
 
 

 
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM IX SERIA 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
MISTRZOSTWA POWIATU PUCKIEGO 

10.12.2022  
Władysławowo-Cetniewo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dalej na północ rowerem się nie da … 

PUCHAR POLSKI 
 

MIĘDZYNARODOWY 
 



REGULAMIN 
 

CEL: 
- Promocja Gminy Władysławowo 
- Promocja Powiatu Puckiego 
- Popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie 
- Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego 
- Promocja sportu dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
ORGANIZATOR: 
- Klub Sportowy „Klif” Chłapowo ul. Władysławowska 87 ; 84-120 Chłapowo 

klifklub@wp.pl ; tel. 501 536 785 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie 
- Gmina Władysławowo 
- Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma 

Cetniewo we Władysławowie 
KLASA WYŚCIGU 
- wyścig umieszczony w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego i posiada rangę Pucharu 
Polski  
- wyścigi towarzyszące :  
- Mistrzostwa Powiatu Puckiego: puchar i medale dla najlepszych zawodników i zawodniczek 
w kategorii Amator Open  i Amatorka zamieszkałych na terenie Powiatu Puckiego 
- Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - medale dla 3 miejsc: Żakini, Żak, Młodziczka, 
Młodzik, Juniorka młodsza, Junior młodszy, Juniorka, Junior, Orliczka, Orlik, Elita Kobiet i Elita 
Mężczyzn) – dla klubów Okręgu Pomorskiego 
DYREKTOR WYŚCIGU 
-    Dariusz Marzejon  tel. 501 536 785     e-mail: klifklub@wp.pl 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
- Pomorskie Zrzeszenie LZS 
- Starostwo Powiatowe w Pucku 
- Pomorski Związek Kolarski 
- Pomorska Federacja Sportu 
- PZU ZDROWIE-sponsor wydarzenia 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki – patronat 
- Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa 

Stamma Cetniewo we Władysławowie - patronat 
TERMIN I MIEJSCE: 
- wyścigi odbędą się w dniu  10.12.2022r. (sobota)  po terenie Centralnego Ośrodka 

Sportu „Cetniewo” we Władysławowie ul. Żeromskiego 52 
- biuro zawodów na terenie Ośrodka „Cetniewo” we Władysławowie czynne w dniu 

zawodów od 8.00 
UCZESTNICWO: 
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2022  

aktualne badania lekarskie, obowiązują roczniki aktualne na sezon przełajowy 2022/23.  
-     w kategorii Amator I( mężczyźni od 18 lat do 35 ), Amator II ( mężczyźni 36 lat i więcej) i 
Amatorka (kobiety 18 lat i więcej) - ustawienie kategorii Amator na linii startu według 
kolejności zgłoszeń 
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-  wszyscy uczestnicy zawodów wymagany : kask sztywny, sprawny rower zgodny z 
przepisami PZKol dla danych kategorii wiekowych a  Amatorzy: rower przełajowy lub MTB 
- startujący wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach akceptują wszystkie 
postanowienia niniejszego regulaminu 
 
ZGŁOSZENIA: 
- zgłoszenia i opłaty zgodnie z przepisami PZKol do wyścigu na 

www.wynikizawodow.eu  w terminie „A”  do 07.12.2022r. ( środa ) do godz. 23:59        

(  Żak DZ/CH – 0 zł, Młodzik DZ/CH – 10 zł, Junior młodszy DZ/CH – 15 zł, Junior DZ/CH -20 zł, 
Elita K/M-30 zł, U-23 K/M – 30 zł, Masters K/M– 40 zł, Amator M/K - 50 zł) 
-    na liście startowej zostaną umieszczeni tylko zawodnicy z prawidłową opłatą startową 
-    po w/w terminie obowiązuje taryfikator  „B” zgodnie z przepisami PZKol (stawka 
podwójna od kwot podanych powyżej ) 
-     weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu od godziny 8.00  
      w biurze zawodów na terenie Ośrodka „Cetniewo” we Władysławowie.  
-     osoby, które  zadeklarują start w dwóch wyścigach (sobota i niedziela) otrzymują jeden 
numer startowy na dwa wyścigi 
-     lista startowa poszczególnych kategorii wiekowych zamykana jest na 60 minut  
       przed startem 
-     zawodnicy mają obowiązek oddać w biurze zawodów numery oraz chip po wyścigach.  Za 
nie oddany lub uszkodzony chip będzie pobierana opłata 100 PLN 
 
PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW 
 
-      08:00 – 9:15 – Trening na trasie 
 
- 09:30 – start kategorii:  Masters II -  około 35 minut 
- 09:31 – start kategorii:  Masters III i IV- około 35 minut 

 
- 10:20 – start kategorii: Masters I – około 45 minut 
- 10:21 – start kategorii: Amator Mężczyźni  I i II - około 45 minut 

 
- 11:20 –start kategorii:  Młodzik- około 20 minut  
- 11:21 – start kategorii: Młodziczka-około 20 minut 

11:22 – start kategorii:  Żak , Żakini-jedna pełna runda 
 
-     11:50 – start kategorii: Junior młodszy – około 35 minut 
-     11:51 -  start kategorii: Masters Kobiety i  Amator Kobiety  – około 30 minut 
 
      12:30 – 13:00 - Trening na trasie 
      
-    12:30 - I Dekoracja kategorii: Żakini, Żak, Młodziczka, Młodzik , Masters Kobiety, 
Masters Mężczyźni  I, II, III,IV, Amator I i II oraz Amatorka,  Mistrzostwa Powiatu Puckiego, 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego ( Żakini, Żak, Młodziczka, Młodzik) 
 
-   13:00 – start kategorii:  Elita Kobiet, Orliczka, Juniorka (open)– około 40 minut,  
-   13:01 – start kategorii : Juniorka Młodsza – około 30 minut 



 
-   14:30 – start kategorii:  Elita Mężczyzn, Orlik - około 60 min 
-   14.31 – start kategorii:  Junior – około 40 minut 
 
15:30 - II Dekoracja kategorii : Juniorka młodsza, Junior młodszy, Orliczka, Orlik, Juniorka, 
Junior, Elita Kobiet (Open), Elita Mężczyzn (Open), Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego (Juniorka młodsza, Junior młodszy, Juniorka, Junior, Orliczka, Orlik, Elita 
Kobiet i Elita Mężczyzn) 
 
ZASADY FINASOWANIA 
-     koszty organizacyjne  ponosi organizator 
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące 
- opłaty startowe wg przepisów PZKol   
- opłaty startowe należy dokonywać poprzez stronę www.wynikizawodow.eu podczas 

wypełniania formularza zgłoszeniowego.  
- organizator pobierający opłatę startową może wystawić rachunek. Podstawą jego 

wystawienia jest podanie przy zgłoszeniu zawodnika danych do rachunku lub przesłanie  
e-mailem na adres organizatora klifklub@wp.pl danych do rachunku  

-     rachunki będą wysyłane na wskazanego e-maila  
- w przypadku powiadomienia o rezygnacji z udziału w zawodach do dnia 01.12.2022 

opłata startowa będzie podlegała zwrotowi. Po wyznaczonym terminie opłata nie będzie 
zwracana. 

NAGRODY 
-     organizator zapewnia nagrody finansowe zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Kolarskiego 
-     pula nagród finansowych wynosi 12 000,00 zł  
-     nagrody rzeczowe 4000,00 zł 
-     nagradzani obowiązkowo na podium wchodzą w klubowych strojach sportowych 
-     WAŻNE: wszystkie nagrody pieniężne zdobyte  w ramach rozegranego Pucharu Polski 
zostaną przelane na konto bankowe podane przez Zawodnika. W tym celu po dekoracji 
należy udać się do Biura Zawodów i dopełnić formalności ( min. podać dane do przelewu) 
 
TABELA NAGRÓD FINANSOWYCH I RZECZOWYCH: 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 

Elita M  open 700 600 500 400 300 200 150 100 

Orlik 250 200 150 120 100 80 

Elita Kobiet open 700 600 500 400 300 200 150 100 

Orliczka 250 200 150 

Junior 250 200 150 120 100 80 

Juniorka 220 170 130 100 70 50 

Junior młodszy 200 150 120 100 80 60 50 40 

Juniorka młodsza 200 150 120 100 80 60 50 40 

Młodziczka NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Młodzik NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Żak NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Żakini NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Masters I 140 90 70 
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Mastrs II 140 90 70 

Masters  III 140 90 70 

Masters  IV 140 90 70 

Masters  Kobiety NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Amator I NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Amator II NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Amatorka NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Powiat Pucki  K PUCHAR MEDAL MEDAL 

Powiat Pucki M PUCHAR MEDAL MEDAL 

Mistrzostwa Woj. Pom MEDAL MEDAL MEDAL 

 
NAJBLIŻSZY SZPITAL: 
- Szpital Pucki Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 13 A 84-100 Puck Tel. 58 690-43-00 
-SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY ul. dr. A. Jagalskiego 10 ; 84-200 Wejherowo 
(+48 58) 572 70 00 
 
MEDIA I WIZERUNEK UCZESTNIKA 
Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań wideo. Informacje 
na temat przebiegu i organizacji zawodów oraz foto i wideo będą pojawiać się w prasie i 
mediach społecznościowych. W czasie trwania zawodów wizerunek uczestnika może zostać 
utrwalony a następnie upubliczniony za pośrednictwem portali społecznościowych. 
Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach i akceptując niniejszy regulamin uczestnik 
wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach związanych z promocją tego 
wydarzenia.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
-    w czasie trwania imprezy uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z aktualnym   
   rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia  określonych ograniczeń,      
nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
- każdy uczestnik wyścigu startuje  na własną odpowiedzialność. 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas 

trwania zawodów. 
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów. 
- organizator zapewnia opiekę medyczną. 
- każdy uczestnik nie mam przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach kolarstwa 

przełajowego w dniach 10-11.12.2022 we Władysławowie. 
- Komisja sędziowska zostanie wyznaczona zgodnie z przepisami PZKol. 
-   w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje  
     Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzono przez  …………………………..                       w dniu ……………………… 
 
 



 
Załącznik nr 1 

Klauzula RODO 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych 
osobowych, wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej 
RODO) informuję że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: 

Klub Sportowy „Klif” Chłapowo  

84-120 Chłapowo Ul. Gościnna 4 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zawodów sportowych 

 pod nazwą:  

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM IX SERIA i X SERIA 

PUCHAR POMORSKIEGO ZRZESZENIA LZS 

MISTRZOSTWA POWIATU PUCKIEGO 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

3.Podstawa prawna przetwarzania: 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Okres przechowywania danych.  

Dane przechowywane będą na okres realizacji celu lub do czasu wycofania zgody. Nie dłużej 
niż 5 lat. 

5. Prawa uczestnika: 

a) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do 
ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania- w granicach określonych przepisami prawa. 

b) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego 
oświadczenia złożonego na adres administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. c) Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani 
/Pan i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją 
niepodania danych może być utrudniony bądź niemożliwy udział w wyścigu. 

7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

 


