Regulamin Bike Maraton 2021
1. CEL ZAWODÓW:
●
●
●
●
●

Popularyzacja kolarstwa górskiego.
Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych i regionów.
Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze.
Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Bike Maraton.

2. ORGANIZATOR:
Grabek Promotion Sp. z o.o. (ul. Karola Miarki 42, 58 – 500 Jelenia Góra, Polska)
tel./fax. +48 (75) 76 123 76; tel. kom. 603 712 297 (czynny w dniu imprezy)
e-mail: biuro/małpa/bikemaraton.com.pl
rachunek bankowy:
Santander BP O/Jelenia Góra nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
(SWIFT Code: WBK PPL PP)
3. KALENDARZ IMPREZ:
1# Miękinia - 17 kwietnia (termin rezerwowy 28 sierpnia)
2# Jelenia Góra - 2 maja (niedziela) - UCI MTB Marathon Series ! (termin rezerwowy 26 września)
3# Złotoryja - 15 maja
4# Polanica-Zdrój - 29 maja
5# Srebrna Góra - 12 czerwca - Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB
6# Szklarska Poręba - 3 lipca - Ultra Bike Maraton Szklarska Poręba !
7# Bielawa - 17 lipca
8# Obiszów - 1 sierpnia (niedziela)
9# Kowary - 14 sierpnia
10# Świeradów-Zdrój - 11 września
11# Sobótka - 9 października

!

edycja limitowana - Uwaga! Limit 1000 opłaconych zgłoszeń

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Bike Maraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich maratonów rowerowych MTB rozgrywanych we
wskazanych terminach i miejscowościach.
4.1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
● które ukończyły 18 lat
● poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu (pobierz
oświadczenie) - Nie dotyczy dystansu GIGA i MEGA w kategorii Kobiet.
4.2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
4.3. Udział zawodnika w imprezie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty startowej (wstęp
na imprezę).
4.4. Każdy uczestnik Bike Maraton 2021 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym i na technicznie
sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie).
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5. ZGŁOSZENIA:
5.1. Za zgłoszenie uważa się wypełniony formularz zgłoszenia wraz z opłatą startową.
5.2. Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie
www.bikemaraton.com.pl/rejestracja
5.3. Zgłoszenie wypełnia się tylko raz – zgłoszenie jest ważne na wszystkie imprezy Bike Maraton 2021.
5.4. Zgłoszenia i opłaty na wybraną edycję otwierane są na min. 3 tygodnie przed startem i trwają
najpóźniej do czwartku poprzedzającego dzień startu do godz. 23.59. Późniejsze zgłoszenia i opłaty
będą oznaczały zgłoszenie po terminie (opłata wg stawki “zgłoszenia po terminie”)
6. REZERWACJA i WYSYŁKA NUMERU STARTOWEGO:
●

─
─

●

─
─
●

─
─
●

Rezerwacja swojego numeru startowego z 2020 roku trwa do 24.03.2021.
W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i wybrać w zgłoszeniu swój numeru z 2020 r.
opłacić numer startowy do dnia 24.03.2021.
Karencja numerów z 2020 roku trwa wyłącznie do 24.03.2021, po tym terminie nieopłacony numer
wraca do puli wolnych numerów.
Rezerwacja wybranego wolnego numeru trwa od 25.03.2021 - 31.03.2021.
W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i wybrać w zgłoszeniu numer z zakresu: 11-3000.
opłacić numer startowy do dnia 31.03.2021.
Po tym terminie i braku wpłaty numer wraca do puli numerów wolnych.
Dodanie spersonalizowanego napisu na numerze startowym trwa do 28.03.2021.
W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i zaznaczyć w zgłoszeniu opcję dodania własnego napisu (napis może
zawierać maksymalnie 30 znaków).
opłacić numer startowy do dnia 28.03.2021.
Po tym terminie i braku wpłaty numer zostanie wyprodukowany bez personalizacji.
Wykupienie wysyłki numeru startowego trwa do 31.03.2021.
Warunkiem wysyłki numeru startowego jest dokonanie opłaty w wysokości 20 PLN. Wysyłka
numerów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik podał w formularzu zgłoszenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub
niekompletnego adresu. W przypadku zwrotu z wyżej podanych przyczyn, organizator nie będzie
ponownie wysyłał numeru startowego.

7. OPŁATY STARTOWE:
7.1. Organizator ustala opłaty startowe (bilet wstępu na imprezę), w kwotach (zł.):
1 start
Edycja Standard

Edycja Standard
młodzież do 16 lat

99 PLN

49 PLN

do 10 dni przed startem

119 PLN

59 PLN

do czwartku przed startem

170 PLN

90 PLN

po w/w terminie

UCI Bike Maraton Jelenia Góra !

UCI BM Jelenia Góra !
młodzież do 16 lat

139 PLN

89 PLN

do 10 dni przed startem

169 PLN

109 PLN

do czwartku przed startem

200 PLN

150 PLN

po w/w terminie

Ultra Bike Maraton
Szklarska Poręba !

Ultra BM Szklarska Poręba !
młodzież do 16 lat

139 PLN

89 PLN

do 10 dni przed startem

169 PLN

109 PLN

do czwartku przed startem

200 PLN

150 PLN

po w/w terminie

Termin płatności

Termin płatności

Termin płatności
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numer z chipem - na cały sezon
(doliczana do pierwszego startu)

25 PLN

!

edycja limitowana – Uwaga! Limit 1000 opłaconych zgłoszeń

Dodatkowe opcje :
20 PLN

wysyłka numeru na adres w zgłoszeniu
(opcja wykupu do 31.03.2021)

40 PLN

nowy numer
(w przypadku np. zgubienia, zniszczenia poprzedniego)

7.2. Płatność dokonywana może być poprzez:
●
●
●

płatności elektroniczne w systemie zapisów DATASPORT,
przelew bankowy – zalecane przy płatnościach grupowych,
gotówką/kartą w kasie Biura Zawodów - nie dotyczy edycji limitowanych

wzór przelewu :

Odbiorca:
Nr konta:
dla przelewów z zagranicy (IBAN)
Tytuł wpłaty:

Grabek Promotion sp. z o.o.
Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
PL62 1090 1708 0000 0001 0310 3940
(SWIFT CODE :WBKPPLPP)
np. opłata startowa BM Jelenia Góra, Imię i Nazwisko zawodnika
lub
np. opłata startowa BM pakiet 3 , Imię i Nazwisko zawodnika

7.3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na
inną edycję. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
7.4. Faktury VAT.
Organizator, wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i
usług. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.
Opłaty gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego. Organizator nie ma obowiązku
wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie ustawowych
terminów.
8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:
8.1. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych, odbywa się w Biurze Zawodów wybranego
maratonu, w godzinach pracy biura zawodów.
8.2. Pakiet startowy można zrealizować/odebrać wyłącznie na danej edycji. Nie odebranie pakietu
startowego podczas edycji, oznacza przepadek pakietu.
8.3. Organizator nie wysyła pakietów startowych.
8.4. Pakiet startowy zawiera m.in.:
● numer startowy z chipem, do identyfikacji i pomiaru czasu
● akcesoria dla każdego uczestnika lub kupony zniżkowe oferowane przez partnerów imprezy (w
zależności od edycji)
● zabezpieczenie medyczne i ratownicze podczas trwania maratonu
● oznakowanie trasy
Tekst chroniony majątkowym prawem autorskim
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● bufety regeneracyjne na trasie w zależności od dystansu od 1- 5 (woda, napoje izotoniczne, batony,

owoce, ciastka, itp.)
bufet meta (woda, izotonik, owoce etc.)
posiłek regeneracyjny po maratonie – tzw. Pasta Party
możliwość umycia roweru po maratonie
nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców
pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w
biurze zawodów po ukończeniu maratonu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej)
● doskonałą kolarską atmosferę
●
●
●
●
●

9. POMIAR CZASU:
9.1. Podczas Bike Maraton 2021 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru
czasu.
9.2. Warunkiem zarejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie aktualnego numeru startowego z
chipem.
9.3. Chip i nr startowy obowiązują na wszystkich edycjach Bike Maraton w sezonie 2021.
9.4. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów
startowych. Ingerencja w numer może prowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.
10. DYSTANSE:
10.1. Zawodnicy mają do wyboru cztery dystanse. W zależności od ukształtowania terenu trasy będą
zawierać się w przedziale (nie dotyczy edycji Ultra Bike Maraton Szklarska Poręba):
●

FUN MARATON: do 20 km

●

CLASSIC MARATON: 25 km – 35 km

●

MEGA MARATON: 40 km – 60 km

●

GIGA MARATON: pow. 60 km

10.2. Wybór dystansu i start :
● FUN MARATON
Dystans Fun startuje z osobnego sektora. Uczestnik wybiera dystans FUN wskazując dystans przy
dokonywaniu opłaty startowej na daną edycję i ustawiając się w sektorze FUN o odpowiedniej godzinie
(godzina startu sektora FUN wg programu wybranej edycji).
Po starcie z sektora FUN, na trasie nie ma możliwości zmiany dystansu.
● GIGA MARATON
Dystans GIGA startuje z osobnego sektora. Uczestnik wybiera dystans GIGA wskazując dystans przy
dokonywaniu opłaty startowej na daną edycję i ustawiając się w sektorze GIGA o odpowiedniej godzinie
(godzina startu sektora GIGA wg programu wybranej edycji).
Po starcie z sektora GIGA, na trasie nie ma możliwości zmiany dystansu.
● CLASSIC i MEGA MARATON
Dystanse CLASSIC i MEGA startują wspólnie z sektorów od 1 do 7. Chcąc startować na dystansie
CLASSIC lub MEGA uczestnik przy dokonywaniu opłaty startowej na daną edycję wybiera dystans
CLASSIC/MEGA. Uczestnicy podczas jazdy, w miejscach tzw. „rozjazdów”, wybierają odpowiedni dystans
CLASSIC lub MEGA. Ustawienie na starcie obowiązuje wg przyznanego sektora - zgodnie z Regulaminem
Ustawienia w Sektorach Startowych.

10.3. Wjazd na dystans MEGA, w punkcie “rozjazd” - jest ograniczony limitem czasu podawanym na
mapach edycji.
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10.4. Po upłynięciu limitu czasu, wjazd na dystans MEGA zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną
skierowani na trasę dystansu CLASSIC i sklasyfikowani na tym dystansie.
10.5. Na trasie maratonu obowiązują limity czasowe pokonania trasy, na wybranych punktach kontrolnych,
informacje o limitach zamieszczane są na mapach danej edycji.
11. ULTRA BIKE MARATON – SZKLARSKA PORĘBA (3 lipca 2021 r. ilość miejsc ograniczona )
11.1. Termin zgłoszeń upływa w dniu 01.07.2021 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
Limit miejsc - 1000 os.
11.2. Dystanse:
FUN Ultra – 28 km
CLASSIC Ultra – 48 km
MEGA Ultra – 65 km
GIGA Ultra – 100 km
11.3. Godziny startów- zgodnie z programem edycji
11.4. Specjalny pakiet startowy dla uczestników ULTRA BM.
11.5. Opłaty startowe i pozostałe zasady – zgodnie z Regulaminem.
12. UCI MTB Marathon Series - Bike Maraton Jelenia Góra (2 maja lub 26 września 2021 r. ilość miejsc
ograniczona )
12.1. Termin zgłoszeń upływa w dniu 29.04.2021/23.09.2021 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń. Limit
miejsc - 1000 os.
12.2. Dystanse:
FUN Ultra – 15 km
CLASSIC Ultra – 31 km
MEGA Ultra – 52 km
GIGA Ultra – 75 km
12.3. Godziny startów- zgodnie z programem edycji
12.4. Specjalny pakiet startowy dla uczestników UCi MTB Marathon Series - Bike Maraton Jelenia Góra.
12.5. Opłaty startowe i pozostałe zasady – zgodnie z Regulaminem.
13. TRASA
13.1. Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w
których odbywać się będą poszczególne edycje Bike Maraton 2021.
13.2. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i
karetki ratunkowe. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie
któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
13.3. Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 30 dni przed planowanym terminem rozegrania
imprezy. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy po tym terminie w koniecznych
przypadkach np. prace zrywkowe leśne.
14. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:
14.1.

Podczas Bike Maraton 2021 obowiązują następujące kategorie indywidualne i zespołowe.
Tabela kategorii wiekowych indywidualnych oraz zespołowych.
kategoria
PRO BM K

wiek
OPEN

nagradzane
miejsca
na edycjach
od 1 do 3

PRO BM M
M2
M3
M4
M5
M6

OPEN
rok ur. 1992-2002
rok ur. 1982-91
rok ur. 1972-81
rok ur. 1962-71
rok ur. 1961 i starsi

od 1 do 8
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

GIGA
kobiety:
OPEN
mężczyźni:
OPEN
19-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
od 60 lat

klasyfikacja
generalna
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
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kobiety:
OPEN

kategoria
OPEN MEGA

wiek
OPEN

nagradzane
miejsca
na edycjach
od 1 do 3

18-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
od 50 lat
mężczyźni:
OPEN
do 16 lat
17-18 lat
19-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-54 lat
55-59 lat
60-64 lat
od 65 lat

K2
K3
K4
K5

rok ur. 1992-2003
rok ur. 1982-91
rok ur. 1972-81
rok ur. 1972 i starsze

od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10

OPEN MEGA
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M55
M6
M65

OPEN
rok ur.2005 i młodsi
rok ur. 2003-2004
rok ur. 1992-2002
rok ur. 1982-91
rok ur. 1972-81
rok ur. 1967-71
rok ur. 1962-66
rok ur. 1957-61
rok ur. 1956 i starsi

od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

x
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
klasyfikacja
generalna

MEGA

klasyfikacja
generalna
x

kobiety:

kategoria

wiek

nagradzane
miejsca
na edycjach

OPEN

OPEN CLASSIC

OPEN

od 1 do 3

x

do 14 lat

KM

rok ur. 2007 i młodsze

od 1 do 3

od 1 do 10

15-16 lat

K0

rok ur. 2005-2006

od 1 do 3

od 1 do 10

17-18 lat
19-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
od 50 lat
mężczyźni:
OPEN
do 14 lat
15-16 lat
17-18 lat
19-29 lat

K1
K2
K3
K4
K5

rok ur. 2003-2004
rok ur. 1992-2002
rok ur. 1982-91
rok ur. 1972-81
rok ur. 1971 i starsze

od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10

OPEN CLASSIC
MM
M0
M1
M2

OPEN
rok ur. 2007 i młodsi
rok ur. 2005-2006
rok ur. 2003-2004
rok ur. 1992-2002

od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

x
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10
od 1 do 10

30-39 lat

M3

rok ur. 1982-91

od 1 do 3

od 1 do 10

40-49 lat

M4

rok ur. 1972-81

od 1 do 3

od 1 do 10

50-54 lat

M5

rok ur. 1967-71

od 1 do 3

od 1 do 10

55-59 lat

M55

rok ur. 1962-66

od 1 do 3

od 1 do 10

60-64 lat

M6

rok ur. 1957-61

od 1 do 3

od 1 do 10

65-69 lat

M65

rok. ur. 1952-56

od 1 do 3

od 1 do 10

od 70 lat

M7

rok ur. 1951 i starsi

od 1 do 3

od 1 do 10

CLASSIC

kobiety:

kategoria

wiek

do 12 lat
13 - 14 lat
15-16 lat
17-18 lat
od 19 lat
mężczyźni:
do 12 lat
13 - 14 lat
15-16 lat
17-18 lat
od 19 lat

KS
KM
K0
K1
K19+

rok ur. 2009 i młodsze
rok. ur. 2007-2008
rok ur. 2005-2006
rok ur. 2003-2004
rok ur. 2002 i starsze

nagradzane
miejsca
na edycjach
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

MS
MM
M0
M1
M19+

rok ur. 2009 i młodsi
rok ur. 2007 - 2008
rok ur. 2005-2006
rok ur. 2003-2004
rok ur. 2002 i starsi

od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3
od 1 do 3

FUN

klasyfikacja
generalna
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
od 1 do 5
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ZESPOŁOWE
nazwa

ilość
zawodników

drużyna
"SPORTOWA"

min.4

drużyna
"MUSZKIETERZY"

min.8

drużyna
"MŁODZIEŻOWA"

min.3

RODZINNA

min. 3

kategorie wliczane
zasady ogólne
do punktacji
FUN
4 osoby, punktujące z
CLASSIC
różnych kategorii (K, M,
MEGA
dystans, wiek)
GIGA
FUN
punkty jako średnia zdobyta
CLASSIC
przez wszystkich członków
MEGA
drużyny
FUN
trzy osoby w kategoriach
CLASSIC
KS, MS, KM, MM, K0, M0, K1, M1
FUN
3 osoby reprezentujące jedną
CLASSIC
rodzinę
MEGA

nagradzane
miejsca
na edycjach

klasyfikacja
generalna

od 1 do 3

od 1 do 5

od 1 do 3

od 1 do 5

od 1 do 3

od 1 do 5

od 1 do 3

od 1 do 5

14.2. Podczas Bike Maraton 2021 przyznawane są następujące nagrody:
– na każdej edycji:
● nagrody finansowe – w kategorii PRO BM KOBIET I MĘŻCZYZN (GIGA) - podczas dekoracji
nagradzane są miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn. Miejsca 4-8 kat. mężczyzn odbiór nagrody w
Biurze Zawodów.
● nagrody rzeczowe – w kategoriach OPEN MEGA, OPEN CLASSIC
● medale lub trofea sportowe – w pozostałych kategoriach indywidualnych oraz drużynowych
– w klasyfikacji generalnej:
● nagrody rzeczowe i trofea sportowe
14.3. W/w nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
Niestawienie się zawodnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza przepadek
nagród.
15. ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ :
●
●

Na każdej edycji Bike Maraton prowadzona będzie klasyfikacja wiekowa wg tabeli kategorii
wiekowych.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie
pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zasady naliczania punktów (wszędzie gdzie nie podano osobnego zapisu naliczania punktów obowiązuje
następujący wzór):
czas zwycięzcy kat. wiekowej w sekundach
wynik = —————————————————————-

x współczynnik dystansu

czas uczestnika,
dla którego liczone są punkty w sekundach

Współczynnik dystansu
punktacji do klasyfikacji generalnej
drużynowa

dystans

indywidualna
w kat. wiek

młodzieżowa

sportowa

muszkieter

rodzinna

FUN (K i M)

200

200

200

200

200

CLASSIC (K i M)

300

300

300

300

300

MEGA (M)

500

X

500

500

500

MEGA (K)

700

X

700

700

700

GIGA (M)

700

X

700

X

X

GIGA PRO BM
(K i M)

X

X

X

X

X
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16. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE – zasady ogólne.
● Drużyną może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca klub sportowy,

stowarzyszenie, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp.
● Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach

uczestników reprezentujących daną drużynę.
● Niedopuszczalne jest przechodzenie zawodników z jednej drużyny do innej w trakcie trwania
całego cyklu.
● Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który: pilnuje składu drużyny, decyduje o przynależności
do drużyny i kontaktuje się z Organizatorem w sprawach drużyny.
● Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nazwy i składu zgłoszonego zespołu.
16.1. Klasyfikacja Drużynowa „SPORTOWA”
Prowadzona jest łącznie na dystansach: GIGA, MEGA, CLASSIC, FUN
Do klasyfikacji drużynowej „Sportowej” zalicza się 4 najlepsze wyniki (punktowe) z różnych kategorii (pod
względem płci lub wieku lub dystansu) uzyskane przez członków drużyny na danej edycji maratonu.
16.2. Klasyfikacja Drużynowa „MUSZKIETERZY” - Jeden za wszystkich wszyscy za jednego
Prowadzona jest łącznie na dystansach: MEGA,CLASSIC, FUN
Do klasyfikacji drużynowej „Muszkieterzy” zalicza się wszystkie wyniki (punktowe), uzyskane przez min. 8
członków drużyny na danej edycji maratonu.
Wynikiem drużyny „Muszkieterzy” będzie suma punktów uzyskanych przez członków drużyny podzielona
przez ilość członków drużyny.
16.3. Klasyfikacja Drużynowa „MŁODZIEŻOWA”
Prowadzona jest na dystansach FUN i CLASSIC w kategoriach: KS, KM, KO, K1,MS,MM, M0, M1.
Wynikiem drużyny młodzieżowej będzie suma 3 najlepszych wyników (punktowych) uzyskanych przez
członków drużyny w danym maratonie.
17. KLASYFIKACJA RODZINNA:
●
●
●
●
●

Rodzinę zgłoszoną do klasyfikacji mogą tworzyć członkowie rodziny w stopniu pokrewieństwa i
powinowactwa np. mąż, żona, dzieci, brat, siostra, dziadek, wnuczek itp.
Rodzina zgłoszona do klasyfikacji musi liczyć min. 3 członków rodziny.
Klasyfikacja Rodzinna prowadzona jest łącznie na dystansach MEGA, CLASSIC i FUN maratonu.
Wynikiem Rodziny będzie suma 3 najlepszych wyników (punktowych), uzyskanych przez członków
rodziny na danej edycji.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej rodziny pod względem jej składu.

18. KLASYFIKACJA GENERALNA:
18.1. Generalna indywidualna:
●
●
●
●

Klasyfikacja Generalna jest klasyfikacją punktową, prowadzoną we wszystkich kategoriach
wiekowych wyszczególnionych w Regulaminie.
Klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na dystansach GIGA, MEGA, CLASSIC i FUN
Do Klasyfikacji Generalnej będą wliczane punkty zdobyte przez zawodnika w 6 najlepszych
startach (min. 4 ukończonych).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej na
koniec sezonu o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub
poprzedniej.

18.2. Klasyfikacja generalna Drużynowa
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●
●

Do klasyfikacji generalnej drużyn będą wliczane punkty zdobyte przez drużynę w 6 najlepszych
edycjach (min. 4 ukończonych).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn w klasyfikacji generalnej na koniec
sezonu, o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

18.3. Klasyfikacja Generalna Rodzinna.
●
●

Do klasyfikacji generalnej rodzin będą wliczane punkty zdobyte przez rodzinę w 6 najlepszych
edycjach (min. 4 ukończonych).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej rodzin w klasyfikacji generalnej na koniec
sezonu, o wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.

19. KLASYFIKACJA PRO BM Mężczyzn i Kobiet:
19.1. Klasyfikacja indywidualna PRO:
● Kategoria PRO BM prowadzona jest na dystansie GIGA.
● Kategoria PRO BM jest obligatoryjna dla zawodników/zawodniczek z licencją ELITA PZKOL/UCI.
● Do kategorii PRO BM może zgłosić się dobrowolnie każdy zawodnik bez licencji PZKOL/UCI.
● Zawodnicy z kategorii PRO BM obowiązkowo startują z 1 sektora (GIGA) na każdej edycji.
● Zawodnicy, którzy przystąpili do kategorii PRO, mogą wystartować na innym dystansie niż GIGA w
kategorii GOŚĆ (poza klasyfikacją wiekową i sektorową, z sektora wyliczonego zgodnie z punktami
sektorowymi).
● Zawodnicy w kategorii PRO BM punktują w klasyfikacji indywidualnej PRO BM OPEN (bez kategorii
wiekowych), w klasyfikacji drużynowej „OPEN” oraz rodzinnej
● Nagrody finansowe w kategorii PRO BM:
Nagrody finansowe na edycji w kategorii PRO BM
Miejsce

PRO BM Kobiet

PRO BM Mężczyzn

1

600 PLN

600 PLN

2

400 PLN

400 PLN

3

300 PLN

300 PLN

4

X

200 PLN

5

X

100 PLN

6

X

100 PLN

7

X

100 PLN

8

X

100 PLN

19.2. Klasyfikacja generalna PRO BM Mężczyzn i Kobiet.
Do Klasyfikacji Generalnej PRO BM będzie zaliczana suma punktów zdobyta przez zawodnika w 7
najlepszych edycjach (min. 4 ukończone edycje).
W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej osób, w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu o
wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce na edycji finałowej lub poprzedniej.
Punktacja w kategorii PRO BM do klasyfikacji GENERALNEJ
Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

25

9

7

2

20

10

6

3

15

11

5

4

13

12

4
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11

13

3

6

10

14

2

7

9

15

1

8

8

x

x

20. RUCH DROGOWY:
● Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie

niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
● Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
● Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
21. KARY:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
3. Dyskwalifikacja.
W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj
nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję
Sędziowską.
22. PROTESTY:
Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie
pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z
danej edycji maratonu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu upublicznienia wyników
(online lub na tablicy informacyjnej). Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
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 i Organizatora.
23. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy
wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją
oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie
zawodów.
24. INFORMACJE KOŃCOWE:
– Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszenia oświadcza, że:
●
●
●

●

Zapoznał się i akceptuję regulamin wyścigu - cykl Bike Maraton 2021.
Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w niniejszym
regulaminie pkt.24.
Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości,
że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
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●
●

●

Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą
może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także
wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane
przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu
na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i
reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a
uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

– Uczestnik zobowiązuje się do:
●
●
●
●
●
●

−
−
−
−
−
−
−

przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako
usprawiedliwienie),
zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy,
jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie,
kulturalnego zachowywania się,
samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy,

Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów, pod rygorem poniesienia kosztów akcji
poszukiwawczej.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego
trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich
prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone lub zaginione w trakcie
trwania zawodów.
Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach,
uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej
edycji 2021. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.bikemaraton.com/regulamin
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Bike Maraton oraz
rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora
(umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w
celach zarobkowych).

25. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z
o.o. (Organizator imprezy) z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami
skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75
76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
2.
Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
● przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy
Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. cykl Bike Maraton,
● w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
● w celu dowodowym, archiwalnym,
● aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
● aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
● aby promować inne nasze imprezy sportowe,
wszystkie w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
1.
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●

3.

4.
5.

6.

7.
8.

w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6
ust. 1 lit f) RODO.
Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video,
partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej
realizacji usług określonych w regulaminie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z
imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy
niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w
imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

25. ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19
Jestem świadoma/y , że podczas trwania wyścigu obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO wraz z
1.
kolejnymi aktualizacjami.
2.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez
Organizatora podczas wyścigu, które zostały opublikowane w aktualnościach na stronie www
wyścigu.
3.
Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
4.
Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
4.
Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po
mojej stronie.
5.
W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
7.
Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku
zarażenia COVID-19.
Jelenia Góra, 01.02.2021 r.
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