
REGULAMIN I MARATONU MTB W BUKOWSKU 

1. CEL ZAWODÓW 

• popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez kolarstwo górskie oraz turystykę rowerową, 

• promowanie gminy Bukowsko i powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego, jako 

miejsc przyjaznych rowerzyście, 

• wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz 

w kategorii OPEN, 

• I Maraton MTB Bukowsko jest drugim z kolei maratonem w ramach cyklu Podkarpackie 

Maratony Rowerowe Szprycha. Wyniki tego maratonu liczą się do klasyfikacji generalnej cyklu. 

2. ORGANIZATOR 

Sanocki Klub Kolarski 

Ul. Zofii Nałkowskiej 16 

38-500 Sanok 

NIP: 6871963762, KRS: 0000668592  

Kontakt: info@skk.sanok.pl lub swrsanok@gmail.com 

Strona organizatora: www.skk.sanok.pl 

Gmina Bukowsko 

3. TERMIN MARATONU 

• 9 czerwca 2019 roku godzina 11:00 

• Dwa dystanse: 

a) MINI ok. 27 km i 750 m przewyższenia 

b) MEGA ok. 50 km i 1500 metrów przewyższenia 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.dostartu.pl oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej na konto 

Sanockiego Klubu Kolarskiego: 39 1020 2980 0000 2602 0089 8155. W tytule przelewu należy 

wpisać imię i nazwisko za którą jest wnoszona opłata oraz dystans. Wpłacenie opłaty startowej 

jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Istnieje możliwość rejestracji na zawody w biurze 

zawodów w dniu zawodów. 

• wysokość opłaty startowej: 

a) DYSTANS MEGA: 50 zł płatne przelewem na numer konta podany w regulaminie do 

4 czerwca 2019 (decyduje data księgowania). Od 5 czerwca - 70 zł płatne gotówką 

w  biurze zawodów, 

b)  DYSTANS MINI: 40 zł płatne przelewem na numer konta podany w regulaminie do 

4 czerwca 2019 (decyduje data księgowania). Od 5 czerwca - 60 zł płatne gotówką 

w biurze zawodów. 

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem  o braku przeciwskazań do wzięcia 

udziału w imprezie sportowej oraz o zgodzie na przetwarzanie danych oraz na nieodpłatne, 

nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do upubliczniania własnego wizerunku na 

formularzu dostępnym w biurze zawodów i na stronach organizatora. 
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• Osoby które nie ukończyły 18 lat, mają prawo startu po złożeniu pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na formularzu dostępnym w biurze zawodów. 

4. POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA 

• rower, którego uczestnik będzie używał podczas startu może być napędzany jedynie siłą 

mięśni. Posiadanie jakiegokolwiek dodatkowego napędu czy wspomagania jest niedozwolone 

i będzie karane dyskwalifikacją, 

• w trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i używania 

sztywnego, zapiętego kasku rowerowego. Zdjęcie kasku z głowy i jazda bez kasku będzie karana 

dyskwalifikacją. 

• 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. 

• Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

przyjmując do wiadomości, że wiąże się to 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 zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą 

oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 

przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

• Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. 

• Uczestnik może wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania roweru z obowiązkowym 

wyposażeniem zgodnym z przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP. 

• Jeżeli uczestnik startuje w cyklu Szprycha to przy zapisie otrzyma numer startowy. Zdjęcie 

numeru na trasie wyścigu będzie równoważne z dyskwalifikacją. Numer startowy ma być 

widoczny, umieszczony z przodu przed linkami i przewodami, tak aby bez jakichkolwiek 

wątpliwości było możliwe jego odczytanie. 

5. HARMONOGRAM DZNIA ZAWODÓW 

• godzina 8.30 -10.30 – otwarcie biura zawodów, 

• godzina 11.00 –start wyścigu. 

• Godzina 11:15 – rozpoczęcie wyścigów dla dzieci 

• Godzina 14:30 – dekoracja zwycięzców dystansu MINI, 

• Godzina 15:00 – dekoracja zwycięzców dystansu MEGA i zakończenie imprezy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin startów i dekoracji o czym poinformuje 

uczestników wcześniej. 



• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu czasu po przekroczeniu którego 

zawodnicy nie będą wpuszczani na dalszą część trasy. O miejscu i limicie organizator 

poinformuje w późniejszym terminie. 

 

 

 

6. ORGANIZACJA WYŚCIGU 

• mapy tras będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej i w biurze zawodów 

przed startem, 

• na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne, których ominięcie będzie karane 

dyskwalifikacją, 

• na trasie wyścigu wyznaczone będą bufety. O ilości i ich rozmieszczeniu organizator 

poinformuje przed wyścigiem. W odległości 50 metrów przed i 50 metrów za bufetem 

znajdować się będzie strefa zrzutu w której będzie można wyrzucić swoje śmieci. Śmiecenie na 

trasie będzie karane dyskwalifikacją, 

• zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie 

przejadą wyznaczony dystans, 

• zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od 

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

organizatora lub sędziego. 

7. KATEGORIE WIEKOWE 

• Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych. Kategorie te są 

wspólne dla wszystkich maratonów w ramach cyklu Podkarpackie Maratony Rowerowe 

Szprycha. 

• O przypisaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

MINI MEGA 

Mężczyźni Mężczyźni 

OPEN OPEN 

M0 : 13-15 lat  

M1 : 16-19 lat M1: 16-19 lat 

M2: 20-29 lat M2: 20-29 lat 

M3: 30-39 lat M3:30-39 lat 

M4: 40-49 lat M4: 40-49 lat 

M5: 50-59 lat M5: 50-59 lat 

M6: 60+ M6: 60 + 

 

Kobiety 

 

Kobiety 

OPEN OPEN 

K0 : 13-15 lat  

K1: 16-19 lat K1: 16-19 lat 

K2: 20-29 lat K2: 20-29 lat 

K3: 30-39 lat K3: 30- 39 lat 

K4 : 40+ K4: 40+ 

 



• Organizator dopuszcza na trasie  MINI start młodszych zawodników niż najniższa 

kategoria wiekowa pod warunkiem startu z opiekunem prawnym. Osoby młodsze niż 

kategoria wiekowa będą klasyfikowane tylko w kategorii OPEN. 

• Kategorie wyścigów dziecięcych będą ogłoszone w terminie późniejszym. 

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

• W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 

a) Numer startowy – ważny cały sezon Podkarpackich Maratonów Rowerowych 

Szprycha, o ile nie został zakupiony przed pierwszym maratonem, 

b) oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na trasie, 

oznaczenie trasy taśmami, 

c) elektroniczny pomiar czasu, 

d) zabezpieczenie medyczne, 

e) prawo korzystania z bufetów, 

f) posiłek regeneracyjny na mecie, 

g) medale i dyplomy dla zwycięzców kategorii wiekowych na miejscach 1-3 oraz 

dyplomy dla zawodników z miejsc 4-6, 

h) dostęp do wysokiej jakości fotografii z prawem do dowolnego wykorzystania w 

celu niekomercyjnym.  

9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

• uczestnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu, 

• uczestnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi miejscami 

(bufety/meta), 

• uczestnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani. 

10. RUCH DROGOWY 

• maraton rozgrywany będzie w nieograniczonym ruchu ulicznym, 

• w miejscach niebezpiecznych trasa zostanie zabezpieczona przez odpowiednie służby mające 

uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, 

• uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych oraz zabudowań, 

• wszyscy uczestnicy na drogach powinni poruszać zgodnie z przepisami prawa , 

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, 

• maraton będzie prowadzony i zamykany przez pojazdy organizatora. 

11. KARY 

• Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary upomnienia 

oraz dyskwalifikacji. 

• Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za: 

a) - łamanie zasad ruchu drogowego, 

b) - nie używanie sztywnych kasków, 

c) - śmiecenie – nieprzestrzeganie zasad fair play, 

d) - niesportowe zachowanie oraz skracanie trasy, 

e) - pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie. 

 



• W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego. 

12.OZNACZENIE TRASY 

• Trasa zostanie oznaczona poprzez znaki na jezdni (kolorowy spray), taśmy oraz strzałki 

wskazujące kierunek jazdy, 

• W miejscach szczególnie niebezpiecznych zostaną ustawione dodatkowe znaki informujące 

niebezpieczeństwie, 

13. NUMERY TELEFONÓW 

• Numery organizatorów: 531-634-924, 696-637-169, 669-937-149, 

• Pogotowie Ratunkowe 999, 

• Policja 997. 

 

14. PROTESTY 

• Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie 

do pół godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. Aby złożyć protest należy wnieść kaucję 

bezzwrotną w wysokości 50 zł. 

• Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż pół godziny po ogłoszeniu 

nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki. 

15. INFORMACJE DODATKOWE 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Organizator zaleca wykupienie 

ubezpieczenia OC i NNW. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

• Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy, 

• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski 

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

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 

• Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki 

regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian, 

• Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie, 

• Uczestnik maratonu startując wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku 

uwiecznionego na zdjęciach i filmach powstałych podczas Maratonu. 

• Organizator, współorganizator i 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. 



• Zwrot wpisowego następuje po wcześniejszym zgłoszeniu o rezygnacji startu do 4.06.2019 

pocztą elektroniczną na adres info@skk.sanok.pl, po tym terminie nie ma zwrotu wpisowego! 

• Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą również 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego 

regulaminu zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie 

wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie 

mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora .Przyjmują do wiadomości ,że 

należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 


