
                            REGULAMIN 

             Przełajowego wyścigu „Moskawa Cyclocross”  o Puchar Burmistrza m. Środa 

                  Wlkp. Otwarcie sezonu przełajowego  Polskiego Związku Kolarskiego  

                                                                 2021/2022  

Organizator: 

 Urząd Miasta Środa  Wielkopolska 

Współorganizator: 

 Miejski Klub Sportowy „Środa Wielkopolska” sekcja kolarska 

 Cel wyścigu: 

 promocja Miasta Środa Wielkopolska 

 popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży i mieszkańców miasta i powiatu 

 umożliwienie współzawodnictwa sportowego w kolarstwie 

 zdobywanie punktów do klasyfikacji Polskiego Związku Kolarskiego 

Dyrektor wyścigu: 

 Alex Mendeleew – tel. kom 601786855, Prezes MKS „Środa Wielkopolska” 

 Email: cyclocrosssroda@gmail.com 

Biuro zawodów: 

 Biuro zawodów w holu restauracji MaxMarina, ul. Płazowa 4, 63-000 Środa Wlkp. 

Data i miejsce zawodów: 

 Zawody odbędą się w sobotę 17pazdziernika  2021r, i przeprowadzone zostaną na 

wyznaczanej przez organizatora trasie przy jeziorze Średzkim. Długość rundy  2500 m 

Klasa Wyścigu: 

 Wyścig kl. A w którym zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji PZKoL. 

 Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez PZKoL  i Wzkol. 

Uczestnictwo 

*   Prawo uczestnictwa w zawodach maja zawodnicy z aktualną  licencją PZKoL na rok 

          2021 i ważnymi badaniami lekarskimi pozwalającymi na udział w zawodach kat: Żak 

         (D+Ch), Młodziczka, Młodzik, Juniorka młodsza, Junior Młodszy, Junior, Juniorka,  

          Elita Kobiet, Orliczka, Orlik, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III, IV, Amator open. 

*  Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie NW iOC. 

*  Zgłoszenia do wyścigu prosimy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 



     do  14 października 2021 r. na adres mailowy ; www.akces-sport.pl 

     Po w/w terminie obowiązuję taryfikator „B” zgodnie z przepisami PZKoL. 

*  Weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych  17.10.2021 w Biurze   

     zawodów   od godz  8,15  przynajmniej 60 min przed startem danej kategorii, kat Elita 

           K, M, Juniorka Młodsza, Junior do godz. 13,00. 

*   Zawodnicy bez licencji mogą jedynie startować w wyścigu Amator open, muszą być 

     pełnoletni oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań i pełnej 

     odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w zawodach. 

 Osoba zgłaszana do wyścigu aby uczestniczyć w zawodach musi znać regulamin i 

zaakceptować klauzulę zawartą w załączniku nr.1 

 Obowiązkowe przedstawienie ankiety o stanie zdrowia zawodników i osób 

towarzyszących ( załącznik nr. 2) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu kategorii Amator w przypadku 

ogłoszenia przez Polski Rząd zakazu imprez sportowych dla amatorów 

 

Zasady finansowania 

 Koszty organizacji Wyścigu ponoszą organizatorzy, a koszty udziału zgłoszone kluby 

lub poszczególni zawodnicy indywidualni. 

 Opłaty startowe uiszcza się w biurze zawodów tylko gotówką zgodnie z taryfikatorem 

PZKoL  na rok 2021. 
                 Kategoria wiekowa Oplata  A Oplata  B 

                                       Zawodnicy  licencjonowani 
Elita Mężczyzny / Elita  Kobiet  20,00 40,00 

Mężczyzny / Kobiety poniżej 23 lat 18,00 30,00 

Junior / Juniorka 15,00 20,00 

Juniorka młodsza / Junior  młodszy 10,00 20,00 

Młodzik / Młodziczka   Żak / Zakini Bez oplat 10,00 

Zawodnicy bez licencji  Amator  M/K 50,00 70,00 

Masters  I,  II,  III, IV 20,00 20,00 

 

 

 

Program zawodów 

 08,15 Otwarcie Biura zawodów 

 08:30—9,45 trening na trasie zawodów 

 10:00 start kategorii Masters II  (45-54)–------- czas wyścigu  około 35 min. 

 10:01 start kategorii Masters III, IV –----------- czas wyścigu około 35 min. 

 10:50 start kategorii Masters I  ( 35-44)--------- czas wyścigu około 45 min. 

 10.51 start kategorii Amator –-------------------- czas wyścigu około 45 min. 

 11:50 start kategorii Młodzik –------------------- czas wyścigu około 20 min. 

 11:51 start kategorii Młodziczka –--------------- czas wyścigu około 20 min. 



 12:25 start kategorii Junior młodszy --------–-- czas wyścigu około 35 min. 

 12:26 start kategorii Żak: Chłopcy i Dziewczyny -----------– jedna runda 

 13:10 – 13:30 trening na trasie wyścigu 

 13:10 Pierwsza dekoracja kategorii Żak, Młodzik, Młodziczka, Masters I, II, III, IV 

          Amator 

 13:35 start kategorii Elita Kobiet, Juniorka (Open) – czas wyścigu około 40 min. 

 13:36 start kategorii Juniorka Młodsza –-------------- czas wyścigu około 30 min. 

 14:30 start kategorii Elita Mężczyzn, U-23, ---------- czas wyścigu około  60 min. 

 14:31 start kategorii Junior – -----------------------------czas wyścigu około 40 min. 

 15:35 Druga dekoracja kategorii Junior Młodszy,  Juniorka Młodsza, Elita Kobiet 

          Juniorka, Junior, Elita Mężczyzn. 

 

Dekoracje i nagradzanie. 

 Do deklaracji obowiązek mają się zgłosić najlepsi trzej zawodnicy lub zawodniczki z 

poszczególnych kategorii w klubowych strojach sportowych. 

 Pula nagród finansowych 6000,00zł. . 

 Organizator zapewnia puchary, medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej 

kategorii. 

 Organizator zapewnia nagrody finansowe dla danej klasy wyścigu zgodnie z 

przepisami komicji przełajowej PZKoL. 

 Elita Junior Kobiety 

open 

Juniorka 

 

Junior 

Młodsz 

Juniorka 

Młodsza 

Masters 

   I 

Masters 

   II 

Masters  

    III 

Masters 

  IV 

1 400 200 400 200 130 130 100 100 100 100 

2 300 150 300 150 100 100 70 70 70 70 

3 250 120 250 120 70 70 50 50 50 50 

4 200 90 200 90 60 60     

5 130 80 130 80 50 50     

6 80 60 80 60 40 40     

     30 30     

     20 20     

SUMA --6000 

 Młodzik Młodziczka 

 

Żak Żaczka Amator 

1 Puchar Puchar Puchar Puchar Puchar 

2 Puchar Puchar Puchar Puchar Puchar 

3 Puchar Puchar Puchar Puchar Puchar 

4 Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

 

5 Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

 

6 Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

Nagroda. 

rzeczowa 

 

 

Komicja Sędziowska. 

 Komicje sędziowską wyznacza Polski Związek Kolarski oraz Wielkopolski Związek 

Kolarski. 

Postanowienia końcowe. 

 Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKoL i niniejszym regulaminem. 



 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenie  wszelkich niezbędnych 

zmian technicznych w harmonogramie wyścigu z powodu nieprzewidzialnych 

okoliczności. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe Polskiej Agencji 

Antydopingowej POLADA. 

 Wszyscy zawodnicy maja obowiązek jeździć w kaskach sztywnych i zabrania się pod 

kara dyskwalifikacji przebywania na trasie wyścigu podczas startów innych kategorii. 

 Organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników i osób towarzyszących od 

następstwa Nieszczęśliwych Wypadków i od Odpowiedzialności Cywilnej. 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność a w 

przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączna odpowiedzialność rodziców lub 

opiekunów. 

 Organizatorzy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego 

upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacja zawodów nie ponoszą 

odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które 

wystąpią przed w trakcie lub po zawodach. 

 Osoby poszkodowane podczas wyścigu otrzymają pomoc medyczną. 

 Najbliższy Szpital w Środzie Wielkopolskiej: ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa 

Wielkopolska 

Załącznik  nr.1 do regulaminu wyścigu przełajowego „Moskawa Cyclocross” 17.10.2021 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie zart. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.Urz 1. 119/1 z 04.05.2016 r.), 

dalej jako „RODO”, informuje, ze: 

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników jest Miejski 

Klub Sportowy „Środa Wielkopolska” z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, il. Sportowa 12 

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Przełajowego Wyścigu 

„Moskawa cyclocross”, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. 

3. Dane osobowe uczestników mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 

pomiaru czasu, informacyjnej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe  

na podstawie przepisów prawa w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym. 

4. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, w 

przypadku nie podania tych danych, udział w zawodach jest niemożliwy. W pozostałym zakresie dane 

osobowe uczestnika moda być przetwarzane na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody lub na 

podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art.6 RODO. 

5. Uczestnik posiada prawo: 

a) zadania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub 

uzupełnieniu  danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, 

b)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c)  przenoszenia danych osobowych, 

d) otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

f) cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

g) dane osobowe uczestnika sa przechowywane przez okres 1 roku w celu archiwizacji danych. 

Media. Wizerunek uczestnika. 

1. Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na temat 

przebiegu i organizacji zawodów, wraz  foto i wideo relacja, będą pojawiać się w prasie i mediach 

społecznościowych. 



2. W czasie przebiegu zawodów wizerunek uczestnika może zostać utrwalony, a następnie upubliczniony 

za pośrednictwem portali społecznościowych  prowadzonych przez organizatorów, jak również 

partnerów medialnych, współpracujących z organizatorem zawodów. 

3. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża 

zgodę na  wykorzystanie jego wizerunku w celach związanych z promocja wydarzenia. 

 

Ankieta informacyjna o stanie zdrowia 

 

Imię i nazwisko …………………………………………….. 

nr tel.    ……………………………………………… 

 

1. Czy występują u Pana/Pani objawy wskazujące na chorobę zakaźną ? 

 

            Tak      Nie 

 

 

2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o chorobę w ostatnich dniach 

? 

 

 

 

   Tak             Nie 

 

 

3. Czy jest Pan/Pani  w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny ? 

 

                                                                                                                            Tak             Nie 

 

LISTA ZGŁOSZENIOWA 

II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Mockawa Cyclocross” Puchar Burmistrza m. 

Środa Wlkp., otwarcie sezonu przełajowego 2021/2022 klasa A 

Środa  Wielkopolska, 17 października 2021 r. 

 

 

Nr 

start. 

 

UCI ID  Nazwisko i imię Kategoria 

 

 

   

    



 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 Klub: ………………………                                 Opiekón…………………                        

Tel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


