
Regulamin imprezy Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój 
w Kolarstwie Górskim 2022.

1.Cel Zawodów.
● Szerzenie zdrowego stylu życia startujących poprzez promocję aktywnego 

wypoczynku na rowerze.
● Promocja zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
● Wyłonienie najlepszych zawodników uczestniczących w zawodach.
● Promocja walorów turystycznych i sportowych gminy  Krynica Zdrój 

2.Organizator:
2 PM Group Paweł Przybyło
Ul. Powstańców Warszawy 3/20
 33-100 Tarnów 
Tel. 503 403 022 
pawel@maratonmtb.pl

3. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku
z organizacją imprezy „Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój 
w  Kolarstwie  Górskim  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.

4. Data i miejsce zawodów: 
24.09.2022 – Uphill Jaworzyna Krynicka
25.09.2022 – Maratonmtb.pl Krynica Zdrój 2022

5. Warunki Uczestnictwa.
5.1 W zawodach o „Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie 

Górskim” może wziąć udział każdy, kto spełni warunki określone regulaminach  
wyścigu na czas „Uphill Jaworzyna Krynicka” oraz Maratonmtb.pl Krynica Zdrój
2022 

6. Opłaty i Faktury VAT.

6.1 Obowiązują opłaty startowe uzależnione od daty dokonania wpłaty:
a)  Do siedmiu dni przed zawodami opłata startowa za dwa dni startów w tym
„Uphill Jaworzyna Krynicka 2022” i   Maratonmtb.pl  Krynica Zdrój 2022
opłata 85 (osiemdziesiąt pięć) PLN.



b)  Od  poniedziałku   do  piątku  w  ostatnim  tygodniu  przed  zawodami  opłata
startowa wynosi 100 (sto) PLN  .  

c) w dniu 24.09.2022 opłata wnoszona w biurze zawodów do godz 11 30. 
wynosi   120  (sto dwadziecia)  PLN.  

● Opłaty dodatkowe - każdy zawodnik zobligowany jest do wykupienia nr
startowego który obowiązywał będzie na wszystkich imprezach   Maratonmtb.pl
2022  w cenie 20 PLN.

6.2  Opłaty za start w poszczególnych edycjach w dniach poprzedzający zawody
realizowane  są  poprzez  system  "Tpay"  dostępny  na  stronie  organizatora
www.maratonmtb.pl  w zakładce Zapisy.

6.3 System zapisów On-line zostaje zamknięty w dniu poprzedzającym zawody o
godz. 2400 .
W dniu zawodów 30 minut przed startem organizator zastrzega sobie prawo
do zakończenia rejestracji nowych zawodników i przyjmowania wpłat.

6.4 Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów
usług obowiązującą w chwili wystawiania faktury.
6.5 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.
6.6 W celu odebrania faktury VAT za opłatę startową należy w czasie odbioru
numeru  startowego  zgłosić  ten  fakt  w  biurze  zawodów  i  pozostawić  dane
niezbędne do wystawiania faktury.
6.7  W  celu  wystawienia  faktury  dopuszcza  się  też  po  rejestracji  zawodnika  i
dokonaniu  wpłaty  przesłanie   pocztą  elektroniczna  na  adres
pawel@maratonmtb.pl danych do wystawienia faktury. 
6.8 Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wniesionej opłaty startowej.

7. 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.



9. Program zawodów
Dzień Pierwszy sobota 24.09.2022
Godz. 900  – otwarcie biura zawodów.
Godz. 900 -- 1130  zapisy, przyjmowanie wpłat  i wydawanie nr startowych.
Godz. 1145 ustawianie zawodników z sektorze VIP i OPEN.
Godz. 1200 – Start zawodników 

ok. godz. 1400 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród na 

Dzień drugi start finałowej edycji Maratonmtb.pl 2022. 

Godz, 800 – otwarcie biura zawodów.
Godz. 800 -1030  zapisy, przyjmowanie wpłat  i wydawanie nr startowych.
Godz. 1045 ustawianie zawodników z sektorze VIP i OPEN.
Godz. 1100 – Start wszystkich dystansów.
ok.Godz. 1400 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Quarter.
ok.Godz. 1500 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Half.
ok.Godz. 1600 – rozpoczęcie ceremonii wręczanie nagród dla dystansu Full.

13. Świadczenia.
W zamian za opłatę startową Uczestnicy Zawodów „ O Puchar Burmistrza 
Krynicy Zdrój 2022” otrzymują następujące świadczenia:

● Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu.
● Bufety na trasie zawodów z dostępem do wody, napojów 

izotonicznych, owoców.
● Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów.
● Zabezpieczenie medyczne realizowane przez profesjonalne służby 

medyczne.
● Nagrody dla zwycięzców na poszczególnych dystansach do odebrania

w dniu zawodów do godz. 1700  .

14. Klasyfikacja.
Zwycięzcami klasyfikacji generalnej zawodów  o „Puchar Burmistrza Krynicy 
Zdrój” są zawodnicy którzy wezmą udział zarówno w pierwszym jak i drugim dniu
imprezy i zostaną sklasyfikowani  wg regulaminów  określających zasady 
uczestnictwa w każdym z nich nie omijając przy tym żadnego punktu kontrolnego 
lub punktu pomiaru czasu.
Zawodnicy biorący udział w imprezie „ O Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w 
Kolarstwie Górskim 2022”  zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN 



15.Ruch Drogowy.
15.1  Zawody od startu ostrego oraz poza wyznaczonymi punktami odbywają się 
przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 
niebezpiecznych Służby Mundurowe oraz służby Organizatora mogą informować 
o zagrożeniu,
15.2  uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze
możliwość  wyjechania  pojazdów  z  dróg  bocznych,  pól,  terenów  leśnych  oraz
zabudowań,
15.3 wszyscy uczestnicy na drogach powinni poruszać  się  prawą  stroną  jezdni
zgodnie z przepisami prawa,
15.4  organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie, 
15.5  maraton będzie prowadzony i zamykany przez pojazdy organizatora.
15.6 szczegółowe zabezpieczenie  miejsc niebezpiecznych określa załącznik nr 1
do Regulaminu.

16.Postanowienie Końcowe.
16.1 Każdy zawodnik uczestniczący w imprezie  „O Puchar Burmistrza Krynicy
Zdrój  w  Kolarstwie  Górskim  2022” wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich
danych  osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz o „Puchar
Burmistrza Krynicy Zdrój  w Kolarstwie Górskim”  Organizator zastrzega sobie
prawo do wykorzystywania wizerunku zawodnika do celów marketingowych, a
także  do  wszelkich  innych  celów  komercyjnych,  związanych  z  działalnością
Organizatora w tym zwłaszcza fotografii, filmów i nagrań audio, realizowanych w
czasie trwania zawodów. 
16.2 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów w biurze zawodów roku oświadcza że zapoznał się i akceptuje Regulamin
„O Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim 2022”.
16.3 Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy lub dokonujący
zapisów  w  biurze  zawodów  w  dniu  startu  maratonu  roku  oświadcza  że  jest
świadom swojego stanu zdrowia i że nie są mu znane żadne przeszkody medyczne
uniemożliwiający  mu  uczestnictwo  w  imprezie  sportowej  oraz  że  startuje  na
własną odpowiedzialność.
16.4 Uczestnicy którzy opłacili opłatę startową a nie wystartowali w zawodach o
„O Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim 2022” nie mogą
ubiegać się o zwrot kwoty opłaty startowej.
16.5 Organizator „O Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim
2022” oraz  osoby  współpracujące  przy  organizacji  imprezy  nie  ponoszą
odpowiedzialności  z  wszelkie  szkody  powstałe  w  trakcie  dojazdu  na  zawody,
podczas  ich  trwania  i  powrotu  z  zawodów  wobec  osób  uczestniczących  i
towarzyszących uczestnikom zawodów.



16.6 Zawody  „O Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim
2022”. rozegrane zostaną bez względu na warunki atmosferyczne panujące w dniu
imprezy za wyjątkiem odwołania imprezy w wyniku działania siły wyższej. 
16.7  W  przypadku  odwołania  imprezy  w  wyniku  działania  siły  wyższej
Organizator nie zwraca opłat wniesionych przez zawodników. 

Tarnów 15.08.2022

Regulamin Klasyfikacji Generalnej  
w zawodach o „Puchar Burmistrza 

Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim”.

Punktowa klasyfikacja zawodów   o „Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w 
Kolarstwie Górskim” przeprowadzona będzie wg następujących zasad: 

1. Klasyfikacja Generalna będzie sumą pkt. zdobytych w pierwszym i drugim 
dniu imprezy.

2. Warunkiem koniecznym do sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej 
zawodów o „Puchar Burmistrza Krynicy Zdrój w Kolarstwie Górskim” jest 
wzięcie udziału w pierwszym i drugim dniu imprezy i ukończenie 
poszczególnych etapów.

3. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN Kobiety i OPEN 
Mężczyźni.

4. Punkty naliczane są w następujący sposób:

-Uphill Jaworzyna Krynicka wg tabeli pkt obowiązującej w Regulaminie 
Maratonmtb.pl 2022.

  

- Maratonmtb.pl Krynica Zdrój 2022 wg zasad w Regulaminie 
Maratonmtb.pl 2022.

Na potrzeby klasyfikacji „O Puchar Burmistrza Krynicy Zdroju w 
Kolarstwie Górskim 2022”  pkt zdobyte w drugim dniu są mnożone 
współczynnikiem któeg wielkość wynika z wybranego dystansu. 



Pkt zdobyte na dystansie Full  x 1
Pkt zdobyte na dystansie Half  x 0,5
Pkt zdobyte na dystansie Quarter  x 0,25
Wynik z dnia drugiego zaokrąglany jest do jednej dziesiętnej.

Suma punktów zdobytych  w dwóch dniach decyduje o miejscu w
Klasyfikacji Generalnej zawodów „O Puchar Burmistrza Krynicy

Zdrój w Kolarstwie Górskim 2022”

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników w klasyfikacji generalnej o 
wyższym miejscu decyduje udział i zajęte miejsce drugim dniu imprezy w  edycji Maraton MTB 
Krynica Zdrój 2022.

Tarnów 15.08.2021


