

sieci

multimedialnej,

6.4.4. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
6.4.5. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych
6.4.6. Publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w zawodach w mediach
społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i
nazwiska
6.4.7. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom
Wyścig by Tomasz Marczyński sublicencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres
udzielonej mu licencji

7. Program zawodów
6 sierpnia 2022 (sobota) *
08:00 – 10:00 odbiór numerów, pakietów startowych i zapisy w biurze zawodów
(Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, ul. Papieska 10, Stary
Sącz)
10:10
start honorowy i przejazd zwartą kolumną do startu ostrego
mieszczącego się przy Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu
około 11:11
start pierwszego zawodnika na zasadzie gran fondo
12:01
start ostatniego zawodnika na zasadzie gran fondo
12:00-14:00
zawody dla dzieci (Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, ul.
Papieska 10, Stary Sącz)
13:13
zamknięcie trasy wyścigu
14:15
rozpoczęcie dekoracji dzieci
15:15
rozpoczęcie dekoracji w poszczególnych kategoriach (Diecezjalne
Centrum Pielgrzymowania ul. Papieska 10, Stary Sącz)
* harmonogram zawodów może ulec zmianie i zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ochronę przed koronawirusem SARS-CoV-2.

8. Wyścig
8.1. „Wyścig by Tomasz Marczyński – II edycja Stary Sącz” zostanie przeprowadzony na
trasie ze Gabonia na Przehybę o długości 11,8km i 960 metrów przewyższenia.
Mapy wyścigu będą udostępnione przez Organizatora na kanałach social media i/lub
stronie internetowej.
8.2. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi Polskiego Związku
Kolarskiego
8.3. Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu indywidualnego
w odstępach nie mniejszych niż 5 sekund pomiędzy Uczestnikami.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o
czym poinformuje Uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania
imprezy. W przypadku zmiany godziny startu, o zaistniałym fakcie organizator
poinformuje na min. 3 dni przed imprezą.
8.5. Trasa wyścigu będzie oznakowana
8.6. Na trasie będzie znajdował się punkt żywieniowy (meta Przehyba)
8.7. Sklasyfikowanie Uczestnika na dystansie będzie ograniczone limitem czasu. Jeśli
nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godzina 13:13. Po upływie
limitu czasu, Uczestnicy kończący poszczególne dystanse mogą nie zostać ujęci w
klasyfikacji końcowej. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie
prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy
8.8. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i
płeć zostaną Uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasy Wyścig by
Tomasz Marczyński – II edycja Stary Sącz

8.9. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych Uczestników
zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie
używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play oraz do poszanowania
środowiska naturalnego

9. Wycofanie Uczestnika w trakcie Wyścigu
9.1. Uczestnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania Wyścig by Tomasz
Marczyński, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne,
służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 730112999) celem uniknięcia
rozpoczęcia akcji ratowniczej
9.2. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z
wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji
ratowniczej pokrywa poszukiwany Uczestnik
9.3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro Uczestników, Organizator,
w porozumieniu z zespołem medycznym wyścigu, ma prawo do wycofania
Uczestnika z rywalizacji

10. Świadczenia dla Uczestników
10.1. W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje:
10.1.1.Numer startowy z elektronicznym chipem oraz obsługę sędziowską
10.1.2.Oznakowaną, wyłączoną częściowo z ruchu trasę Wyścig by Tomasz
Marczyński – II edycja Stary Sącz
10.1.3.Pełne zabezpieczenie medyczne
10.1.4.Wsparcie i pomoc służb organizatora w sytuacjach tego wymagających
10.1.5.Prawo do korzystania z bufetu na mecie oraz posiłek regeneracyjny
10.1.6.Pamiątkowy medal po ukończeniu Wyścigu, wydawany w miasteczku
zawodów
10.1.7.Nagrody i puchary (dla zwycięzców) oraz prawo do udziału w konkursie z
nagrodami

11. Kategorie wiekowe
Kobiety
Open
K1: poniżej 18 lat
K2: 18-29 lat
K3: 30-39 lat
K4: 40-49 lat
K5: 50 i więcej

Mężczyźni
Open
M1: poniżej 18 lat
M2: 18-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6A: 60-65 lat
M6B: 66 i więcej lat

12. Nagrody
12.1. Podczas „Wyścig by Tomasz Marczyński – II edycja Stary Sącz” w każdej kategorii
wiekowej na dystansie zawdoów najlepszym Uczestnikom zostaną wręczone trofea
sportowe oraz nagrody
12.2. Dodatkowo przeprowadzona będzie dekoracja w kategorii OPEN (kobiety i
mężczyźni)
12.3. Nieodebranie nagrody do godziny 17:00 skutkuje brakiem możliwości jej odbioru

13. Ruch drogowy
13.1. Przejazd kolumny ze startu honorowego na start ostry (odcinek z Diecezjalnego
Centrum Pielgrzymowania pod Szkołę Podstawową w Gaboniu) odbędzie się w
zwartej grupie przy ograniczonym ruchu drogowym
13.2. Wyścig odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu drogowym. Częściowe
zamknięcie ruchu na całej trasie wyścigu trwać będzie do godziny 13:13. Po tej
godzinie ruch drogowy zostanie otwarty i wszyscy Uczestnicy pozostający na
trasie bezwzględnie muszą stosować się do przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego.
Niezależnie od tego wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do
przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, poruszania się prawą stroną drogi i
zachowania dużą ostrożności w szczególności z uwagi na możliwość napotkania
pieszych i zwierząt oraz pojedynczych pojazdów.
13.3. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań
13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
powstałe z winy Uczestnika

14. Kary
14.1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące
kary:
14.1.1. upomnienie
14.1.2. kara czasowa
14.1.3. dyskwalifikacja

15. Ochrona środowiska naturalnego
15.1. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy wyścigu. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania powinny być
pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej na starcie i
mecie Wyścigu
15.2. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 14 regulaminu
15.3. Nie wolno używać szklanych pojemników i innych przedmiotów stanowiących
zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub kibiców w pobliżu i na trasie
zawodów

16. Protesty
16.1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w
czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z
Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy
do Sędziego Głównego

17. Administrator danych osobowych
17.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
imprezy jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w
Jaśle, ul. Żeromskiego 36
17.2. Wszelkie informacje dotyczące
Administratora znajdują się w
adresem www.timedo.pl/polityka

przetwarzania danych osobowych przez
Polityce Prywatności opublikowanej pod

18. Informacje dodatkowe
18.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i/lub zawodów, przy czym
Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora - www.wyscig.cc,
zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w
stosunku do Uczestnika
18.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu Uczestników na zawody i powrotu z nich
18.3. Uczestnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru
startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze
elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z
Wyścig by Tomasz Marczyński pod groźbą dyskwalifikacji
18.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów
18.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy Uczestnika imprezy
18.6. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy mogą być
usuwane przez obsługę techniczną
18.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z
wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej"
18.8. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu oraz do jego zmian. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany
jako wytłumaczenie

Za zespół organizacyjny: Tomasz Marczyński
Węgrzce Wielkie, dnia 14.04.2022,
wersja regulaminu:1.2_Stary Sącz

