
Regulamin zawodów kolarskich o „Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu”, w 

ramach, którego wyłonieni zostaną medaliści Mistrzostw Skarbowców 

§ 1 Cel imprezy 

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Mieście Nowy Targ i 

Gminie Szaflary 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji na 

Podhalu. 

3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które 

przebiegają trasy zawodów (Miasta Nowy Targ, Gminy Szaflary). 

4. Wyłonienie Mistrzów Polski Skarbowców. 

§ 2 Organizator 

Organizatorem wyścigu jest: 

TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC 

Ul. Wiosenna 12 

34-312 Międzybrodzie Bialskie 

NIP: 834-147-46-77 

telefon: +48 725-232-376 

e-mail: biuro@tatraroadrace.com 

Współorganizator wydarzenia:   

Urząd Miasta Nowy Targ  

Ul. Krzywa 1 

34-400 Nowy Targ 

§ 3 Czas i miejsce 

1. Wyścig kolarski o „Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu” odbędzie się w dniu 26 maja 

2022 r.  

2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w miejscu startu w Nowym Targu ul. Lotników Skwer 

przy Kładce (wjazd od ul. Lotników) w dniu 26.05.2022r. w godz.14:00-15:45.  

3. W ramach wyścigu będą rozgrywane Mistrzostwa Polski Skarbowców w Kolarstwie, które 

będą rozgrywane jako indywidualna jazda na czas, dystans ok. 13 km na wyznaczonej trasie 

wokół Boru na Czerwonym, nawierzchnia szutrowo-terenowa w części asfaltowa. 

Link do projektowanej trasy: 

https://www.strava.com/activities/7188119832 

§ 4 Program zawodów 



Kolejność startu do jazdy indywidualnej na czas będzie opublikowana na stronie 

www.mistrzostwa.fundacjaskarbowosci.pl w dniu 15.05.2022 r. 

Czwartek 26.05.2022 

14:00 –  

15:45 

wydawanie numerów startowych  

 weryfikacja zgłoszeń i podanie 

pełnej kolejności startu 

biuro zawodów w 
miejscu startu Nowy 

Targ ul. Lotników, 

skwer przy kładce nad 

Dunajcem (przed 

Ranchem Lot) 

16:00 
 

start pierwszego zawodnika  

Nowy Targ ul. 

Lotników (Skwer przy 

kładce wjazd od ul. 

Lotników) 

 

16:25 
Przewidywany dojazd do mety 

pierwszego zawodnika 

Nowy Targ ul. 

Lotników, w tym 

samym  miejscu co 

start. 

 

 

SOBOTA 28.05.2022 

Dekoracja Mistrzów Polski Skarbowców w Miejskiej Hali Lodowej 

Nowy Targ ul. Parkowa 14 

 

§ 5 Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia są możliwe, dla osób, które dokonały rejestracji swojego udziału w XIX 

Mistrzostwach Polski Skarbowców przez portal rejestracji https://mps.fundacjaskarbowosci.pl 

po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w celu dokonania zgłoszenia do zawodów 

rowerowych, należy dodatkowo zarejestrować się w systemie pomiaru czasu pod linkiem: 

https://my.raceresult.com/145542/?lang=pl  i wpisać otrzymany jednorazowy kod, w celu 

weryfikacji zgłoszenia. 

2. Udział w zawodach rowerowych nie wymaga dokonania dodatkowej opłaty i możliwy jest po 

wprowadzeniu kody weryfikacyjnego, który otrzymacie Państwo z Fundacja Skarbowości im. 

Jana Pawła II 

3. Limit uczestników wynosi 100 osób.  

4. Zgłoszenia są możliwe od dnia 21 lutego 2022 roku (do momentu osiągnięcia limitu 

uczestników) 

 

§ 6 Uczestnictwo 

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby: 

https://mps.fundacjaskarbowosci.pl/
https://my.raceresult.com/145542/?lang=pl


1. Które ukończyły 18 lat 

2. Wyłącznie pracownicy jednostek skarbowych KAS, MF zatrudnieni na umowę o 

pracę  

3. Są emerytami jednostek skarbowych KAS lub MF. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na własnym rowerze MTB 

(górskim). Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i 

szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie 

elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Zakaz startu na 

rowerach typu gravel i przełaj! 

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 

lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 

związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. 

4. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach 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.  

5. 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. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne 

podczas trwania całego wyścigu, w skład wchodzą – 1 numer na plecy przypinany po prawej 

stronie i 1 numer mocowany na kierownicy z przodu w widoczny sposób. Numery obowiązują 

przez cały wyścig.  

7. Zawodnik ma obowiązek startu z zamocowanym do roweru w odpowiednim miejscu Chipa 

Aktywnego na podstawie którego będzie odbywał się elektroniczny pomiar czasu. Zawodnik, 

który wystartuje bez chipa będzie zdyskawalifikowany i nie klasyfikowany. 

8. Zawodnik ma obowiązek stawić się na starcie min. 5 minut przed zaplanowaną godziną 

swojego startu. Zawodnicy, którzy nie stawią się do startu o podanej godzinie nie będą mogli 

wystartować. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wyścigu kolarskiego jest  

S- Time Michał Salamon ul. Flisacka 24b, 34-460 Szczawnica  

NIP: 7352707446, podmiot odpowiedzialny za system rejestracji, 

elektroniczny pomiar czasu i opracowanie wyników. 

2. Dane te mogą być przekazywane Organizatorowi. 

3. Dane są wykorzystywane w następujących celach: 

•rejestracji na zawody sportowe i realizacji związanych z tym obowiązków 

przez Organizatora (podstawa prawna–art.6 ust. 1 lit. a RODO) –„zgoda”; 

wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 

Mistrzostwach 

•wykorzystania wizerunku uczestnika Mistrzostw na stronie internetowej i w 

materiałach promocyjnych Organizatora (podstawa prawna –art.6 ust. 1 lit. a 

RODO) –„zgoda”; wyrażenie zgody jest dobrowolne, 



•otrzymywania informacji o przyszłych zawodach sportowych od 

Organizatora (podstawa prawna –art.6 ust. 1 lit. a RODO) –„zgoda”; 

wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym 

momencie. Konsekwencją wycofania lub nieudzielenia zgody na rejestrację 

na Mistrzostwa jest brak możliwości udziału w Mistrzostwach. 

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (np. 

zdjęcia grupowe, lub zdjęcia, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego 

lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa 

prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych). 

4. Dane są wykorzystywane w celach opisanych powyżej, przez okres niezbędny 

dla realizacji obowiązków Organizatora i firmy S-Time lub do momentu 

wycofania zgody. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji 

opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 

osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 

5. Uczestnikom Mistrzostw przysługuje prawo dostępu do ich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 

złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) –na zasadach określonych w RODO. 

6. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: biuro@s-time.pl 

§ 8 Świadczenia dla uczestników 

1. W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje:  

1. numery startowe na plecy i kierownicę 

2. dostęp do bufetu na mecie z wodą i izotonikiem 

3. elektroniczny pomiar czasu na podstawie aktywnego chipu 

4. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas wyścigów kolarskich, 

5. zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

6. zabezpieczenie trasy przez służby porządkowe, 

7. obsługę sędziowską, 

8. Puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Nowy Targ za miejsca 1-3 w 

klasyfikacji OPEN z podziałem na płeć. 

§ 9 Ruch drogowy 

1. Trasa zawodów przebiega drogami gruntowymi i szutrowymi, częściowo trasą rowerową i 

asfaltem. Na czas zawodów ścieżka rowerowa będzie wyłączona z ruchu rowerowego i 

pieszego, natomiast na odcinku asfaltowym służby organizatora pomagają włączyć się do 

ruchu, natomiast po odcinku drogi publicznej zawodnicy poruszają się w ruchu otwartym 
 

Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wjazdy z dróg bocznych na trasę 

imprezy w celu bezpiecznego przejazdu.  

 
2. Zawodnicy mają poruszać się prawą stronę wyznaczonej trasy, a w przypadku wyprzedzania 

zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca 

zawodnikowi szybszemu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu z 

winy uczestników.  

4. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność. 



§ 10 Zasady rozgrywania wyścigu: 

W przypadku defektu roweru po wystartowaniu, który uniemożliwi kontynuowanie jazdy po 

zgłoszeniu tego faktu jest możliwość powtórzenia startu, jako ostatni zawodnik o ile nie 

zostało zakończone przeprowadzanie startu zawodników i nie później niż o 17:00. Start do 

wyścigu będzie odbywał się pojedynczo w odstępach 60 sekund. W okolicy startu należy być 

min. na 5 minut przed swoim startem. 

1. Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system pomiaru czasu, Zawodnicy mają 

obowiązek poruszać się z dwoma numerami startowymi, przy czym numer na plecach ma być 

umieszczony po Prawej STRONIE, natomiast drugi zamocowany na kierownicy. 

2. Trasa wyścigu oznakowana będzie znakami pionowymi na prawym skraju drogi 

3. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i 

służb porządkowych. 

4. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy. 

 

§ 11 Pomoc na trasie 

1. Na trasie zawodów nie dopuszcza się jakiejkolwiek pomocy zawodnikom przez osoby trzecie. 

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z 

udziałem zawodników, 
3. W przypadku zauważenia wypadku na trasie lub innych niebezpieczeństw należy 

niezwłocznie powiadomić organizatora dzwoniąc na numer alarmowy tel. 725232376 

§ 12 Kategorie i klasyfikacje 

1. KLASYFIKACJA OPEN o „Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu” Kobiet i Mężczyzn- 

bez podziału na wiek  

2. KLASYFIKACJE WIEKOWE:  

1. Mężczyźni:  

1. Kat. A – 18 – 35 lat (1987 i młodsi)     
2. Kat. B – 36 – 45 lat (1977 - 1986) 
3. Kat. C – 46 – 55 lat (1967 - 1976) 
4. Kat. D – 56 – 65 lat (1957 - 1966) 
5. Kat. E –    od 66 lat (1956 i starsi) 

2. Kobiety:  

1. Kat. A – 18 – 35 lat (1987 i młodsi)     
2. Kat. B – 36 – 45 lat (1977 - 1986) 
3. Kat. C – 46 – 55 lat (1967 - 1976) 
4. Kat. D – 56 – 65 lat (1957 - 1966) 
5. Kat. E -     od 66 lat (1956 i starsi) 

§ 13 Nagrody 

1. W KLASYFIKACJI OPEN 3 pierwsze Kobiety i 3 pierwszych Mężczyzn otrzymają Puchary 

ufundowane przez Burmistrza Miasta Nowego Targu 

2.  W swoich kategoriach wiekowych 3 pierwsze Kobiety i 3 pierwszych Mężczyzn otrzymają 

medale Mistrzostw Polski Skarbowości 

§ 14 Kary 

1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:  



1. upomnienie uczestnika 

2. doliczenie czasu karnego 

3. dyskwalifikacja uczestnika 

2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:  

1. łamanie zasad ruchu drogowego,  

2. nieużywanie kasku sztywnego, 

3. zabrania się śmiecenia na trasie zawodów 

4. nieposzanowanie środowiska naturalnego, 

5. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 

6. nieprzestrzeganie zasad fair play, 

7. niesportowe zachowanie, 

8. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie, 

§ 15 Informacje dodatkowe 

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW. 
2. 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. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 

stosunku do organizatora 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego 

regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego 

wyścigu 

4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminy i oświadcza, że jego stan 

zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w zawodach. 

6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyjątkiem stanów klęski 

żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych” 

7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie 

organizatora lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów. 

8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. 

Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz 

pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w 

sposób nie sportowy. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 


