REGULAMIN
Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021
1. Cel zawodów

Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
Promowanie regionalnych szlaków i gminy Głuchołazy.
Wyłonienie najlepszych zawodników Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Lellek
Group - Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2018, jest PTTK oddział Głuchołazy –
KTK Ktukol, ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021 zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym
czasie. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Gold
Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021 w zakresie koniecznym do prawidłowej
organizacji zawodów.
Organizator przetwarza dane na podstawie Polityki Bezpieczeństwa dostępnej na
stronie http://mtbglucholazy.pl/
3. Organizator
PTTK oddział Głuchołazy. Klub Turystyki Kolarskiej Ktukol
ul. Powstańców Śl. 50/23
38-340 Głuchołazy
Kontakt:
Tomasz Rudnicki : tel. +48 737488439 (godz. 9-17)
e-mail: tomred2@wp.pl
Numer Telefonu Alarmowego +48 601786794 lub +48 737488439
Oficjalna strona internetowa: www.mtbglucholazy.pl/maraton/
Numer rachunku bankowego
10 8891 0000 2015 6500 0983 0002
Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddział Głuchołazy
Sędzia Główny – Janusz Jagielski
Zawody wpisane w kalendarza imprez OZKol
4. Termin i Miejsce
Zawody zostaną rozegrane 5 września 2021 r. Start /Meta Głuchołazy ul. Jana Pawła

II (na wysokości Hotelu Sudety). Trasy położone na stoku góry Parkowej pomiędzy
Głuchołazami a Podlesiem.
5. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
Warunkiem udziału Uczestnika w Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021 jest:
przesłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego
(dostępnego na stronie internetowej https://wynikizawodow.eu/maraton_glucholazy,
zawodów lub wypełnienie karty zgłoszeniowej w Biurze Zawodów) oraz dokonanie
opłaty rejestracyjnej, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik
akceptuje poniższą klauzulę:
„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.”
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi
danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Materiały
w celach marketingowych mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez organizatora
i podmioty z nim współpracujące .
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami
regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz
kompletnie oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
przeprowadzenia Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021.”
Potwierdzeniem udziału jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego oraz odbiór
pakietu startowego w biurze zawodów.
Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, osoby młodsze z
licencją PZKol. Pozostałe osoby w przedziale wieku 14 -17 lat za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych, 13 lat i mniej pod stałą opieką rodziców lub
opiekunów prawnych.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Każdy uczestnik Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021 jest zobowiązany do jazdy
w kasku sztywnym.
6. Opłaty startowe - trasa CLASSIC, MEGA, GIGA


60 zł – opłaty do dnia 21.08.2021r. rejestracja on-linę i dokonanie opłaty
rejestracyjnej.
80 zł – opłaty do dnia 01.09.2021r. rejestracja on-line i dokonanie opłaty
rejestracyjnej.

Za terminowe wniesienie opłaty Organizator uzna : dokonanie w terminie
wpłaty przez system zapisów https://wynikizawodow.eu/maraton_glucholazy
lub zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Organizatora przy
wpłatach na konto 10 8891 0000 2015 6500 0983 0002 Bank Spółdzielczy w
Leśnicy oddział Głuchołazy


100 zł – opłata i rejestracja dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze
Zawodów.
1 dzień przed zawodami ( sobota) w godz. 12.00 – 17.00
W dniu zawodów w godz. 9.00 – 11.00 .

Dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2005 i młodsi)



15 zł - do dnia 01.09.2021r. rejestracja on-line.
30 zł - opłata i rejestracja dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze
Zawodów.

W cenie zawarta opłata za numer startowy, zawierający chip elektroniczny.
Numery do zwrotu. Za niezwrócony lub zniszczony numer opłata 10 zł.
Zabawa rowerowa 200m, 400m i 800 m – udział bezpłatny.
Opłaty będą przyjmowane on-line przez system zgłoszeń:
https://wynikizawodow.eu/maraton_glucholazy,
System zgłoszeń umożliwia opłaty zbiorcze.
Lub
Wpłaty przelewem na konto Organizatora
Numer rachunku bankowego
10 8891 0000 2015 6500 0983 0002
Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddział Głuchołazy
oraz wpłaty w gotówce w Biurze Zawodów.
Organizator pobierając opłatę startową może wystawić fakturę proforma. Podstawa
jej wystawienia jest przesłanie e – mailem na adres Organizatora tomred2@wp.pl ,
informacji zawierającej:
- dane do faktury;
- dane osób startujących;
- nazwę klubu;
w terminie nie później niż 27.08.2021r.
Po wniesieniu opłaty startowej i informacji e –mail na adres Organizatora o rezygnacji
z udziału w zawodach do dnia 01.09.2021r. opłata podlega zwrotowi. Po tym terminie
oplata nie będzie zwracana.

Faktura VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7
dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora, po
przesłaniu danych odbiorcy.
Rachunek VAT do opłat gotówkowych wystawiamy w dniu imprezy po godz.
17.00 ( NA WYRAŹNĄ PROŚBĘ ZAINTERESOWANEGO).
7. Program zawodów
Dzień I- (sobota 04.09.2021r.):
godz. 12.00 – 17.00 – zapisy i odbiór pakietu startowego w Biurze Zawodów
Dzień II – ( niedziela 02.09.2018r.):
godz. 09.00 – 11.00 – zapisy i odbiór pakietu startowego w Biurze Zawodów
godz. 11.50 – ustawianie zawodników w sektorach startowych,
godz. 12.10 – start Maratonu ( trasa GIGA, MEGA, CLASSIC,ELEKTRYKI,
godz. 12.45 – zabawa rowerowa dla dzieci. Trasa 200 m – dzieci do 5 lat.
godz. 13.00 – zabawa rowerowa dla dzieci. Trasa 400 m – dzieci do 6 – 7 lat.
godz. 13.20 – zabawa rowerowa dla dzieci. Trasa 800 m – dzieci do 8 – 10 lat.
godz. 14.00 – zabawa rowerowa dla dzieci. Trasa 1200 m – dzieci do 11 – 13 lat.
godz. 15.00 - dekoracja: zabawa rowerowa
godz. 17.00 - dekoracja
ok. godz. 17.25 – losowanie nagród (tombola)
godz. 17.00 – zamknięcie trasy na wszystkich dystansach.
8. Dystanse
Zabawa rowerowa - 200m, 400m i 800 m
Dystanse CLASSIC – 23 km, MEGA- 46 km, GIGA – 69 km.
Maraton zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych po stoku Góry Parkowej .
Mapy trasy udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze
zawodów przed startem.
Organizator przygotuje trasy o różnym stopniu trudności.
Wybór dystansu dokonujemy w trakcie zapisów. Zawodnik nie będzie klasyfikowany
na innym dystansie niż zadeklarowany w procesie rejestracji. Możliwość zmiany
dystansu do momentu odbioru numeru startowego.
 CLASSIC – I runda + rozjazd – (Trasa bez wymagającego podjazd i zjazdu na
Górę Chrobrego o długości ok. 23 km i sumie przewyższeń ok. 600 m.)
 MEGA – II rundy – ok. 46 km.
 GIGA – III rundy – ok. 69 km.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu
kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę zawodów i
ratowników medycznych.
Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe ( Bufety) oraz dodatkowy
na mecie zawodów.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem
czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest
godz. 17.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse
nie zostaną ujęci w klasyfikacji maratonu.
W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia
limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy maratonu
oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących na dzień zawodów przepisów sanitarnych
dotyczących COVID 19. Odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych
uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz
medycznych na trasie maratonu, przestrzegania zasad fair play i poszanowania
środowiska naturalnego.
Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych
przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.
9 Odpady i śmieci
Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw.
STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 100 m za poszczególnym bufetem
na trasie .
10. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnik rezygnujący z udziału w wyścigu w trakcie trwania Maratonu nie zależnie
od przyczyny wycofania się ma obowiązek zgłosić ten fakt w jednym z miejsc: w
bufecie na trasie, biurze zawodów, sędzia zawodów lub pod numer telefonu
alarmowego +48 601786794 lub +48 737488439
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z
wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji
ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w
porozumieniu z służba medyczną wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z
rywalizacji.
11. Sektory startowe
Podczas Gold Hill MTB Maraton Głuchołazy 2021 obowiązują sektory startowe. Start
poszczególnych sektorów w odstępie 2 min.
SEKTOR I - Dystans GIGA
SEKTOR II – Dystans MEGA
SEKTOR III – Dystans CLASSIC
SEKTOR IV – Dystans MEGA ( rower elektryczny, gravel, fatbike ) Organizator
dopuszcza start na:

- rowerze elektrycznym - oddzielna konkurencja
- rowerze gravelowym - oddzielna konkurencja
- rowerze fatbike - oddzielną konkurencję.
Dystans MEGA 46 km. Sektor startowy IV. Klasyfikacja tylko Open bez podziału na
płeć, wiek i rodzaj roweru. Dekoracja do 3 miejsca. Opłaty i świadczenia jak pozostali
zawodnicy.
WARUNEK: Udział min. 5 startujących w konkurencji.
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości
sektorów startowych.
Goście specjalni maratonu i osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do
startu z pierwszej linii SEKTORA.
12. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
– oznakowaną i zabezpieczoną trasę
– system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania z dwóch bufetów na trasie rozmieszczonych na trasie oraz
bufetu na
mecie (napoje, woda, owoce, ciasta, itp.)
– posiłek regeneracyjny po maratonie,
– możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów
– bezpłatny podstawowy serwis techniczny przed startem Maratonu
– nagrody dla zwycięzców opisane w punkcie 15.
– losowanie nagród (tombola) dostępne dla wszystkich startujących
13. Kategorie wiekowe
Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.
CLASSIC – 23 km sektor startowy III
NAZWA
SKRÓT
Dzieci
KOBIETY

KOBIETY

CK

Juniorki mł.
CK 0
Juniorki
CK 1
Elita/Cyklosport CK2
Masters I
CK3
Masters II
CK4

MĘŻCZYŹNI Dzieci

C

PRZEDZIAŁ WIEKOWY
Do 14 lat 2007r i młodsi
(Opieka na trasie osoby dorosłej)
15-16 lat rok ur. 2005-2006
17-18 lat rok ur. 2003-2004
19-29 lat rok ur. 1992-2002
30-39 lat rok ur. 1982-1991
40- lat rok ur.1978 i starsze
Do 14 lat 2007 i młodsi
(Opieka na trasie osoby dorosłej)

Junior Mł.
C0
Junior
C1
Elita/Cyklosport C2
Masters I
C3
Masters II
C4
Masters III
C5

15-16 lat włącznie rok ur. 2005-2006
17-18 lat włącznie rok ur. 2003-2004
19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981
50- lat włącznie rok ur.1958 i starsi

MEGA - 44 km sektor startowy II
NAZWA
SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
Junior
MK1
do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsze
Elita/Cyklosport MK 2
19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
KOBIETY
Masters I
MK 3
30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
Masters II
MK 4
40- lat włącznie rok ur.1981 i starsze
Junior
M1
Elita/Cyklosport M2
MĘŻCZYŹNI Masters I
M3
Masters II
M4
Masters III
M5

do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsi
19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002
30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981
50 lat i starsi rok ur. 1971 i starsi

GIGA - 66 km sektor startowy I
NAZWA
SKRÓT PRZEDZIAŁ WIEKOWY
Elita
GK 2
do 29 lat włącznie rok ur.1989-1999
KOBIETY
Masters
GK 3
30 lat i starsze rok ur.1991 i starsze
Elita/Cyklosport G2
do 29 lat włącznie rok ur. 1989 – 1999
Masters I
G3
30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991
MĘŻCZYŹNI
Masters II
G4
40-49 lat włącznie rok ur.1969-1978
Masters III
G5
50 lat i starsi rok ur. 1971 i starsi
Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu)
zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego
warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja
uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega, kobiety i mężczyźni. Czas
liczony brutto.

14. Ruch drogowy
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
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.

15. Nagrody
Nagrody w klasyfikacji open z podziałem na płeć /na dystansie / w wysokości ( PLN):
Zajęte
miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8

Giga
Mężczyźni
400
300
200
150
120
100
90
80

Mega
Kobiety
300
200
150
120
100

Mężczyźni
200
150
100

Kobiety
200
150
100

We wszystkich kategoriach wiekowych na wszystkich dystansach 3 najlepszych
zawodników otrzymuje trofea sportowe i nagrody przekazane przez Sponsorów.
Po zakończeniu maratonu podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich
uczestników, zostanie przeprowadzana Tombola, podczas której rozlosowane
zostaną nagrody dodatkowe.
Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich
późniejszego odbioru.
16. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić kary zgodnie z
przepisami pzkol-u.
17. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w
czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
18. Informacje dodatkowe
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz
że bierze dział 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.
 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.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W tym przypadku
uczestnikowi przysługuje zwrot wpisowego. Wpisowe nie zostanie zwrócone w
przypadku odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych
lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po 01.09.2021r. Organizator nie
wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

