
Regulamin
Otwarte Mistrzostwa woj. Małopolskiego w Maratonie MTB

PIWNICZNA 2022

1. Cel imprezy:
• Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
• Zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Integracja miłośników jazdy na rowerze
• Połączenie rywalizacji sportowej z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.
• Promowanie turystycznych walorów woj. małopolskiego

2.Nazwa Imprezy:
Otwarte Mistrzostwa woj. Małopolskiego w Maratonie MTB - PIWNICZNA 2022

Otwarte Mistrzostwa Małopolski w Maratonie MTB, są organizowane w ramach 5 edycji z
serii maratonmtb.pl 2022. Imprezy te będą odbywać się równolegle, po tych samych trasach,
zapewniając uczestnikom ten sam poziom świadczeń.
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z zasadami UCI i PZKOL.

3. Organizator:
2 PM Group Paweł Przybyło
Ul. Powstańców Warszawy 3/20 33-100 Tarnów
Tel. 503 403 022 1. pawel@maratonmtb.pl
przy współpracy z
MZKOL
Os. Zielone 25, 31-971 Kraków

4. Administrator danych osobowych:
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z
organizacją Maratonmtb.pl 2022 jest 2PM Group Paweł Przybyło z siedzibą w Tarnowie u.
Powstańców Warszawy 3/20. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką
Prywatności dostępną na stronie www.maratonmtb.pl/politykaprywatnosci.

5. Data i miejsce imprezy:
14.08.2022 - Piwniczna Zdrój, Sucha Dolina 33. 33-350 Piwniczna Zdrój, obok Ski Hotel.

6. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem maratonu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a. Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów: Dokona zgłoszenia
za pomocą strony internetowej maratonmtb.pl lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze
Zawodów oraz dodatkowo zaznaczy chęć wzięcia udziału w klasyfikacji Mistrzostw
Małopolski w Maratonie MTB.
b. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem
c. Stawi się na starcie w dniu rozgrywania maratonu na technicznie sprawnym rowerze
(zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik jest
zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie
ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.
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d. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:
– które ukończyły 18 lat,
– poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu
e. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
f. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim
uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin

7. Świadczenia dla zawodników:
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
• przejazd oznakowaną trasą,
• elektroniczny pomiar czasu, pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej
maratonmtb.pl
• zabezpieczenie medyczne,
• prawo do korzystania z bufetu na trasie
• bufet regeneracyjny na mecie,
• możliwość umycia roweru,
• możliwość udziału w losowaniu nagród i konkursach

8. Opłaty startowe:
a. Opłata startowa może zostać zrealizowana na 2 sposoby:
• poprzez opłatę elektroniczną, uiszczoną w trakcje rejestracji poprzez stronę maratonmtb.pl
• w biurze zawodów, w dniu imprezy do godz. 10:30
Opłata startowa dla płatności realizowanych drogą elektroniczną (do 1 dnia przed startem):
• dystans QUARTER - 75 PLN
• dystans HALF - 80 PLN
• dystans FULL - 80 PLN
Opłata startowa dla płatności realizowanych metodą tradycyjną  (w dniu zawodów w biurze):
• dystans QUARTER - 130 PLN
• dystans HALF - 150 PLN
• dystans FULL - 150 PLN

b. Opłata za numer startowy: 20 PLN - opłata jednorazowa, pobierana za wydanie
indywidualnego numeru startowego zawodnikowi. Jeśli zawodnik posiada numer startowy z
innych imprez organizowanych przez 2 PM Group w 2022 pod szyldem maratonmtb.pl może
wykorzystać swój wcześniejszy numer. Zawodnik zgłaszający się do klasyfikacji Mistrzostw
Małopolski dodatkowo otrzyma naklejkę Mistrzostw Małopolski w Maratonie MTB 2022.
c. Numer startowy musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.
Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kształt i wielkość nr startowych
d. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności
dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają
zwrotowi.
e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy dokonywania przelewów bankowych
i przekazów pocztowych. Za kryterium klasyfikowania przelewu przyjmuje się datę
zaksięgowania kwoty przelewu na rachunku bankowym Organizatora.
f. Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów usług
obowiązującą w chwili wystawiania faktury.
W celu odebrania faktury VAT za opłatę startową należy po dokonaniu wpłaty on-line zgłosić



ten fakt drogą elektroniczną a w przypadku wpłat w biurze zawodów w dniu wyścigów przed
dokonaniem wpłaty za start i pozostawić dane niezbędne do wystawiania faktury.
W celu wystawienia faktury dopuszcza się też po rejestracji zawodnika i dokonaniu wpłaty
przesłanie pocztą elektroniczna na adres pawel[małpa]maratonmtb.pl danych do
wystawienia faktury.

9. Elektroniczny pomiar czasu.
Podczas trwania imprezy funkcjonował będzie elektroniczny pomiar czasu, według którego
stworzona zostanie ostateczna klasyfikacja generalna na poszczególnych dystansach i w
poszczególnych kategoriach wiekowych. W związku z tym każdy z zawodników
zobowiązany jest posiadać zamocowany na kierownicy numer startowy wyposażony w chip
elektroniczny służący do identyfikacji zawodnika na podczas startu i mety zawodów oraz na
punktach kontrolnych na trasie.

10. Program zawodów
Dzień zawodów
Godz, 8:00 – otwarcie biura zawodów.
Godz. 8:00 -10:30 zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie nr startowych.
Godz. 10:45 ustawianie zawodników z sektorze VIP i OPEN.
Godz. 11:00 – Start wszystkich dystansów.
ok.Godz. 14:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Quarter.
ok.Godz. 15:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Half.
ok.Godz. 16:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Full.
ok.Godz 17:00 zostaną zamknięte trasy wszystkich dystansów zawodów Mistrzostw woj.
małopolskiego w maratonie MTB
Zawodnik, który nie odbierze nagrody w dniu zawodów do godz. 1700 traci prawo do odbioru
w terminie późniejszym.

10.Trasa zawodów i sektory startowe
a. Trasa zawodów zostanie oznakowana i wytyczona wokół miejscowości w których
zlokalizowane będą Start i Meta zawodów.
b. Start wszystkich dystansów zostanie przeprowadzony równocześnie, jednakże
Organizator zastrzega sobie prawo rozdzielenia startu poszczególnych dystansów ze
względów bezpieczeństwa.
c. Zawodnicy startować będą z dwóch sektorów Sektora OPEN i Sektora VIP.
d. Podczas pierwszej edycji do sektora VIP zakwalifikowani i wpuszczeniu zostaną
uczestnicy którzy w chwili rejestracji przez Internet wyślą maila do organizatora,
dokumentując swoje wysokie pozycje w klasyfikacjach generalnych innych cykli maratonów
MTB takich jak: Bikemaraton, MTBCrossMaraton oraz inne . Sektor VIP przysługuje także
Gościom Specjalnym, przy czym decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator. Wszyscy
zawodnicy z licencją PZKOL mają prawo startu z sektora VIP.
e. Organizator ustala liczbę osób jakie mogą być zakwalifikowane do sektora VIP na 100.
f. Decyzja o przyznaniu, bądź odmowie przyznania prawa do startu z sektora VIP jest
nieodwołalna i nie przysługuje od niej odwołanie.
g. Na kolejnych edycjach do sektora VIP kwalifikowani będą zawodnicy którzy po
wcześniejszych startach zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej na pierwszych
miejscach w kategorii OPEN lub swoich Kategoriach Wiekowych oraz goście specjalni którzy



uzyskają zgodę Organizatora. Zawodnicy z licencją PZKol startujący w Mistrzostwach
Małopolski startują z sektora VIP.
h. Oznakowanie trasy będzie zrealizowane za pomocą tabliczek ze strzałkami kierunkowymi
oraz taśm. Zabezpieczenie realizowane będzie poprzez służby porządkowe oraz służby
ratownicze, medyczne i policję w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

11. Ruch drogowy.
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach
szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do
ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Podczas całej imprezy, każdy z uczestników jest zobligowany do zachowania zasad ruchu
drogowego.

12. Kategorie wiekowe:

Kategoria Młodzik (13-14 lat , rocznik 2008-2008) zostanie rozegrana na dystansie Quarter
Kategoria Młodziczka (13-14 lat , rocznik 2008-2008) zostanie rozegrana na dystansie
Quarter

Kategoria Junior mł. ( 15-16 lat, rocznik 2007-2006) zostanie rozegrana na dystansie Half
Kategoria Juniorka mł. ( 15-16 lat, rocznik 2007-2006) zostanie rozegrana na dystansie
Half

Kategoria Junior ( 17-18 lat, rocznik 2005-2004) zostanie rozegrana na dystansie Half
Kategoria Juniorka ( 17-18 lat, rocznik 2005-2004) zostanie rozegrana na dystansie Half

Kategoria Elita mężczyzn (19 > lat, roczniki od 2003) zostanie rozegrana na dystansie Full
Kategoria Elita kobiet (19 > lat, roczniki od 2003) zostanie rozegrana na dystansie Full

Kategoria Masters I mężczyzn ( 30-39 lat, rocznik 1992-1983)  zostanie rozegrana na
dystansie Half
Kategoria Masters I kobiet ( 17-18 lat, rocznik 1992-1983) zostanie rozegrana na
dystansie Half

Kategoria Masters II mężczyzn ( 40 <  lat, rocznik od1982)  zostanie rozegrana na
dystansie Half
Kategoria Masters II kobiet ( 40 <  lat, rocznik od 1982)  zostanie rozegrana na dystansie
Half

przewiduje się możliwość wystartowania zawodników z kategorii Masters I oraz Masters II
na dystansie Elita.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający licencję PZKOL, oraz zawodnicy
bez licencji. Nie ma rozdziału kategorii na zawodników z lub bez licencji.



13. Klasyfikacje:

Mistrzostwa Małopolski
Pierwszy zawodnik z licencją zamieszkujący Małopolskę w kategoriach Mężczyźni Elita,
Kobiety Elita, Mężczyźni Orlik, Junior, Juniorka, Mężczyźni Masters I i II, Kobiety Masters
zdobędzie tytuł:
Mistrz Małopolski w Maratonie MTB 2022
kolejne osoby zdobędą tytuł:
I Wicemistrz Małopolski w Maratonie MTB 2022 oraz II Wicemistrz Małopolski w
Maratonie MTB 2022

Klasyfikacja ogólna cyklu maratonmtb.pl 2022
Klasyfikacja ogólna zawodów odbędzie się na normalnych warunkach cyklu i biorą w niej
udział wszyscy uczestnicy zawodów.

14. Nagrody:

Nagrody przewidziane są dla miejsc 1 - 3 w każdej z kategorii:
● Puchar
● medal
● dyplom

Każdy z zawodników biorący udział w Maratonie MTB Piwniczna 2022, będzie upoważniony
do wzięcia udziału w losowaniu nagród organizowanym przez organizatora: 2PM Group
Paweł Przybyło w ramach 5 edycji cylku maratonmtb.pl

15. Wyniki:
Będą na bieżąco publikowane na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy biurze zawodów, w
dniu trwania zawodów.
Zostaną opublikowane na stronie www.maratonmtb.pl oraz
www.fb.com/mistrzostwamalopolskiMMTB2022 nie później niż 24H po zakończeniu imprezy.

15. Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
• Upomnienie.
• Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
• Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu Organizatorem.

16. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane
będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie
zawodów.

17. Protesty.
Protesty można składać w dniu zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej)
należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od
momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie
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zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji
składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z
organizatorem zawodów.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia
swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom,
zanim rozpocznie się dekoracja.

18. Informacje dodatkowe.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
– Uczestnik zobowiązuje się do :

● przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie
uznawany jako usprawiedliwienie)

● zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
● realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
● jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
● kulturalnego zachowywania się
● samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy
● przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna

prawnego,wyrażona w formie pisemnej.
– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

● zapoznał się i akceptuję regulamin imprezy,
● wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez maratonmtb.pl z

siedzibąw Tarnowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych,
● wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także

wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów
imprezy,

● jest zdolny do udziału w Maratonie, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność

● podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
- 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 Maratonie Rowerowym.
– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji
odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych
do przewidzenia. W takim przypadku impreza w ramach Otwartych MIstrzostw Małopolski w



Maratonie MTB nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator
nie dokona zwrotu opłaty startowej.
– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych
przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio
przed udziałem w imprezie. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie
www.maratonmb.pl oraz na stronie FB www.fb.com/mistrzostwamalopolskiMMTB2022
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