
REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO
„TOUR DE PIEKARY” 2021

I Cel wyścigu

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji  i dobrej zabawy,

- podnoszenie sprawności ruchowej dzieci.

II Organizatorzy

 Miasto Piekary Śląskie 
             Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
             Śląski Związek Kolarski 

III Termin i miejsce

Data: sobota, 25 września 2021

Biuro zawodów czynne od: 800 do godz. 15:00

Wydawanie numerów startowych i  potwierdzenie  udziału  w zawodach musi  nastąpić  od godziny

08:00 do 09:00 w przypadku zawodników licencjonowanych i od godz. 9:00 do 12:00 w przypadku

pozostałych uczestników.

IV Zgłoszenia

1. Do wyścigu należy się zgłosić do dnia 17 września 2021 r.

1. Zapisy dokonywane są drogą internetową na stronie  

https://dostartu.pl/tour-de-piekary-2021-v6190 

2. W  dniu  zawodów  organizator  będzie  dysponował  jedynie  30  numerami  startowymi  dla

wszystkich kategorii

3. Obowiązuje  limit  250  uczestników,  w  przypadku  wyczerpania  ilości  miejsc  istnieje  możliwość

wcześniejszego zakończenia zapisów. 

V Trasa

Wyścig zostanie rozegrany na pętli o długości 3518 m rozpoczynającej i kończącej się na  Kopcu

Wyzwolenia, a przebiegający ulicami Jana Pawła II - Inwalidów Wojennych – Wyzwolenia.

Linia startu wyznaczona zostanie w dniu zawodów oddzielnie dla poszczególnych kategorii

wiekowych w zależności od ilości zawodników.

Współzawodnictwo  w  kategorii  przedszkolaków  oraz  w  kategorii  I  –  dziewcząt  i  chłopców

przeprowadzone  zostanie  na  placu  reprezentacyjnym  pod  Kopcem  Wyzwolenia  na  odcinku  1

kilometra.

VI Pomiar czasu
Czas wyścigów mierzony będzie elektronicznie przy użyciu chipów.

https://dostartu.pl/tour-de-piekary-2021-v6190


Numery startowe zawodnik  zobowiązany jest  umieścić  prawym i  lewym biodrze,  tak  aby  były

czytelne dla komisji sędziowskiej.

 VII Kategorie wiekowe

Sprawnościowy tor rowerowy

Kat. P K – przedszkola    – dziewczyny – rowery biegowe (2015 i młodsi)

Kat. P M – przedszkola    – chłopcy – rowery biegowe (2015 i młodsi)

Kat. P K – przedszkola  – dziewczyny (2015 i młodsi)

Kat. P M – przedszkola – chłopcy (2015 i młodsi)

Kat. I K – szkoły podstawowe – dziewczyny (2014 – 2011)

Kat. I M – szkoły podstawowe – chłopcy (2014 – 2011)

Zawodnicy nielicencjonowani

Kat. II K – Żakinie (2010 – 2009) 11-12 lat

Kat. II M  – Żacy (2010 – 2009) 11-12 lat

Kat. III K – Młodziczki (2008 – 2007) 13-14 lat

Kat. III M – Młodzicy (2008 – 2007) 13-14 lat

Kat. IV K – Juniorki Młodsze   (2006 – 2005) 15-16 lat

Kat. IV M – Juniorzy Młodsi  (2006 – 2005) 15-16 lat

Kat. V K – Juniorki (2004 – 2003) 17-18 lat

Kat. V M – Juniorzy (2004 – 2003) 17-18 lat

Kat. VI K – Elita kobiety (2002 – 1992) 19-29 lat

Kat. VI M– Elita mężczyźni (2002 – 1992) 19-29 lat

Kat. VII K  – Masters I – kobiety (1991 – 1982) 30-39 lat

Kat. VII M – Masters I – mężczyźni (1991 – 1982) 30-39 lat

Kat. VIII K  – Masters II – kobiety (1981 i starsze)  40 +

Kat. IX M – Masters II – mężczyźni (1981 – 1972) 40-49 lat

Kat. X M – Masters III – mężczyźni (1971 – 1962) 50-59 lat

Kat. XI M – Masters IV – mężczyźni (1961 i starsi) 60 + 

Kat. XII – Juniorki – rowery  górskie  do lat 18  2  okrążenia

Kat. XIII – Juniorzy – rowery  górskie   do lat 18  2  okrążenia

Kat. XIV   –  kobiety – rowery  górskie  powyżej lub 18 lat 2  okrążenia

Kat. XV  – mężczyźni – rowery  górskie  powyżej lub 18 lat 2  okrążenia

Zawodnicy licencjonowani

żakinie (2010 – 2009) 11-12 lat

żacy (2010 – 2009) 11-12 lat

młodziczki (2008 – 2007) 13-14 lat

młodzicy (2008 – 2007) 13-14 lat

juniorki młodsze   (2006 – 2005) 15-16 lat

juniorzy Młodsi  (2006 – 2005) 15-16 lat

juniorki   (2004 – 2003) 17-18 lat

juniorzy   (2004 – 2003) 17-18 lat



W  kategoriach  Elita  i  Masters zawodnicy  po  zakończeniu  wyścigu  przez  pierwszego

zawodnika są zobowiązani do zakończenia rywalizacji po przejechaniu linii mety niezależnie

od liczby przejechanych okrążeń

W przypadku jeżeli  liczba startujących w danej kategorii  wiekowej nie przekracza 5 osób istnieje
możliwość łączenia kategorii.

VIII Harmonogram i dystanse

Rywalizacja  na sprawnościowym torze przeszkód rozpocznie  się  o  godz.  09:30 w pobliżu  biura
zawodów. Pozostałe wyścigi odbędą się według poniższego harmonogramu:

żak 09:30:00 2
młodzicz-

ka 09:31:00 2

żakini 09:31:30 2

młodzik 10:00:00 4
juniorka
młodsza 10:00:00 4

juniorka 10:00:00 4
junior

młodszy 10:40:00 8

junior 10:41:00 8

PRZERWA 15 min
11:30 -
11:45

III M (młodzik) 11:45:00 1

II M (żak) 11:45:00 1

III K (młodziczka) 11:45:00 1

II K (żakini) 11:45:00 2

V M (junior) 11:45:00 2

IV M (junior młodszy) 11:45:00 2

V K (juniorka) 11:45:00 2

IV K (juniorka młodsza) 11:45:00 2

XII (kobiety < 18) MTB 12:10:00 2
XIII (mężczyźni < 18)

MTB 12:10:00 2

XIV (kobiety 18+) MTB 12:10:00 2
XV (mężczyźni 18+)

MTB 12:10:00 2

PRZERWA 15 min
12:30 -
12:45

X M (M50) 12:45:00 5

IX M (M40) 12:45:00 5

VI, VII, VIII K (Kobiety) 12:45:30 3

XI M (M60+) 12:45:30 3

VII M (M30) 13:15:00 7

VI M (Elita) 13:15:00 7

IX Klasyfikacja końcowa

Uczestnicy sklasyfikowani zostaną w poszczególnych kategoriach  zgodnie z uzyskanymi

czasami, we wszystkich kategoriach z  podziałem na kobiety i mężczyzn.

W  przypadku  zawodników  licencjonowanych  wyścigi  zostaną  rozegrane  w  formie  kryterium

kolarskiego w którym zawodnicy będą zdobywać punkty na co drugim okrążeniu wg klucza 5-3-2-1.

Kategoria R - Kategoria rodzinna (rodzic + dziecko w wieku do 16 lat) – do klasyfikacji zaliczany

będzie  łączny wynik z pierwszych okrążeń z własnych wyścigów dziecka i rodzica.



Zgłoszenia do kategorii rodzinnej przy odebraniu numerów w biurze zawodów

X Uczestnictwo

1. Zawody są ogólnodostępne, udział mogą brać wszyscy chętni niezależnie od wieku

1. Każdy z uczestników musimy wypełnić dodatkowe oświadczenia na miejscu zawodów o tym, iż w 

ostatnich 14 dniach nie występowały u Niego objawy związane z wystąpieniem wirusa COVID – 19.

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przebywania na terenie zawodów w maseczce 

zasłaniającej twarz, jedynie na czas swojego startu zawodnik może ściągnąć maseczkę.

3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie roweru i sztywnego kasku.

4. Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  lub własnoręcznie   

podpisanego oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.

Udział w wyścigach dla zawodników licencjonowanych będzie możliwy po przedstawieniu ważnej 

licencji kolarskiej i zaświadczenia lekarskiego.

5. W przypadku osób niepełnoletnich bez licencji kolarskiej wymagana jest zgoda rodziców lub 

opiekunów  prawnych do udziału.

6. Pełną odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w wyścigu ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni

sprawujący opiekę nad nieletnimi w dniu zawodów,

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizowanych 

zawodów oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku na informacyjnych materiałach filmowych oraz

zdjęciowych. 

XI Nagrody

 Organizator przewiduje wyróżnienia dla najlepszych w danych kategoriach.

XII Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy ubezpieczeni zostaną przez organizatora w zakresie NNW  

2. Od godz.  900 trasa wyścigu zostanie zamknięta aż do godz. 1500 i wyłączona dla wszelkiego

ruchu z wyłączeniem przerw przewidzianych harmonogramem.

3. Uczestników wyścigu zapraszamy ze swoimi rowerami,

4. Za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności,

5.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  interpretacji  regulaminu.  W  sprawach  spornych  lub

nieujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.

XIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników „Tour de Piekary będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi 

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa 

oraz niniejszym Regulaminem.



2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu.

3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 

6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi 

zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w 

postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie 

ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez

pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

„zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma 

również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i 

miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach 

zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.


