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Stan na dzień 13.09.2021 r.  
 
 

REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO 
ELIMINATOR SZOSOWY 

26 września 2021 r. /niedziela/ 
 
 

1. Organizator Wyścigu: 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 

• Gmina Dopiewo 

2. Cel imprezy: 

• popularyzacja aktywności rowerowej 

• propagowanie zdrowego trybu życia 

• rekreacja na sportowo 

3. Termin i miejsce: 

• 26 września 2021 rok /niedziela/  

• otwarcie biura zawodów: od godz. 8.30 do godz. 9.45 

• start wyścigów: godz. 10.00 

• trasa: droga serwisowa trasy S 11 pomiędzy węzłem Dąbrówka i zjazdem Gołuski 

4. Rejestracja zawodników: 
• odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na 

stronie internetowej www.gosir.dopiewo.pl 
• uczestnicy zobowiązani są do dokonania opłaty startowej w wys. 40 zł, która jest 

potwierdzeniem uczestnictwa w wyścigu kolarskim 
• zgłoszenia przyjmowane będą od 1 września 2021 roku do osiągnięcia 

maksymalnego limitu uczestników, ale nie później niż do 21.09.2021 r. 
• maksymalny limit uczestników wyścigu to 96 osób, minimalny 48 
• losowanie numerów startowych odbędzie się 23.09.2021 r. w siedzibie 
 Organizatora, a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOSiR         
 w Dopiewie 
• każdy z zarejestrowanych uczestników otrzyma numer startowy oraz pakiet 

startowy /odbiór w biurze zawodów/ 

5. Uczestnicy: 

• osoby pełnoletnie 

• młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego 

6. Opłaty: 
• opłata startowa: 1 uczestnik - 40,00 zł 

http://www.gosir.dopiewo.pl/
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7. Kategorie wiekowe: 

• kobiety - K20 (do 29 lat) 

• kobiety - K30 (30-39 lat) 

• kobiety - K40 (40-49 lat) 

• kobiety - K50+ (50 i starsze) 

• mężczyźni - M20 (do 29 lat) 

• mężczyźni - M30 (30-39 lat) 
• mężczyźni - M40 (40-49 lat) 

• mężczyźni - M50+ (50 i starsi) 

8. Klasyfikacja: 
• klasyfikacja generalna (czteroosobowy finał) 

Klasyfikacje czasowe: 

• najszybsza zawodniczka w kategorii K20 

• najszybsza zawodniczka w kategorii K30 

• najszybsza zawodniczka w kategorii K40 

• najszybsza zawodniczka w kategorii K50+ 

• najszybszy zawodnik w kategorii M20 

• najszybszy zawodnik w kategorii M30 

• najszybszy zawodnik w kategorii M40 

• najszybszy zawodnik w kategorii M50+ 

9. Przebieg wyścigu: 

• zawodnicy zostaną rozlosowani i umieszczeni kategoriami wiekowymi w drabince 
eliminacyjnej - po jednej stronie K20/K30/M20/M30, po drugiej stronie kategorie 
K40/K50+/M40/M50+ 

• Organizator dopuszcza wymieszanie grup wiekowych w przypadku mniejszej ilości 
zgłoszeń w danej kategorii wiekowej 

• wyścigi w grupach 4-osobowych (w szczególnych przypadkach 3 lub 5-osobowych) 
rozpoczyna się startem wspólnym na dystansie 5 km (2,5 km – nawrót - 2,5 km) 

• drogą eliminacji do kolejnej rundy awansuje dwóch najszybszych zawodników w 
swoim wyścigu 

• zawodnicy z miejsc 3 i 4 po każdym wyścigu będą wyeliminowani z zawodów  
• w przypadku kontuzji i niemożliwości startu w kolejnej rundzie, awans do tej rundy 

uzyskuje kolejna najszybsza osoba z danego wyścigu  

• dodatkowo awans do każdej kolejnej rundy może uzyskać najszybszy zawodnik  
z miejsca niepremiowanego bezpośrednim awansem - w zależności od podziału 
drabinki eliminacyjnej 

• kolejne rundy eliminacyjne odbywać się będą według drabinki wyścigu, oznaczonej 
odpowiednim numerem i kolorem  

• zwycięzcy wyścigów awansują do kolejnej rundy zgodnie z drabinką zawodów 
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• zawodnicy z drugich miejsc będą rozlosowywani do wszystkich wyścigów w kolejnej 

rundzie 
• awans do finału uzyskają zwycięzcy 3 biegów półfinałowych. Stawkę finałową uzupełni 

najszybszy zawodnik z drugiego miejsca spośród wszystkich wyścigów półfinałowych 
• podczas wyścigów czasy przejazdów będą rejestrowane, tak by wyłonić zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach wiekowych 
 

10. Bezpieczeństwo: 
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w zawodach w zapiętym kasku rowerowym 
• zabroniony jest udział osób postronnych poruszających się na rowerach (oprócz służb 

z ramienia Organizatora), wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegających 
• zabrania się wnoszenia na trasę zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla innych uczestników 
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach 

osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków 
odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju 

• numer startowy w czasie zawodów musi być umocowany z przodu stroju, na rurze 
podsiodłowej oraz kasku. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego 
modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją 

• każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych) 

• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzony sprzęt rowerowy podczas trwania imprezy 
• dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan 

zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. 
Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, 
potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach 

• zabroniony jest udział na rowerach poziomych oraz typu handbike 

11. Postanowienia ogólne: 
• Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy 
• zawody nie odbędą się w przypadku nie osiągnięcia do dnia 21.09.2021 r. minimalnego 

limitu uczestników tj. 48 osób opłaconych na liście startowej 
• zawody odbędą się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi 

zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej  
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

• wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią 
COVID-19 

• protesty można składać wyłącznie pisemnie do Organizatora, będącego jednocześnie 
sędzią rozstrzygającym, w ciągu 30 minut od zakończenia danego wyścigu, inne formy  
protestu nie będą rozpatrywane 
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• w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od 

Organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu 
wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy 
• ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów, w sprawach spornych 

decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną 
 
12. RODO 

• dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane 
tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: 
Administrator). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą 
adresu e-mail: gosir.iod@dopiewo.pl. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu 
imprezy pod nazwą Wyścig Kolarski Eliminator Szosowy w dniu 26 września 2021 roku 
w godzinach 8.30 - 17.00 na terenie trasy serwisowej S 11 węzeł Dąbrówka - Gołuski, 
Gmina Dopiewo. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym 
dla realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. 
6. Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu. 

 
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza  
 Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
9. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym: 

a) Foxter Sport Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kole, ul. Włocławska 3, 62-600 Koło, NIP: 
666-207-38-63 w celu realizacji usługi elektronicznej rejestracji uczestników 
wyścigu oraz elektronicznego pomiaru czasu, 
 

mailto:gosir.iod@dopiewo.pl
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b) PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 (Przelewy24) w celu 

realizacji usługi polegającej na możliwości dokonania płatności za zawody drogą 
internetową. 

10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 
Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie 
udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa. 

11. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników 
nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której 
dane dotyczą. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji. 

13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której 
mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz 
podmiotów zewnętrznych, o których mowa w pkt. 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy 
od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej. 

14. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa. 

UWAGA! 

Powyższa treść dot. przetwarzania danych osobowych będzie podpisana przez uczestnika 

zawodów przy odbiorze pakietu startowego. 

 


