Aktualizacja – stan na dzień 11 października 2021 r.

REGULAMIN
ŻARNOWIEC CROSS DUATHLON
I.

II.

III.

CEL:
1.

Promocja gminy Dopiewo.

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dopiewo.

3.

Promocja duathlonu jak formy rekreacji na sportowo.

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
1.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

2.

Gmina Dopiewo.

TERMIN, DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU:
1.

Zawody odbędą się 30 października /sobota/ 2021 roku, start zawodów godzina 12.00.

2.

Miejsce startu i mety znajduje się w miejscowości Żarnowiec.

3.

I część zawodów - bieg ok. 3 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie). Pomiar trasy –
GPS.

4.

II część zawodów – jazda rowerem ok. 16 km (po nieutwardzonych drogach, lesie), kask
obowiązkowy, dozwolone są wszystkie typy rowerów oprócz rowerów z napędem elektrycznym.
Pomiar trasy – GPS.

5.

III część zawodów - bieg ok. 4,5 km (jedna pętla po nieutwardzonych drogach, lesie, drewnianych
schodach). Pomiar trasy – GPS.

6.

Zawody przeprowadzone zostaną przy ograniczonym ruchu drogowym.

7.

Drogi gminne i powiatowe na czas przejazdu rowerem i biegu zawodników będą czasowo
zamknięte.

8.

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów mocowanych na wysokości kostki.

9.

Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

10. LIMIT CZASU: 2 godziny 30 minut.
11. LIMIT UCZESTNIKÓW: 200 osób.
12. Zawodnicy startujący w sztafecie przekazują sobie chipa w strefie zmian.
13. Zagubienie lub w przypadku sztafet nieprzekazanie sobie chipa, powoduje dyskwalifikację drużyny.
14. Wszystkie chipy muszą być zwrócone na mecie.

IV.

ZAPISY i OPŁATY STARTOWE:
1. Zapisy do 27 października 2021 roku lub do osiągnięcia limitu.
2. Zameldowani mieszkańcy Gminy Dopiewo – wpisowe

45,00 zł.

3. Niezameldowani i spoza gminy Dopiewo – wpisowe

60,00 zł.

4. Płatność dokonywana jest za pomocą systemu przelewy24.pl.

5. Możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika w terminie do 22 października 2021 roku.
6. W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora wpisowe uczestników zostanie zwrócone
przelewem bankowym na konto uczestnika.

V.

KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJE, NAGRODY:
1.

Kategorie wiekowe - starty indywidualne:
K1 16 – 20 lat (rocznik 2005 – 2001)
K2 21 – 30 lat (rocznik 2000 – 1991)
K3 31 – 40 lat (rocznik 1990 – 1981)
K4 41 – 50 lat (rocznik 1980 – 1971)
K5 51 – 60 lat (rocznik 1970 – 1961)
K6 61 i starsze (rocznik 1960 – …)

M1 16 – 20 lat (rocznik 2005 – 2001)
M2 21 – 30 lat (rocznik 2000 – 1991)
M3 31 – 40 lat (rocznik 1990 – 1981)
M4 41 – 50 lat (rocznik 1980 – 1971)
M5 51 – 60 lat (rocznik 1970 – 1961)
M6 61 i starsi (rocznik 1960 – … )

2.

Kategorie wiekowe – sztafety:
SZT 1 – do 50 lat (liczone od roczników urodzenia)
SZT 2 – 51 lat – 70 lat
SZT 3 – 71 lat – 90 lat
SZT 4 – 91 lat i więcej

Sztafeta może liczyć tylko dwie osoby: biegacz i rowerzysta.
Sztafeta może mieć skład mieszany – nie ma to znaczenia w klasyfikacji końcowej. Zawodnik biegający
rywalizuje na obu dystansach biegowych, zawodnik jadący rowerem rywalizuje tylko na dystansie
rowerowym.

3.

Klasyfikacje wg. czasu brutto:
- kat. OPEN dla trzech najwyżej sklasyfikowanych kobiet,
- kat. OPEN dla trzech najwyżej sklasyfikowanych mężczyzn,
/zwycięzcy kategorii Open nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych/

- wszystkie kategorie wiekowe dla trzech najlepszych kobiet,

- wszystkie kategorie wiekowe dla trzech najlepszych mężczyzn,
- wszystkie kategorie wiekowe dla trzech najlepszych sztafet.

4.

Nagrody:
- dla wszystkich, którzy ukończą zawody - pamiątkowy medal,
- dla najlepszych we wszystkich klasyfikacjach - nagrody rzeczowe,

VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 30 października 2021 roku będą miały
ukończone 16 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość oraz dokonają
opłaty startowej w ustalonym terminie.

2.

Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują
go.

3.

Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w wynikach
z zawodów, na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora, w ramach promocji
imprezy CROSS DUATHLON Żarnowiec oraz Gminy Dopiewo – Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów.
Wszyscy startujący w Cross Duathlon Żarnowiec robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w
pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego
typu ekstremalnego wysiłku.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się koronawirusem podczas
trwania zawodów a uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń do organizatora za ewentualne
późniejsze zarażenie koronawirusem.

6.

Uczestnik Cross Duathlon Żarnowiec wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. podczas dokonywania zgłoszenia i po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkimi
oświadczeniami dostępnymi w formularzu zapisów Cross Duathlon Żarnowiec.

VII.

ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA, PAKIETY:
1.

Uczestnik zobligowany będzie do uiszczenia opłaty startowej przelewem elektronicznym poprzez
system płatności elektronicznych przelewy24.pl /status zapisany opłacony/.

2.

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę
jej wpływu na konto organizatora.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia
się limitu zgłoszeń.

4.

Organizator ma prawo odwołać zawody w każdej chwili bez podawania przyczyny oraz ze
względu na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

5.

Pakiety startowe (dedykowany upominek, numer startowy, numery na kask i rower, chip
zwrotny) wydawane będą w:

- piątek 29 października 2021 r. w hali sportowej GOSiR w Dopiewo, ul. Polna 1a
w godzinach 17.00 – 20.00,
- sobotę 30 października 2021 r. w biurze zawodów /wiata piknikowa w Żarnowcu/
w godzinach 9.00 – 11.30.

VIII.

WYNIKI:
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych organizatora
zawodów: www.duathlonzarnowiec.pl i www.gosir.dopiewo.pl.

IX.

UWAGI KOŃCOWE:
1.

Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

2.

Zawodnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

3.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w stroju sportowym, jazdy na sprawnym rowerze
w bezpieczny sposób i w zapiętym kasku rowerowym.

4.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego
wymaganego przez organizatora.

5.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas zawodów, stosowania się do
znaków informacyjnych i ostrzegawczych organizatora, a w przypadku korzystania z fragmentów
dróg publicznych - do obwiązujących znaków drogowych i zalecanej organizacji ruchu drogowego.
Szczególną uwagę należy zachować podczas etapu rowerowego, gdzie obowiązuje ruch
prawostronny, a w przypadku fragmentu trasy z pasem drogi ewakuacyjnej – nie przekraczanie
wytyczonej pachołkami szerokości.

6.

Numer startowy wchodzący w skład pakietu musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.

7.

W przypadku awarii roweru w trakcie wyścigu należy usunąć się wraz z nim z trasy przejazdu w
taki sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyścigu.

8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
9.

Impreza odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniach Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Polski,
a zawodnicy będą musieli przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią COVID-19

10. Wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie
organizator.
11. Organizator nie przewiduje udziału kibiców/publiczności
12. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

(-) Marcin Napierała

Dyrektor
GOSiR Dopiewo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po
zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po wyrażeniu zgody na ich
przetwarzanie w formie oświadczenia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator).

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail:
gosir.iod@dopiewo.pl.

3.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą CROSS DUATHLON
ŻARNOWIEC w dniu 30 października 2021 roku w godzinach 9.00 – 15.00 w miejscowości Żarnowiec. W
celu właściwej realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe
zostaną dodatkowo powierzone bezpośrednio do podmiotów wskazanych poniżej.

4.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji
jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3.

5.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.

6.

Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu.

7.

Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
o

dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo
do przenoszenia danych;

o
8.

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

9.

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym:
o

Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:
8371761157 w celu realizacji usługi elektronicznej rejestracji uczestników biegu oraz
elektronicznego pomiaru czasu,

o

PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 (Przelewy24) w celu realizacji
usługi polegającej na możliwości dokonania płatności za bieg drogą internetową.

10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu
o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
11. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 10 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną
ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której mowa
w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora oraz podmiotów zewnętrznych,
o których mowa w pkt. 9 i 10 powyżej, po okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji usługi, o której
mowa w pkt. 3 powyżej.
14. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

