
Regulamin zawodów
Trzebnica Cross Duathlon

I.  CEL 

1. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki 
zdrowotnej oraz pobudzanie woli rywalizacji i uczciwego współzawodnictwa 
sportowego i zasad fair play

2. Promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami 

3. Popularyzacja MTB, kolarstwa przełajowego, biegania i rekreacji rowerowej. 

4. Integracja miłośników biegania i jazdy na rowerze.  

II.  ORGANIZATOR:

 RACE CHALLENGE Sp. z o.o.
ul. Główna 54, 58-350 Sokołowsko
NIP 8863005295, REGON 380661260, KRS 0000738517
kontakt: kontakt@racechallenge.club 

 współorganizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się w Trzebnicy w dniu 22.06.2019 r. (sobota). Start usytuowany będzie 
przy Stawach Trzebnickich (ul. Leśna)

2. Start dystansu głównego TCD: 10 km bieg - 30 km rower - 5 km bieg oraz dystansu 
krótkiego TCD: 5 km bieg -11 km rower - 2,5 km bieg będzie wspólny i nastąpi 
o godz. 10:00

3. Biuro zawodów czynne będzie od 8.00 do 9.45

IV. TRASA BIEGU

1. Dystans główny Trzebnica Cross Duathlon (10-30-5):
>  10 km biegu (cztery pętle po 2,5 km ścieżkami Lasu Bukowego)
>  30 km rower (1 x duża pętla 11 km + 3 x małe pętle po 6,3 km)
>  5 km biegu (dwie pętle po 2,5 km ścieżkami Lasu Bukowego)

2. Dystans krótki Trzebnica Cross Duathlon (5-11-2,5):
>  5 km biegu (dwie pętle po 2,5 km ścieżkami Lasu Bukowego)
>  11 km rower (1 x duża pętla 11 km)
>  2,5 km biegu (jedna pętla 2,5 km ścieżkami Lasu Bukowego)

3. Biegowe trasy przełajowe przebiegają po ścieżkach Lasu Bukowego po terenie 
urozmaiconym podbiegami i dynamicznymi spadkami terenu. 

4. Trasa rowerowa przebiega po drogach polnych i leśnych (Trzebnica – Machnice - 
Brochocin)
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5. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz tabliczkami informacyjnymi

V. HARMONOGRAM ZAWODÓW

1. 8:00 - 9:00   Zapisy w dniu zawodów

2. 8:00 - 9:45 odbiór pakietów startowych w biurze zawodów

3. 8:00-9:45  Wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian.

4. 9:45  Zamknięcie strefy  zmian.

5. 9:50  Odprawa techniczna na linii startu

6. 10:00 Start zawodów

7. 13:30 Dekoracje i wręczenie nagród

8. 13:00-15:00  Odbieranie rowerów i sprzętu ze strefy zmian

VI. POMIAR CZASU

1. Organizator zapewnia profesjonalny, elektroniczny pomiar czasów

2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny. Przy przekroczeniu tego 
limitu zawodnik może zostać zobowiązany przez organizatora do zdjęcia numeru 
startowego i opuszczenia trasy.               

3. Na obydwu dystansach pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą 
chipów (opaska z chipem na nogę).

4. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w 
zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

5. Numer startowy należy umieścić na pasku: z przodu w trakcie biegu, z tyłu w trakcie 
jazdy rowerem  w widocznym miejscu. Niewłaściwe umieszczenie numeru 
startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VII. PAKIET STARTOWY 

1. W skład pakietu startowego wchodzi: pamiątkowy medal tłoczony, bon na posiłek 
regeneracyjny. Pakiet startowy może ulec wzbogaceniu w zależności od 
pozyskanych sponsorów.

2. Na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny na podstawie bonu. Na trasie 
organizator umieści punkty, w których zawodnicy otrzymają wodę.

VIII. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

1. W zawodach Trzebnica Cross Duathlon prawo startu mają wyłącznie osoby, które 
najpóźniej do dnia startu w zawodach ukończą 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia 
(od 16 roku życia) mogą wystartować w zawodach pod warunkiem dostarczenia 
pisemnego zezwolenia od rodziców lub opiekuna prawnego. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Trzebnica Cross Duathlon muszą zostać 
zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu startu w godzinach 
8:00 – 9:45. Biuro będzie umieszczone w okolicy bramy startu 

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestaw startowy: numer startowy oraz 
opaskę z chipem.



4. Numer startowy upoważnia do wstawienia roweru i sprzętu do strefy zmian. Numer 
startowy jest konieczny do odbioru roweru i sprzętu po zakończeniu zawodów.

5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem oraz chipem jest okazanie 
przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
Osoby poniżej 18 roku życia, dodatkowo - pisemne zezwolenie rodziców lub 
opiekuna prawnego (z zaznaczeniem, że rodzice lub opiekunowie zapoznali się z 
regulaminem). Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego, jednak uczestnik 
deklaruje stan zdrowia umożliwiający udział w zawodach poprzez podpisanie 
oświadczenia przy odbiorze numeru startowego. Organizator zastrzega sobie prawo
do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie 
danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

6. Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do zawodów wraz z uiszczeniem wpisowego 
jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi
na udział w zawodach duathlonowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

8. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w 
przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania zawodów przez zawodnika podczas 
imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i nie zanieczyszczać trasy 
wyścigu  

11. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do 
nieużywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania mienia 
publicznego jak i prywatnego.  

12.  Podczas rozgrywania zawodów sprawowana będzie podstawowa opieka 
medyczna.

13.  Przy startach zlokalizowane są miejsca parkingowe, toalety, szatnie z  oraz 
depozyt, które wskazane będą przez organizatorów .

14. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem zawodów Trzebnica 
Cross Duathlon i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

15. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie 
internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl najpóźniej do 19 czerwca do godz. 
24.00.

2. Zapisy w dniu zawodów będą ograniczone i możliwe jedynie w przypadku 
niewykorzystanego limitu zgłoszeń. Zapisy przy linii startu tylko do godz. 9.00 

3. Limit zawodników wynosi 200 osób.



X. WPISOWE 

1. Organizator ustala wysokość opłaty wpisowej: 

a) dystans główny Trzebnica Cross Duathlon (10-30-5 km):

◦ 80 zł do 19.06.2019 

◦ 90 zł w dniu zawodów 22.06.2019

            b) dystans krótki Trzebnica Cross Duathlon (5-11-2,5 km):

◦ 70 zł do 19.06.2019

◦ 80 zł w dniu zawodów 22.06.2019

2. Warunkiem otrzymania zestawu startowego i udziału w zawodach jest rejestracja i 
uiszczenie opłaty wpisowej.

3. Wpisowe należy uiścić po wypełnieniu formularza rejestracji on-line przez system 
płatności przelewy24.pl (dialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, 
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164) przy zapisach. 

4. W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika, wpisowe nie 
ulega zwrotowi. 

 XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE

 Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1. Klasyfikacja generalna kobiet (OPEN K)

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn (OPEN M)

3. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

Kobiety: K-1 (16-29 lat), K-2 (30-49 lat), K-3 (50 lat i powyżej),
           Mężczyźni: M-1 (16-29 lat), M-2 (30-49 lat), M-3 (50 lat i powyżej)

XII. NAGRODY

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej w zawodach na 
dystansie Głównym i Krótkim kobiet i mężczyzn (OPEN K oraz OPEN M) – puchary.

2. Nagrody pieniężne na dystansie Głównym w kategorii OPEN K i OPEN M: 

I. miejsce 400 PLN
II. miejsce 200 PLN
III. miejsce 100 PLN

3.  Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach wiekowych – puchary.

4. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii generalnej OPEN na 50., 100., 150. miejscu i 
dalej co 50 miejsc, otrzymują kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 PLN do 
wykorzystania na zakupy w tej sieci sklepów sportowych.



XIII. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące zajętego miejsca uczestników na Trzebnica 
Cross Duathlon należy zgłaszać do organizatorów pisemnie na adres 
kontakt@racechallenge.club w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów. Wszelkie 
protesty i zażalenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Ostateczne i nieodwołalne decyzje w sprawach protestów i zażaleń podejmuje 
Organizator.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

1. Dane osobowe uczestników Trzebnica Cross Duathlon będą przetwarzane w 
celu organizowania i przeprowadzenia zawodów, ogłoszenia zwycięzców 
zawodów i przyznania oraz wydania, odbioru i rozliczenia nagrody Podanie 
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w Zawodach.

2. Firma Race Challenge Sp. z o.o. będzie wykorzystywała zebrane dane 
osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny 
dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców
i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników Trzebnica Cross Duathlon wykorzystywane 
zostaną 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.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w 
Zawodach jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i 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.

5. Race Challenge Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych 
podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie 
poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z 
jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny 
dostęp.
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7. Rejestrując się do zawodów wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji 
organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją 
zawodów.

8. Uczestnik Oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy oraz, że jest 
zdolny do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.

9. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a 
także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, 
radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

10. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 
Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych 
z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych 
administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w Trzebnica Cross Duathlon. Uczestnik ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem zawodów będzie 
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

XV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia 
wydarzenia podmiotom zewnętrznym współpracujących przy organizacji zawodów na 
co uczestnik  wyraża zgodę zgłaszając swój odział w zawodach. Podmiot zewnętrzny 
to m.in. firma dokonującej pomiaru czasu na zawodach itp.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyniki duathlonu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń 
oraz na www.maratonczykpomiarczasu.pl.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej 
oraz osób zabezpieczających trasę zawodów Trzebnica Cross Duathlon.


