
R E G U L A M I N 

XI MTB TOUR LĘBORK Pazur Lęborskiego Lwa 
  

I. PATRONAT 

        Starosta Powiatu Lęborskiego  

        Burmistrz Miasta Lęborka 
          

   II. ORGANIZATORZY 

      1.   Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 

      2.   Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska. 
 

  III. CEL 

      1.   Popularyzacja kolarstwa górskiego.  

      2.   Promocja Miasta Lęborka. 

      3.   Propagowanie i wdrażanie form wpływających na zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek  

 i rekreację oraz zachęcanie młodzieży do czynnego uprawiania sportu. 

      4.   Integracja środowiska cyklistów wywodzących się z różnych dyscyplin kolarstwa. 
  

   IV. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW     

      1.   Termin – 18 maja 2019r. 

      2.   Miejsce – tereny leśne przy Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56. 
 

    V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

      1.   Wyścig Rowerowy MTB Pazur Lęborskiego Lwa jest imprezą otwartą. Mogą w niej  

            startować amatorzy w różnym wieku i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy zrzeszeni 

 w klubach sportowych. 

      2.   Warunkiem uczestnictwa jest: 

            a) osobiste zarejestrowanie się w dniu imprezy w biurze zawodów, podpisanie listy    

                startowej zawierającej tekst oświadczenia startującego i odebranie numeru startowego  

                oraz chipu, 

            b) osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą zostać zarejestrowane po przedłożeniu 

                pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, 

            c) wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników  

                niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), 

            d) zawodnicy rywalizujący w kategorii Mega startują na rowerach MTB; w pozostałych  

     kategoriach ten wymóg nie obowiązuje,  

            e) posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

            f) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.  

      3.   Komisja sędziowska może wykluczyć zawodnika z wyścigu jesli stwierdzi, że zataił on  

            swój wiek. 

      4.   Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym  

            zakresie.  

   VI. ZAPISY I OPŁATY 

1. Zapisy osobiste w dniu 18.05.2019r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Zawodów w namiocie 

znajdującym się przy starcie wyścigu.  

2. Wpłatę wpisowego należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 18 maja 2019r. w godz. 9:00 

- 11:00 w wysokości: 

            – zawodnicy do 18 roku życia – 20 zł, 

            – zawodnicy po 18 roku życia – 35 zł. 

3.  Zawodnicy zamieszkujący powiat lęborski są zwolnieni z opłat wpisowego po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego ich zameldowanie.  



 

  VII. PROGRAM ZAWODÓW 

            – godz. 9
00 

– 10
00

 – zapisy w biurze zawodów (wydawanie numerów startowych i chipów), 

            – godz. 10
00

 – start kategorii Smerfy – droga leśna przy Stadionie Miejskim w Lęborku 

            – godz. 10
30

 – start kategorii Mini,  

            – godz. 11
00

 – start kategorii Hobby, 

            – godz. 12
00

– start kategorii Mega, 

            – dekoracja i losowanie nagród – 20 min. po zakończeniu rywalizacji w kategorii Mega. 

            Czasy zawodników będą mierzone elektronicznie, chipy po zakończeniu wyścigu należy 

 zwrócić. 

            Po zakończeniu wyścigów w poszczególnych kategoriach zawodnicy mogą skorzystać         

 z posiłku regeneracyjnego (posiłki wydawane od 11
00

 do 13
30

). 
 

 VIII. KATEGORIE 

      1.   Kategoria Smerfy:    

    – MM: 5 – 7 lat.             

      2.   Kategoria Mini – klasyfikacja w grupach: 

            – M0a/Chł., M0a/Dz.: 8 – 10 lat,    

            – M0b/Chł., M0b/Dz.: 11 – 12 lat,    

            – M0c/Chł, M0c/Dz.: 13 – 15 lat.      

      3.   Kategoria Hobby – klasyfikacja w grupach: 

             1) Mężczyźni :                                    2) Kobiety : 

                 -  M1  -  do 18 lat                                -  K1: do 18 lat 

                 -  M2  - 19 – 30 lat                              -  K2: 19 – 30 lat     

                 -  M3  - 31 – 40 lat                              -   K3: 31 lat i starsze  

                 -  M4  -  41 – 50 lat 

                 -  M5  - 51 – 60 lat   

                 -  M6   - 61 lat i starsi                          

      4.   Kategoria Mega – klasyfikacja open.         
            

   IX. DYSTANSE 

      1.   Kategoria Smerfy – droga leśna przy Stadionie Miejskim (ok. 360 m). 

      2.   Kategoria Mini – ok. 6 km. 

      3.   Kategoria Hobby – ok. 12 km. 

      4.   Kategoria Mega – ok. 24 km.  
           

    X. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

      1.  Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu z umocowanym do kierownicy   

            roweru numerem startowym i zainstalowanym chipem.  

      2.   W trakcie wyścigu zawodnik nie może skracać wyznaczonej przez organizatora trasy. 

      3.   W przypadku zjechania z trasy zawodnik powinien zawrócić i rozpocząć wyścig                  

 w miejscu opuszczenia wyznaczonej marszruty.     

      4.   Zawodnik musi przestrzegać zasad sportowej rywalizacji oraz zachowywać się w sposób  

            kulturalny w czasie trwania imprezy.  

      5.   Trasa oznakowana będzie taśmą biało-czerwoną. 

      6.   Miejsca szczególnie niebezpieczne będą oznaczone czerwonymi wykrzyknikami na  

            białym tle. 

 

      7.   Zawodnik powinien zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość  

            pojawienia się na trasie innych pojazdów. 



      8.   Zawodnik jadący wolniej powinien umozliwić wyprzedzanie zawodnikowi jadącemu  

            szybciej. 

      9.   Zawodnik musi ukończyć wyścig na rowerze, na którym wystartował. 

    10.   Podczas wyścigu niedozwolona jest techniczna pomoc osób trzecich. Zawodnik może  

            korzystać z pomocy innych zawodników. 

      11. Udział w wyścigu obowiązkowo w kaskach ochronnych. 
             

   XI. NAGRODY  

      1.   Kategoria Smerfy – każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal. 

      2.   Kategoria Mini – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach    

   wiekowych przyznawane są nagrody rzeczowe, a zwycięzcy dodatkowo puchar lub  

   statuetka. 

      3.   Kategoria Hobby – za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach   

        wiekowych przyznawane są nagrody finansowe w wysokości: 

I miejsce - 100 zł, II miejsce – 70 zł, III miejsce – 50 zł , a zwycięzcy otrzymają dodatkowo 

puchar lub statuetkę.  

4. Kategoria Mega – za zajęcie pierwszych pięciu miejsc (open) przyznawane są nagrody 

finansowe w wysokości: I miejsce - 600 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł, IV 

miejsce – 200 zł, V miejsce – 100 zł, a zwycięzca otrzyma dodatkowo  Puchar Burmistrza 

Miasta Lęborka. 

      5. Dla najlepszych zawodników z powiatu lęborskiego: 

            a) w kategorii Hobby (mężczyźni i kobiety open) –za miejsca I-III – puchary 

            b) w kategorii Mega – za I miejsce puchar 
 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

a) Uczestnik XI MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa, przekazując 

organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych. 

b) Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu 

niezbędnym dla prawidłowej organizacji XI MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego 

Lwa. 

c) Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa 

publikowana będzie na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w 

siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i 

promocyjnych XI MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa. 

d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zawodów 

rowerowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-

300, ul Olimpijczyków 31. 

e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”. 

f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym 

zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją XI 

MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa tylko w przypadku i zakresie w jakim  

przekazanie tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji 

współzawodnictwa. 

g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo 

dostępu do treści przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

h) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich 

przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych 



Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej,  ma prawo uzyskać 

informacje dotyczące źródła tych danych. 

i)     Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia 

danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego 

wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie zgody na przetwarzanie lub 

publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa w XI MTB Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa.  

j)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia XI MTB 

Tour Lębork Pazur Lęborskiego Lwa lub 5 lat w przypadku rozliczeń finansowych 

i podatkowych. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów 

archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  

k) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń 

co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać 

za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

l) Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do 

którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może 

wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor 

Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com 

 
 

 

  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

       1.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników  

 zaginione w trakcie trwania imprezy. 

      2.   Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników. 

      3.   Wyścig odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

      4.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu                      

  i dokonania niezbędnych modyfikacji jego treści.  

      5.   W sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy. 

      6.   Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora 

            za argument w ewentualnych kwestiach spornych. 

      7.   Uczestnicy zawodów ponoszą osobistą odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone    

            przez siebie. 

      8.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki     

            spowodowane przez uczestników zawodów. 

           9.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

            dojazdu na zawody i powrotu z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UWAGA!!! 

 

ŁATWIEJSZA TRASA dla kategorii HOBBY.  

 

Zapraszamy do udziału mniej zaawansowanych zawodników oraz miłośników dwóch kółek. 

 

 


