
          
 

Regulamin 

Pucharu Polski BMX Racing 2022  I seria oraz Wyścig o Puchar 

„Salonu Sportowo-Rowerowego K2” 

 

Dzierżoniów 28.05.2022 

1. Organizator 

 LKS Atom Boxmet Dzierżoniów 

 OSIR Dzierżoniów 

 Miasto Dzierżoniów 

 

 

Wyścig odbędzie się w dniu 28.05.2022 r. w Dzierżoniowie, przy ulicy Generała 

Władysława Sikorskiego „ BMX PARK ARENA Dzierżoniów” 

 

Dyrektor zawodów: Kazimierz Janusz  

Kontakt:  

 Mail: k.janusz21@gmail.com 

 Nr tel. 695 022 526    

 

 

2. Uczestnictwo 

 W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie 

i licencje  oraz zawodnicy z podpisaną zgodą rodzica. 

 Opłaty startowe dla zawodników  licencjonowanych jak i pozostałych w  biurze 

zawodów, w dniu odbywania się zawodów. 
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3. Zgłoszenia  

 

 

Mailowo na adres: k.janusz21@gmail.com z podaniem: nazwisko i imię, ID UCI, 

rocznik, klub do dnia 26.05.2022r. do godz. 20:00 (formularz zgłoszeń poniżej).  

Każde zgłoszenie mailowe będzie potwierdzane przez organizatora, jeżeli nie będzie 

potwierdzone to proszę o dodatkowy kontakt. 

 

UWAGA – brak możliwości zapisania się zawodników licencjonowanych w dniu zawodów, 

zawodnicy licencjonowani nie zapisani do dnia 26.05.2022  do godziny 20:00 nie będą 

mogli brać udziału w zawodach. W biurze zawodów zapisać się będą mogli jedynie 

zawodnicy bez licencji. 

 

 

4. Biuro zawodów 

 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów 28.05.2022 od godziny 10.30 

pod adresem Dzierżoniów przy ulicy Gen. W. Sikorskiego (Tor BMX). Odprawa 

techniczna odbędzie się zgodnie z programem minutowym w Biurze 

Zawodów. 

 

5. Kolejność startów 

 W Pucharze Polski jak i w wyścigu o Puchar „Salonu Sportowo-Rowerowego 

K2” zawodnicy będą startować maksymalnie po 8 zawodników w biegu 

zaczynając od najmłodszych kategorii. 

 

6. Nagrody 

 W rozgrywanym Pucharze Polski BMX Racing zawodnicy od miejsc 1-3 

otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe. 

 W wyścigu o Puchar „Salonu Sportowo-Rowerowego K2” zawodnicy od miejsc 

1-3  otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe 

 Do dekoracji zgłosić się powinni zawodnicy, którzy zajęli w danej kategorii 

miejsce od 1 do 3. 

 

 

7. KONTROLA  ANTYDOPINGOWA  

 Kontrola antydopingowa zgodnie z przepisami UCI i PZKol. 

 

8.  KARY  

 W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe (PZKol, UCI) 

 

9. Sposób przeprowadzania zawodów 
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 Sposób przeprowadzania  Pucharu Polski BMX Racing oraz wyścigu o Puchar 

„Salonu Sportowo-Rowerowego K2” 

 

- Zawodnicy startują w swoich kategoriach wiekowych 

- W danym biegu startuje maksymalnie 8 zawodników 

- Jeżeli w kategorii jest poniżej 6 zawodników, to zawodnicy startują po 4 razy 

[za każdym startem z innego pola startowego] zbierają punkty, wygrywa 

osoba, która zdobędzie najmniej punktów, gdy zawodnicy zdobędą taką samą 

ilość punktów to wygrywa zawodnik, który w ostatnim biegu będzie wyżej 

sklasyfikowany 

- Jeżeli w kategorii jest powyżej 6 zawodników, to zawodnicy są dzieleni na 2 

grupy, startują po 3 razy zbierając punkty, z każdej z grup do finału A eliminują 

się 2 osoby, którzy uzbierają najmniejszą liczbę punktów [jak będzie powyżej 8 

zawodników w kategorii to do finału A eliminuje się po 3 zawodników z grupy] 

i w finale A walczą o zwycięstwo, pozostali zawodnicy eliminują się do finału B 

i walczą o pozostałe lokaty    

- punktacja 1m.-1 pkt.; 2m.-2-pkt.; 3m.-3pkt. Itd. 

 
 

10. Punktacja 

  - Zgodnie z przepisami UCI, PZKol. 

 

11. Kategorie 

 Kategorie z Licencjami – osobno kobiety i mężczyźni 

 

Kat. Żak: 11-12 lat (rocznik: 2011-2010) 

Kat. Młodzik: 13-14 lat (rocznik: 2009-2008) 

Kat. Junior Młodszy: 15-16 lat (rocznik: 2006-2007) 

Kat. Junior: 17-18 lat (rocznik: 2004-2005) 

Kat. Orlik poniżej 23 lat (rocznik: 2003-2000)  

Kat. Elita (rocznik: 1999 i starsi) 

Kat. Masters: 30 lat i więcej (1992 i starsi z licencją ) 

 

 Kategorie bez licencji – osobno kobiety i mężczyźni 

Kat. dzieci: 7-8 lat i młodsi (rocznik: 2014 i młodsi) 

Kat. dzieci: 9-10 lat (rocznik: 2013-2012) 

Kat. open 11-14 lat (rocznik: 2011-2008) 



Kat. open 15 - i starsi (rocznik: 2007 i starsi) 

 

 

UWAGA!!!  

 

W Pucharze Polski  oraz w wyścigu „ O Puchar Salonu Sportowo-Rowerowego K2” 

zawodnicy startują w swoich kategoriach na rowerach typu BMX koła 20”, w kategorii 

masters ora zbez licencji dopuszczalne koła 24”. Zawodników obowiązuje pełny ubiór 

oraz kask „Full Face”. 

 

 O Puchar Polski walczyć będą kategorie: żak, żakini,  młodzik, młodziczka, junior 

młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, Orlik kobiety, orlik mężczyźni, elita 

kobiet, elita mężczyzn oraz masters kobiety i masters mężczyźni.  

 

W pozostałych kategoriach zawodnicy walczą w wyścigu „O Puchar Salonu Sportowo-

Rowerowego K2”. 

 

12. Program minutowy 

 

28.05.2022 r. /Sobota/ 

 

Godz. 10.30 – 12.00 – weryfikacja zgłoszeń do zawodów wszystkich kategorii 
 
Godz. 10.30-11.15 – treningi w kat. od dzieci 7-8 lat i młodsi do kat. Młodzika 
(w tym od 10.45 z bramką startową) 
 
Godz.11.15-12.00 -   treningi w kat. od kat. Juniora Młodszego do Mastersów 
(w tym od 11.30 z bramką startową) 
 
Godz. 12.45 - odprawa techniczna z trenerami i zawodnikami (przy kontenerze 
socjalnym) 
 
Godz. 13.00 – Oficjalne Otwarcie Pucharu Polski BMX 2022 
 
Godz. 13.30 – start pierwszej kategorii 
 
Godz. 13.30-15.30 – rozgrywanie Pucharu Polski oraz wyścigu o Puchar 
„Salonu Sportowo-Rowerowego K2” 
 
Godz. 16.00-16.30  – Dekoracja Pucharu Polski oraz wyścigu o Puchar „Salonu 
Sportowo-Rowerowego K2” 
 

   Godz. 16.30 – zakończenie zawodów. 
 



 
 
 

 

 
13. Dodatkowe informacje 

 

  W każdej z kategorii mężczyzn musi być minimum 4 zawodników, aby dana 
kategoria mogła wystartować, natomiast w każdej kategorii kobiet musi być 
minimum 3 zawodniczki, aby dana kategoria mogła wystartować. Dla kat. 
połączonych wyniki będą opracowywane zgodnie z przepisem PZKol 6.1.014. 

 Jeżeli w kategorii kobiet nie ma odpowiedniej liczby zawodniczek [min. 3] to 
przechodzą one do kategorii chłopców z młodszej kategorii i z nimi 
rywalizują w moto, lecz dekorowane są osobno w swoich kategoriach.  

 W kwestiach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w 
porozumieniu z Organizatorem. 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami PZKol 

 Wszystkie dokładne wytyczne odnośnie Covid-19 są podane na stronie 
PZKOL  

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
sanitarnymi dotyczącymi pandemi wirusa COVID-19. 
 

14. RODO 
 Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1 05-800 

Pruszków oraz LKS Atom Dzierżoniów, os. Tęczowe 9, 58-200 Dzierżoniów. 

 Dane osobowe Uczestników MP i PP BMX Racing będą przetwarzane w celach, zakresie i 

przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Mistrzostw Polski BMX 

Racing, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, ogłoszenia i opublikowania wyników.  

 Dane osobowe uczestników MP i PP BMX Racing będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych(t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 

Regulaminem.  

 Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

 Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu.  

 Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO — realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w 

PP BMX Racing stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO — dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 Uczestnikom przysługują prawa do:  

a. dostępu do danych,  

b. sprostowania danych,  

c. usunięcia danych,  

d. ograniczenia przetwarzania danych,  

e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 

momencie, co uniemożliwi jednak udział w PP BMX Racing.  

 Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, 



o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Administratora.  

 Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w PP BMX Racing obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą klubu sportowego, który reprezentuje — w każdy 

sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również 

prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i 

miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej PP BMX Racing oraz w wynikach 

zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania PP BMX Racing. Podanie 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w PP BMX Racing. 

 
 
 
 

15. Wykaz szpitali: 

 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. NZOZ w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. 
Cicha 1 
 

16. ZASADY FINANSOWANIA  

 Koszty  organizacyjne pokrywa organizator.  Organizator nie odpowiada za 
rzeczy zaginione i wypadki w trakcie imprezy powstałe z winy uczestników.  
Zawodnicy muszą być ubezpieczeni od NNW i OC. 

 
17. Proponowane miejsca noclegowe: 

 Agroturystyka FORTECA, 58-211 Uciechów, ul. Wrocławska 12,  
TEL: 783 964 000 
Mail: agroturystykaforteca@gmail.com 
Odległość od toru: ok. 5 km 
 

 
 

18. Opłaty startowe 

 Każdy startujący uiszcza opłatę startową w kwocie 30 zł  

 Opłaty startowe będą pobierane w biurze zawodów  
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez PZKol w dniu …………………………………. 
 

                                                                                              Organizator:  
                                                                                                                 - LKS Atom Dzierżoniów 

                                                                                                        - OSIR Dzierżoniów 
                                                                                                            - Miasto Dzierżoniów 
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