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Załącznik nr 1 

REGULAMIN 

I OLESKIEGO MARATONU SZOSOWEGO – SZLAKIEM CZERWONYCH RÓŻ 

Olesno, 01.06.2019 r. 

 

§ 1. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej. 

2. Promowanie tras i regionów atrakcyjnych turystycznie i sportowo w okręgu gmin 

Olesno, Radłów i Gorzów Śląski. 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

4. Wyłonienie najlepszych zawodników rywalizujących w danej kategorii wiekowej  

w edycji I Oleskiego Maratonu Szosowego - „Szlakiem Czerwonych Róż”. 

5. Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją. 

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE 

01.06.2019 r.  start godzina 9:00 

Biuro Zawodów: Olesno, Rynek Miejski przy Ratuszu 

Start i meta: Olesno, ul. Rynek 

§ 3. ORGANIZATORZY 

1. Stowarzyszenie Pozytywka Olesno 

     Adres: ul. Opolska 45, 46-300 Olesno 

     NIP: 5761487478; REGON: 160010709 

     Oficjalna strona internetowa: www.stowarzyszeniepozytywka.olesno.pl 

     Strona internetowa maratonu: www.scrolesno.pl 

oraz 

Gmina Olesno 

Adres: ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

Oficjalna strona internetowa: www.olesno.pl    

 

 

 

 

http://www.stowarzyszeniepozytywka.olesno.pl/
http://www.scrolesno.pl/
http://www.olesno.pl/
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2. Współpraca 

    Gmina Radłów 

    Gmina Gorzów Śląski 

3. Patronat honorowy 

    Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki 

4. Patronat medialny 

    TVP 3 Opole, Radio Opole 

 

§ 4. GODZINOWY PROGRAM ZAWODÓW 

9:00 – Otwarcie Biura zawodów, odbiór pakietów startowych 

10:00 – Oficjalne otwarcie I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż 

10:30 – Przygotowanie do startu kat. przedszkolaki 

10:45 – Start kat. przedszkolaki (dystans 700m) 

11:00 – Zakończenie wyścigu w kat. przedszkolaki 

11:10 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

11:20 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 (dystans 1,5km = 1okr.) 

11:30 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

11:40 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 4-6 

11:50 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 4-6 (dystans 4,5km = 3okr.) 

12:20 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

12:30 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 7-8 

12:40 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 7-8 (dystans 9km = 6okr.) 

13:10 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

13:30 – Dekoracja przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych 

14:30 – Odprawa techniczna wyścigu głównego 

15:00 – START honorowy I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż 

19:00 – Zamknięcie trasy maratonu 

19:30 – Dekoracje amatorów I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż 

19:45 – Zamknięcie biura zawodów 

20:00 – Oficjalne zamknięcie imprezy 
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Uwaga: Wszystkie kategorie dziecięce w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników 
będą dzielone na mniejsze (10-15) osobowe grupy w celu zminimalizowania ryzyka kolizji. 

W godzinach od 11 do godziny 19 w rejonie Rynku, ul. Kościelnej, Rynku Solnego będą 
odbywały się imprezy towarzyszące obchodom Dnia Dziecka. 

 

§ 5. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia i opłata startowa: 

1. Limit uczestników wynosi 400 osób. Zapisy odbywają się tylko w formie elektronicznej  

za pośrednictwem strony internetowej www.ultimasport.pl. 

2. Indywidualna opłata startowa wynosi: 

- 60 zł płatne w terminie do 30.04.2019 r. 

- 80 zł płatne w terminie do 25.05.2019 r. 

- 90 zł płatne w dniu startu 

3. Dane do przelewu: 

STOWARZYSZENIE POZYTYWKA OLESNO, 

ul. Opolska 45, 46-300 Olesno 

Nr konta: 43 1600 1462 1027 4440 4000 0002 

UWAGA - W tytule przelewu bankowego lub pocztowego należy wpisać WYŚCIG oraz  IMIĘ I 

NAZWISKO uczestnika, za którego dokonano opłatę. 

Kontakt w sprawie opłat: +48 514 124 714; e-mail: biuro@scrolesno.pl 

UWAGA: 

Każdy uczestnik, który zapisze się do wyścigu głównego ze startu wspólnego, zobowiązany 

jest uiścić opłatę startową najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zapisu. 

Osoby zapisujące się po 25.05.2019 r. zobowiązane są do uiszczenia opłaty  

w ciągu 24 h od momentu rejestracji. 

Po upływie w/w terminu osoby, które nie dokonały płatności zostaną usunięte z listy 

uczestników maratonu. 

Osoby, które raz zostaną usunięte mogą ponownie przystąpić do zapisów. 

UWAGA - Uczestnictwo w wyścigach kategorii dziecięcych i młodzieżowych jest bezpłatne.  

 

 

 

 

 

http://www.ultimasport.pl/
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2. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik otrzymuje: 

 numer startowy z chipem, 

 oznakowana trasa, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

 nielimitowane bufety na trasie: woda, napoje, owoce, słodycze, 

 posiłek regeneracyjny na mecie (wydawany przy zwrocie chipa/numeru), 

 serwis techniczny, 

 galeria fotografii on-line, 

 organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy oraz 

medale, 

 zawodnicy, którzy pokonają trasę w regulaminowym limicie czasowym 4 godz. 

otrzymają dodatkowo certyfikat potwierdzający ukończenie „I Oleskiego Maratonu 

Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż”. 

2. Opłata startowa wniesiona po 25.05.2019 r. nie gwarantuje pełnych świadczeń. 

3. Organizator dopuszcza możliwość zwrotu 50% wysokości wpisowego tylko  

w uzasadnionym przypadku, o którym należy poinformować organizatora e-mailem: 

pozytywkaolesno@gmail.com w terminie do 26.05.2019 r. do godz. 24:00. 

4. W przypadku rezygnacji ze startu po w/w terminie, dyskwalifikacji lub wycofania się 

organizator nie zwraca wpisowego. 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się 

na stronie internetowej www.ultimasport.pl w sposób prawidłowy i kompletny. 

W dniu startu zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie jeśli limit miejsc w zapisach 

elektronicznych nie zostanie wyczerpany. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną 

informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Wysyłając formularz uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 

883). 

mailto:pozytywkaolesno@gmail.com
mailto:pozytywkaolesno@gmail.com
http://www.ultimasport.pl/
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4. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. 

5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu  

u organizatora pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu 

udostępnionym przez organizatora w biurze zawodów. 

6. Ze względu na stopień skomplikowania trasy głównej oraz jej długość uczestnik chcący 

wziąć udział w wyścigu głównym ze startu wspólnego musi mieć ukończone 15lat. 

7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub 

przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uprawiania sportowej jazdy rowerem przed odbiorem numeru startowego. 

8. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 

9. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu  

w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest 

z dyskwalifikacją zawodnika. 

10. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. 

Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz 

samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją 

uczestnika i zdjęciem go z trasy maratonu. 

11. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego z chipem Organizator wyda      

zawodnikowi nowy zestaw za pobraniem opłaty 20zł. 

12. Każdy uczestnik maratonu, który nie ukończył 18 roku życia powinien posiadać kartę 

rowerową. 
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§ 7. DYSTANS, TRASA WYŚCIGU I ZASADY RUCHU NA TRASIE 

1. DYSTANS 

Dystans MINI: 57 km 

Dystans MEGA: 90 km 

 

Uwaga: Do ukończenia maratonu 4 godzinnym limicie czasowym należy zachować średnią 

prędkość na poziomie 23km/h. 

 

Ze względu na ukształtowanie terenu przez, który przebiega trasa maratonu wszystkie 

osoby obawiające się, że w/w prędkość średnia jest ponad ich możliwości zachęcamy do 

udziału na dystansie MINI !!! 

 

 

2. Na trasę składa się: 

a) Odcinek honorowy (2,2km), na którym obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania 

pojazdu pilota. Przebiega na odcinku od linii startu (Rynek miasta) ulicami w kierunku 

Częstochowy: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Częstochowską (W-487) aż do skrzyżowania 

z ul. Leśną. Od wjazdu na ulicę Leśnej nastąpi tzw. Lotny start ostry. 

b) Dojazd do rundy (11km) - odcinek drogi gminnej od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. 

Gorzowską, a następnie zakręt w prawo z ul. Gorzowskiej z Olesna w kierunku 

Radłowa, dalej przez Kolonie Biskupską do miejscowości Radłów, gdzie skręcając w 

lewo uczestnicy wjeżdżają na rundę I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem 

Czerwonych Róż. Kierując się w stronę miejscowości Biskupskie Drogi, mijamy punkt 

kontrolny firmy Ultima-Sport. 

c) Runda wyścigu dystans MINI (33km) – rozpoczyna się za punktem kontrolnym w 

Radłowie na drodze w kierunku miejscowości Biskupskie Drogi i biegnie przez 

Pustkowie, Boroszów, Jamy, Kozłowice, Skrońsko, Kościeliska, Ligota Oleska, Psurów, 

Radłów. 

d) Runda wyścigu dystans MEGA (66km): rozpoczyna się za punktem kontrolnym w 

Radłowie na drodze w kierunku miejscowości Biskupskie Drogi i biegnie przez 

Pustkowie, Boroszów, Jamy, Kozłowice, Skrońsko, Kościeliska, Ligota Oleska, Psurów, 

Radłów. Runda dla dystansu MEGA pokonywana jest 2-krotnie. 
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e) Powrót na metę (12km) następuje po ukończeniu rundy w Radłowie i przebiega na 

odcinku drogi gminnej od Radłowa do Olesna, a następnie przebiega ulicami: 

Gorzowska (W-487), Sienkiewicza (W-487), Murka (W-487), Drzymały, Mickiewicza,  

Labora, a następnie od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki wyścig skręca w prawo 

gdzie następuje finisz do mety usytuowanej na Rynku miasta. 

 

1. Projekt trasy zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej www.scrolesno.pl 

oraz w mediach społecznościowych, a ostateczny jej przebieg podany zostanie 

niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i decyzji na odprawie technicznej 

przed startem. 

2. Zawodnicy po przekroczeniu mety zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego i udania się do centrum zawodów (Olesno – Solny Rynek). 

Zakazane jest zawracanie w kierunku mety i poruszanie się w kierunku przeciwnym do 

kierunku prowadzonego maratonu. 

3. Wyścig odbędzie się przy częściowo otwartym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas 

przejazdu honorowego głównej kolumny wyścigu będzie ograniczony. 

4. Służby organizatora będą zabezpieczały skrzyżowania i wyjazdy z dróg 

podporządkowanych na trasę imprezy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy,  

a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą sportową. 

Czołowa grupa będzie pilotowana przez Policję. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział 

w wyścigu, będzie poruszał się samochód służb organizatora opisany jako koniec wyścigu. 

5. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego  

i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku 

wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej 

skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

wyścigu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w trenie 

krętym i pofałdowanym uprasza się o dostosowanie prędkości na zjazdach do posiadanych 

umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jedni i nieścinania  

ich. 

http://www.scrolesno.pl/
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7. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów i dojazdów 

do ostrych zakrętów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg 

bocznych, gruntownych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

 

§ 8. KATEGORIE I KLASYFIKACJA 

1. KATEGORIE 

A. Dystans MINI – Kobiety – kat. Open 

B. Dystans MINI – Mężczyźni – kat. Open 

C. Dystans MEGA – Kobiety – kat. Open 

D. Dystans MEGA – Mężczyźni – kat. Open 

 

E. Dystans MINI – Kobiety 

- K30 (roczniki 1979 - 2004) 

- K40  (roczniki 1969 - 1978) 

- K50+  (roczniki 1968 i starsi) 

 

F. Dystans MINI – Mężczyźni 

- M30  (roczniki 1979 - 2004) 

- M40  (roczniki 1969 - 1978) 

- M50+  (roczniki 1968 i starsi) 

 

G. Dystans MEGA – Kobiety 

- K30 (roczniki 1979 - 2004) 

- K40  (roczniki 1969 - 1978) 

- K50+  (roczniki 1968 i starsi) 

 

H. Dystans MEGA – Mężczyźni 

- M30  (roczniki 1979 - 2004) 

- M40  (roczniki 1969 - 1978) 

- M50+  (roczniki 1968 i starsi) 
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I. Klasyfikacja dla mieszkańców Olesna: 

 Mieszkaniec Olesna – Dystans Mini Kobiety 

 Mieszkaniec Olesna – Dystans Mini Mężczyźni 

 Mieszkaniec Olesna – Dystans Mega Kobiety 

 Mieszkaniec Olesna – Dystans Mega Mężczyźni 

 

2. KLASYFIKACJE 

a) Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu 

na ilość uczestników. 

b) Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym 

czasie pokonają określony dystans. 

c) Klasyfikacja drużynowa dystans MINI 

d) Klasyfikacja drużynowa dystans MEGA 

 

Uwaga: Drużyna musi składać się z minimum 4 zawodników. W drużynach składających się 

z większej liczby zawodników do klasyfikacji końcowej będą brane czasy najlepszych 4 

zawodników z danej drużyny. 

 

§ 9. NAGRODY 

Trofea sportowe/puchary za miejsca od 1 do 3 we wszystkich w/w kategoriach. 

 

§ 10. ORGANIZACJA WYŚCIGU 

Maraton zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg 

publicznych w sposób szczególny. Projekty tras dla poszczególnych wyścigów dostępne będą 

na stronie internetowej organizatorów. 

1. Trasa będzie oznakowana i częściowo obstawiona na punktach kontrolnych przez osoby 

kontrolujące przebieg wyścigu i obsługę techniczną. 

2. Trasa zostanie oznakowania, symbolami poziomymi, umieszczonymi na asfalcie w kolorze 

wyróżniającym się, symbole zostaną naniesione farbą zmywalną: 

a) strzałka w lewo skręt w lewo, 

b) strzałka w prawo skręt w prawo, 
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c) wykrzykniki zachowaj ostrożność (przejazd kolejowy, ostry skręt, nagłe zwężenie drogi, 

gorszej jakości nawierzchnia). 

1. Zawodnicy po przekroczeniu mety zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego i udania się do Biura zawodów (Olesno, Rynek). Zakazane jest 

zawracanie w kierunku mety i poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunku 

prowadzonego maratonu. 

2. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, którego ominięcie będzie karane 

dyskwalifikacją. 

3. Na trasie maratonu będzie znajdował się bufet (w miejscowości Kozłowice). 

4. Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb 

porządkowych, a po wykluczeniu z grupy czołowej (przy czym jako grupę czołową rozumie 

się czoło wyścigu nawet w przypadku gdy stanowi ją jeden zawodnik) do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym. 

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, 

które nie zastosowały się do poleceń policji oraz osób zabezpieczających trasę wyścigu. 

6. Po przejechaniu czoła wyścigu na trasie zostanie dopuszczony ruch samochodowy, który 

odbywać się będzie zgodnie z kierunkiem wyścigu. 

7. W przypadku poruszania się po trasie samochodów uprzywilejowanych mają one 

bezwzględnie pierwszeństwo przejazdu. 

8. Podczas zawodów lekarz maratonu ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest 

fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig. 

9. Po upływie 4 h od czasu rozpoczęcia wyścigu (start godz. 15:00) służby porządkowe 

opuszczają swoje stanowiska i wprowadzony zostaje normalny ruch uliczny. Po tym czasie 

wszystkich przebywających na trasie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów 

Prawo o ruchu drogowym. Organizator zaleca stosowania się do uwagi z paragrafu nr. 7 

mówiącym o dystansie i trasie wyścigu. 

10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą zawodów. 
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§ 11. KARY 

1. Organizator w porozumieniu z ekipą sędziowską może zasądzić następujące kary: 

 Upomnienie 

 Kara czasowa 

 Dyskwalifikacja 

 

2.   Zawodnik może zostać ukarany za: 

a) łamanie zasad ruchu drogowego, 

b) nie używanie sztywnych kasków, 

c) nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą do 100 m za każdym bufetem 

regeneracyjnym), 

d) nieposzanowanie środowiska naturalnego, 

e) braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 

f) nieprzestrzeganie zasad fair play, 

g) niesportowe zachowanie, 

h) pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie, 

i) W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego. 

 

§ 12. WYCOFANIE ZAWODNIKA 

Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania maratonu, niezależnie od 

przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

przedstawiciela organizatora Pana Krzysztofa Miśkiewicza – nr tel. (+48) 534 667 171. 

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania przedstawiciela organizatora o wycofaniu się 

z wyścigu, zostaną podjęte działania ratownicze lub poszukiwawcze, wszystkie koszty 

ewentualnej akcji pokrywa dany zawodnik. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze 

dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania 

zawodnika z rywalizacji. 

 

§ 13. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 

1. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie 

spoczywa na uczestniku imprezy. 

 



12 

2. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: 

a) kask sztywny 

b) dokument tożsamości 

1. Wyposażenie zalecane: 

a) zaleca się rower szosowy 

b) narzędzia do naprawy roweru 

c) zapasowa dętka + pompka (organizator nie zapewnia wozu serwisowego na trasie 

maratonu) 

d) telefon komórkowy 

e) licznik kilometrów/GPS 

f) zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW 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 „I Oleskim Maratonie Szosowym – Szlakiem 

Czerwonych Róż” 

 

1. Wyposażenie zabronione: 

a)  zabrania się korzystania z słuchawek podczas jazd w imprezie kolarskiej, w przypadku 

nie zastosowania się do warunku, Organizator ma prawo zastosować wobec zawodnika 

jedną z kar wymienionych w paragrafie „KARY”. 

b) zgodnie z przepisami PZKol w wyścigu obowiązuje kierownica standardowa.  

Ze względów bezpieczeństwa nie można mocować na kierownicy żadnych dostawek 

(np. lemondki). 

c) kategorycznie zabrania się udziału w maratonie na rowerach elektrycznych lub  

w jakikolwiek sposób wspomaganych dodatkowo. 

 

§ 14. POMOC NA TRASIE 

1. Dopuszczenie pojazdu serwisowego do jazdy i pomocy uczestnikom na trasie wymaga 

zgody kierownika zawodów przed startem. 

2. Dopuszczone przez organizatora pojazdy mają obowiązek korzystania ze specjalnego 

oznakowania pomocniczego dostarczonego przez Organizatora. 
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3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana 

uszkodzonego sprzętu. 

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub 

skraju drogi. 

5. Podawanie napojów/posiłków przez pojazdy/osoby dopuszczone przez organizatora jest 

możliwe tylko, gdy uczestnik imprezy jedzie sam lub gdy znajduje się na końcu grupy 

(peletonu) w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom. 

6. Pomoc uczestnikom świadczona w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym lub która bezpośrednio wpływa na wynik sportowy danego zawodnika jest 

zabroniona i grozi dyskwalifikacją. 

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

z udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego. 

 

§ 15. PROTESTY 

1. Protesty do Sędziego Głównego należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do  

1 h po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. 

2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, 

o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest. 

3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników 

Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki. 

 

§ 16. DEPOZYT 

1. Depozyt będzie znajdował się w pobliżu Biura zawodów i będzie przyjmował rzeczy 

osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy 

weryfikacji) w dniu 1 czerwca  2019r.  od  godz. 9.00 do godz. 19:30. 

2. Informacje dotyczące ewentualnych przerw dyżuru osób obsługujących depozyt będą 

podawana na bieżąco w trakcie imprezy i będą znajdowały się na drzwiach wejściowych 

do depozytu. 

3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od 

odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

5. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych. 
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§ 17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 

trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie 

dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie 

zawodów. 

2. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie 

używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska 

naturalnego. 

 

 

§ 18. RUCH DROGOWY 

1. Impreza odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny zgodnie  

z art. 65, 65b Ustawy Prawo o ruchu drogowym - tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108,  

poz. 908 z późn. zm.) 

2. Ruch uczestników maratonu na odcinku startowym ma charakter przejazdu honorowego 

w uporządkowanej kolumnie eskortowanej przez policję i organizatora. 

3. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WYPRZEDZANIA POJAZDÓW PILOTUJĄCYCH. 

4. Uczestnik, który nie dostosuje się do poleceń służb zabezpieczających zostanie ukarany 

przez Policję mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora. 

5. Zawodnicy mają obowiązek do stosowania się do poleceń służby porządkowej, a po 

wykluczeniu z grupy – peletonu zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii 

zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju. 

6. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności np. nagłego pojawienia się innych pojazdów, 

które nie zastosowały się do poleceń policji. Po przejechaniu kolumny wyścigu (czołówka 

+ grupa zasadnicza) na trasie zostanie dopuszczony ruch samochodowy, który odbywać się 

będzie zgodnie z kierunkiem wyścigu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas  

„I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż. 

8. Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do 

zapisów regulaminu imprezy. 
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9. Uczestnik akceptujący 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. 

 

§ 19. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 

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

3. 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 cywilną  

i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają 

się prawa dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do 

wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. 

4. Na trasie zawodów występują strome podjazdy, bardzo niebezpieczne zakręty i szybkie 

strome zjazdy. 

5. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów 

klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania maratonu i innych “sił wyższych”. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany jej terminu  

w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za 

działanie "siły wyższej". 

7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy akceptuje wszystkie warunki 

regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału  

w „I Oleskim Maratonie Szosowym – Szlakiem Czerwonych Róż”. 
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie 

przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji maratonu, zgodnie  

z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi. 

9. 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. 

10. Wyścig dedykowany jest dla kolarzy amatorów. 

11. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną 

licencję ELITA i U-23 (Orlik). 

12. Prawa startu w wyścigu amatorów nie mają zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie 

ukończyli 15 roku życia. 

 

§ 20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Osoba biorąca udział w I Oleskim Maratonie Szosowym – Szlakiem Czerwonych Róż 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

organizacji wydarzenia. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, że: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pozytywka 

Olesno; 

b) Organizator ze względu na typ i rodzaj imprezy oraz zakres swojej działalności nie ma 

obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych Stowarzyszenia Pozytywka 

Olesno co wiąże się z tym, że kontakt z taką osobą nie jest możliwy; 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia 

pn. „I Oleski Maraton Szosowy – Szlakiem Czerwonych Róż”; 

d) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione  

z mocy prawa; 

e) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej 

organizacji międzynarodowej; 
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f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, ze względu na możliwość 

dochodzenia roszczeń – regulacje Kodeksu Cywilnego; 

g) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; 

h) Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,  

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. 

Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody; 

i) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

j) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

1. OCHRONA WIZERUNKU 

1. Informujemy, że podczas wydarzenia będą wykonywane, a następnie upubliczniane  

i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób 

obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w wydarzeniu 

organizowanym lub wspieranym przez Stowarzyszenie Pozytywka Olesno oraz Gminę 

Olesno uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie 

ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń na stronach 

internetowych i profilach społecznościowych organizatorów. 

2. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za 

dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. 

Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga 

rozpowszechnianie wizerunku: 

a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem 

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, 

zawodowych; 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza; 

c) osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób 

zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; 

d) osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie 

otwartym i 300 osób w obiekcie zamkniętym 
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§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator maratonu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu zbiórki. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych kolizji i wypadków 

na trasie zawodów. 

5. Każdy z uczestników maratonu, bez względu na przedział wiekowy, jest zobowiązany 

podporządkować się poleceniom Funkcjonariuszy Policji, OSP oraz Organizatora 

6. Każdy z uczestników maratonu oraz opiekunów bezwzględnie zobowiązuje się do 

przestrzegania Regulaminu pod rygorem wykluczenia z zawodów. 

7. Zawodnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność. 

8. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna na 

udział w maratonie oraz startują obowiązkowo w kaskach ochronnych. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom 

trzecim oraz za szkody własne. 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

- Stowarzyszenie Pozytywka Olesno 

 

 

- Gmina Olesno 

 

 


