Regulamin V Starachowickiej Strzały 2021
(wyścigi na rowerach szosowych)
Starachowice, 30 maja 2021 r.

1. Nazwa imprezy
V Starachowicka Strzała 2021
2. Cele zawodów
- Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w V Starachowickiej Strzale
- Rywalizacja kolarzy z całej Polski, posiadających kategorię Masters i Junior
- Rywalizacja kolarzy amatorów z całej Polski
- Promocja Miasta Starachowice, Powiatu Starachowickiego, Gminy Pawłów i Gminy Brody
- Popularyzacja kolarstwa szosowego
- Promocja i zachęcanie do zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku
- Integracja kolarzy z całej Polski
3. Organizator
Poland Bike Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin, NIP: 1250180239
nr konta do wpłat: Santander Bank Polska S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
(w tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko – Starachowicka Strzała)
4. Dyrektor Wyścigu
Grzegorz Wajs, tel. 0-502319213, e-mail: polandbike@polandbike.pl
Biuro Prasowe: media@polandbike.pl
Oficjalna Strona Internetowa: www.mpszosa.polandbike.pl
5. Termin i miejsce
- Wyścig odbędzie się w niedzielę 30 maja 2021 roku w Starachowicach
- Biuro Zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach przy ulicy
Szkolnej 14 - czynne 29 maja (sobota) w godz. 15.00-20.00 oraz 30 maja (niedziela) od godz.
8.00
- Start i Meta wyścigu przy MOSiR w Starachowicach
- Zgłoszenia udziału przyjmowane będą najpóźniej do 30 minut przed startem
- Odprawa techniczna – 30 maja (niedziela) godz. 9.30 w MOSiR w Starachowicach
6. Dystanse
Wyścigi poprzedzi o godz. 10.30 obowiązkowy przejazd honorowy przez ok. 30 minut (na
dystansie ok. 10 km) do miejsca startu ostrego w asyście Policji i motocykli Organizatora.

V Starachowicka Strzała zostanie zorganizowana na dwóch dystansach 61 km i 83 km:
- 61 km = łącznik pierwszy (12,5 km) + jedna runda (1 x 22,5 km) + łącznik drugi (25,5 km)
- 83 km = łącznik pierwszy (12,5 km) + dwie rundy (2 x 22,5 km) + łącznik drugi (25,5 km)
7. Kategorie wiekowe
Dystans 61 km:
- Kobiety Open
- Mężczyźni Open
- Mężczyźni kat. MJ – (17-18 lat) - rocznik 2003-2004
- Mężczyźni kat. M20 – (19-29 lat) - rocznik 1992-2002
- Mężczyźni kat. M30 – (30-39 lat) - rocznik 1982-1991
- Mężczyźni kat. M40 – (40-49 lat) - rocznik 1972-1981
- Mężczyźni kat. M50 – (50-59 lat) - rocznik 1962-1971
- Mężczyźni kat. M60 – (60 lat i więcej) - rocznik 1961 i starsi
Dystans 83 km:
- Kobiety Open
- Mężczyźni Open
- Mężczyźni kat. MJ – (17-18 lat) - rocznik 2003-2004
- Mężczyźni kat. M20 – (19-29 lat) - rocznik 1992-2002
- Mężczyźni kat. M30 – (30-39 lat) - rocznik 1982-1991
- Mężczyźni kat. M40 – (40-49 lat) - rocznik 1972-1981
- Mężczyźni kat. M50 – (50-59 lat) - rocznik 1962-1971
- Mężczyźni kat. M60 – (60 lat i więcej) - rocznik 1961 i starsi
8. Program Zawodów
Biuro Zawodów (MOSiR w Starachowicach):
- 29 maja (sobota) w godz. 15.00-20.00
- 30 maja (niedziela) od godz. 8.00
PROGRAM MINUTOWY
9:30 - odprawa techniczna w MOSiR w Starachowicach
10:15 - ustawianie na starcie: I sektor (dystans 83 km), II sektor (dystans 61 km)
10:20 - ceremonia otwarcia V Starachowickiej Strzały
10:30 - start honorowy - przejazd kolumny przez ok. 30 min. na start ostry (ok. 10 km)
11:10 - start ostry - dystans 83 km
11:20 - start ostry - dystans 61 km
15:00 - ceremonia dekoracji V Starachowickiej Strzały
9. Warunki uczestnictwa
Wyścigi są rozgrywane wyłącznie na rowerach szosowych.
Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy i zawodniczki, posiadający licencje Masters i
Junior oraz amatorzy bez licencji.

Prawo startu mają osoby pełnoletnie (które ukończyły 18 lat) oraz w przedziale wieku 17-18
lat (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność - w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
Prawo startu mają osoby, które dokonają opłaty wpisowej i wypełnią kartę zgłoszeniową w
Biurze Zawodów, najpóźniej do 30 minut przed startem.
10. Zapisy
Obowiązuje limit uczestników. Maksymalnie 250 osób. Zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem.
OPCJA 1 – ZALECANA
- rejestracja przez stroną internetową – www.mpszosa.polandbike.pl - do wtorku 25
maja do godz. 23:59
- wniesienie przelewem opłaty startowej (120 zł - do wtorku 25 maja do godz. 23:59)
nr konta: Santander Bank Polska S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
(w tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko – Starachowicka Strzała)
OPCJA 2
W sobotę i niedzielę (29-30 maja) zapisy i opłaty tylko gotówką (150 zł) przyjmowane są
wyłącznie w Biurze Zawodów.
Organizator zwraca się do Wszystkich Uczestników, aby procedurę zapisów i opłat zakończyć
do wtorku 25 maja.
Każdy z uczestników Starachowickiej Strzały 2021 jest zobowiązany do własnoręcznego
podpisania w Biurze Zawodów formularza zgłoszeniowego z poniższą klauzulą:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem
świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i
podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko
przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność
za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w
szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do
wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika
zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów.
Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany
lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w
zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i
zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą Starachowicka Strzała 2021.
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
ich swobodnym przepływem (tzw. RODO) udzielam POLAND BIKE EWA MULAWA, adres:
al. Armii Krajowej 64/12/49, 05-200 Wołomin, NIP 1250180239, REGON 142143488 jako

Administratorowi moich danych zgody na ich przetwarzanie. Wiem, że moje dane osobowe
będą przetwarzane m.in. w celach marketingowych. Wiem, że moje dane będą przetwarzane
do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub mojego sprzeciwu, co do
przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wiem, że
mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że w zakres czynności
przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie moich danych, czyli ich
zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez
analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak zainteresowania celem dokonania
doboru oferty handlowej i ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem,
że sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne moje
uprawnienia mogę wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe
Administratora wskazane we wstępie lub na adres e-mail: polandbike@polandbike.pl
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz partnerów zawodów
sportowych pod nazwą Starachowicka Strzała 2021. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”
11. Opłaty startowe
Opłata wpisowa, zawierająca numer startowy oraz czip (zwrotny) do elektronicznego pomiaru
czasu, dla poszczególnych dystansów wynosi:
OPCJA 1: do wtorku 25maja - przelewem - nr konta:
Santander Bank Polska S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
(w tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko – Starachowicka Strzała)
● dystans 61 km lub 83 km – 120 zł
OPCJA 2: w sobotę i niedzielę (29-30 maja) - gotówką - w Biurze Zawodów:
● dystans 61 km lub 83 km – 150 zł
Numer startowy otrzymany w Biurze Zawodów przechodzi na własność uczestnika.
Zawodnik jest zobowiązany przypiąć numer startowy na tył koszulki po prawej stronie
(prawy bok lekko nad biodrem).
Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Przy odbiorze numeru startowego w Biurze
Zawodów każdy z uczestników otrzyma czip do elektronicznego pomiaru czasu firmy
Datasport, który należy zamontować na przednim widelcu.
Po wyścigu czip należy niezwłocznie zwrócić do Biura Zawodów. W innym przypadku
zawodnik zostanie obciążony fakturą.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły lub nie wystartowały w
wyścigu.
Opłata jest przyjmowana w formie przelewu lub gotówką w Biurze Zawodów.

12. Nagrody
● Miejsca I-III (oba dystanse) w kategoriach Mężczyźni Open zostaną nagrodzone nagrodami
pieniężnymi: I-400 zł, II-300 zł, III-200 zł oraz trofeami sportowymi
● Miejsca I-III (oba dystanse) w kategoriach Kobiety Open zostaną nagrodzone nagrodami
pieniężnymi: I-400 zł, II-300 zł, III-200 zł oraz trofeami sportowymi
● Miejsca I (oba dystanse, Mężczyźni Open i Kobiety Open) – dwie PREMIE GÓRSKIE
(Świślina, Gmina Pawłów) – nagrody pieniężne: 4 x 100 zł
● Miejsca I (oba dystanse, Mężczyźni Open i Kobiety Open) – dwie PREMIE LOTNE
(Adamów, Gmina Brody) – nagrody pieniężne: 4 x 100 zł
● Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trofeami sportowymi
● Trofea wręczane będą wyłącznie podczas dekoracji
● Niestawienie się zawodnika na podium oznacza przepadek trofeum i nagrody
13. Świadczenia
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik/zawodniczka otrzymuje:
- pamiątkową koszulkę V Starachowickiej Strzały 2021
- numer startowy
- przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą wyścigu
- elektroniczny pomiar czasu
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- obsługę sędziowską
- bufety z wodą i napojami izotonicznymi na trasie wyścigu
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa
- obszerną fotorelację z wyścigu
- grupowe podstawowe ubezpieczenie sportowe NNW, którego warunki ogólne oraz
dodatkowe informacje są udostępnione w Biurze Zawodów organizatora
- możliwość bezpośredniej rywalizacji w Starachowickiej Strzale
- nagrody i trofea dla zwycięzców
- posiłek regeneracyjny po wyścigu
14. Ruch drogowy
Wyścig będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym na czas
przejazdu kolumny wyścigu. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, OSP i 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. Zawodnicy jadący w tylnych grupach lub pojedynczo, przed
którymi nie ma pojazdu policji ani pilota muszą jechać prawą stroną drogi. Wyścig
przeprowadzany jest zgodnie z zasadami ruchu drogowego, które obowiązują wszystkich
uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie powstałe z winy uczestników wyścigów.
15. Postanowienia końcowe
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych. Organizator wyścigu
nie zabezpiecza zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników. Organizator nie ponosi winy
za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i powrotu z wyścigu. Każdy

uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik biorąc
udział w wyścigu zobowiązuje się do bezwzględnego respektowania postanowień niniejszego
Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie wyścigu. Organizator zapewnia zawodnikom podstawową opiekę lekarską podczas
wyścigu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach
nie objętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
16. Zasady uczestnictwa związane z COVID-19
Obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami.
Obowiązują zasady bezpieczeństwa wyznaczone przez Organizatora, opublikowane w
aktualnościach na oficjalnej stronie imprezy: www.mpszosa.polandbike.pl
Obowiązuje limit uczestników: maksymalnie 250 osób.
Deklaracja uczestnika zawodów:
„Oświadczam, że nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym
samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. Jestem świadomy iż
podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
wydarzenia oraz organizatorów. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z
uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej stronie. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły
u mnie gorączka, duszności, katar, kaszel oraz nie miałem styczności z osobami, które wróciły
z zagranicy lub odbywały kwarantannę. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce
Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.”

