Regulamin Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport
w Kolarstwie Torowym Open 24-25 Października 2020 r.
§ 1 Cel imprezy
1.
2.
3.
4.
5.

Wyłonienie Mistrzów Polski Masters i Cyklosport w sezonie 2020.
Popularyzacja i propagowanie kolarstwa torowego w Polsce.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
Promowanie obiektu sportowego Arena Pruszków.
Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez rowerowych w Polsce.
§ 2 Organizator

Organizatorem wyścigów jest:
1.
FUNDACJA SPORTOWA TOŁOMANOW TEAM
WARSZAWA 03-114
Krokwi 32/25
Tel. 667677877
marek-skorski@wp.pl
2.

ARENA PRUSZKÓW
ul. Andrzeja 1
05-800 Pruszków
tel. 22 738 83 94
biuro@arenapruszkow.pl
Dyrektor wyścigu: Sebastian Rubin
Dyrektor ds. sportowych: Andrzej Tołomanow
Dyrektor ds. organizacyjnych/marketingowych: Adam Wydra
Osoba reprezentująca organizatora podczas zawodów: Konrad Ulanicki/Andrzej Tołomanow
Obsługa administracyjna zawodów: Agata Świeczka
Zgodnie z decyzją PZKol, Komisja Sędziowska wystąpi w składzie:
KOMISARZE

1.
2.
3.
4.
5.

Funkcja
Sędzia Główny
Komisarz 2
Komisarz 3
Sędzia
Sędzia

Osoba
Adam Lefler
Marta Walczewska
Marek Sołtysiak
Zbigniew Ruzik
Karolina Chojecka
§ 3 Czas i miejsce

1. Wyścigi o Mistrzostwo Polski odbędą się w dniach 24-25 Października 2020 r w Pruszkowie
przy ul. Andrzeja 1 na torze kolarskim Arena Pruszków
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na płycie głównej toru kolarskiego.

3. Program zawodów:

OCTOBER 24th - 25th 2020 24-25 PAŹDZIERNIK 2020
Competition program / Program zawodów.

Day 1/Dzień 1
Date

Sessio
Duration
ne
Category
time
time
10:00

Sat.
24.10/
Sob.
24.10

all cat.
all cat.
open
open
all cat.
all cat.
M20-34

14:30
15:00

all cat
M20-34
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat
all cat

Event
Women's Sprint, Qualifying (200m
t.t.) - 8 in category
Men's Sprint, Qualifying (200m t.t.) 8 in category
Women's Team Sprint, Finals
min 70 year's sumary
Men's Team Sprint, Finals
min 120 year's sumary
Women's, Individual Pursuit
Finals
Men's Individual Pursuit
Finals
Cyklosport Men's Ind Pursuit
Finals

Sprint Kobiet Kwalifikacje
(200m/lot.) - 8 w kategorii
Sprint Mężczyzn , Kwalifikacje
(200m/lot.)- 8 w kategorii
Sprint Drużynowy Kobiet
70 lat łącznie Finał
Sprint Drużynowy Mężczyzn
120 lat łącznie Finał
Wyścig Indywidualny Kobiet
Finał
Wyścig Indywidualny
Mężczyzn Finał
Cyklosport Wyścig indywid.
Kobiety Mężczyźni Finał

Open Ceremony

Otwarcie Mistrzostw

Women Scratch, Final 30laps
(7,5km)
Cyclosport Men's Scratch, Final
40laps (10km)
Men's Scratch, Final
40laps (10km)

Scratch Kobiet Finał 30rund
(7,5km)
Cyklosport Scratch Mężczyzn
Finał 40rund (10km)
Scratch Mężczyzn Finał
40rund (10km)

Men's Sprint, 1/4 finals
Women's Sprint,
1/4 finals

Sprint Mężczyzn 1/4

Men's Sprint, 1/2 finals
Women's Sprint,
1/2 finals
Men's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
1 Round
Women's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
1 Round
Men's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
2 Round
Women's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
2 Round
Men's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
Decider
Women's Sprint, Finals 3-4, 1-2pl
Decider

Sprint Mężczyzn 1/2

Award Ceremony

Sprint Kobiet 1/4

Sprint Kobiet 1/2
Sprint Mężczyzn Finał 3-4,1-2m
1bieg
Sprint Kobiet Finał 3-4,1-2m
1bieg
Sprint Mężczyzn Finał 3-4,1-2m
2bieg
Sprint Kobiet Finał 3-4,1-2m
2bieg
Sprint Mężczyzn Finał 3-4,1-2m
bieg decydujący
Sprint Kobiet Finał 3-4,1-2m
bieg decydujący

Dekoracje

Day 2/Dzień 2
Date

Sessio
Duration
ne
Category
time
time
09:00

San.
25.10/
Nd.
25.10

all cat

Women's Team
Pursuit, Finals
Men's Team Pursuit, Finals min
150 years
Women's Points Race, Final
30laps (7,5km)
Men's Points Race, Final 40laps
(10km)

all cat

Women's 500m Final

M50+

Men's 500m Final

M40-49

Men's 750m Final

M35-39

Mens 1000m Final
Cyklosport 1000m
Final

Wyścig Drużynowy Kobiet
Finał
Wyścig Drużynowy Mężczyzn
Finał
Wyścig Punktowy Kobiet
Finał
Wyścig Punktowy Mężczyzn
Finał
500m ze startu zatrzymanego
Kobiet Finał
500m ze startu zatrzymanego
Mężczyzn Finał
750m ze startu zatrzymanego
Mężczyzn Finał
1000m ze startu zatrzymanego
Mężczyzn Finał
Cyklosport 1000m
Finał

all cat

Award Ceremony

Dekoracje

open

Women's Keirin 2 round
Men's Keirin 2
round
Women's Keirin Final
1-6pl

Keirin Kobiet półfinał

open
open
all cat

M20-34

15:00

Event

all cat

Keirin Mężczyzn półfinał

all cat

Men's Keirin Final 1-6pl
Women's Elimination
Race Final
Men's Elimination
Race Final

Keirin Kobiet finał 1-6m
Keirin Mężczyzn
finał 1-6m
Wyścig Eliminacyjny
Kobiet Finał
Wyścig Eliminacyjny Mężczyzn
Finał

all cat

Award Ceremony

Dekoracje

open
all cat
all cat

Program minutowy zawodów zostanie umieszczony na stronie:
https://www.facebook.com/Orlen-Mistrzostwa-Polski-w-Kolarstwie-Torowym-Masters-2020106906767799380 w dniu 17.10.2020 r.
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów : Mężczyźni, Kobiety, Cyklosport mężczyźni I kobiet
1. Sprint
6. Wyścig punktowy
2. 500/750/1000 m
7. Wyścig eliminacyjny
3. Wyścig indywidualny 2000/3000 m
8. Wyścig Drużynowy 4000 m
4. Scratch
9. Sprint Drużynowy
5. Keirin

§ 5 Zgłoszenia
1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://tolomanow-team.eu lub za
pośrednictwem Facebook - https://www.facebook.com/Orlen-Mistrzostwa-Polski-wKolarstwie-Torowym-Masters-2020-106906767799380 po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego udostępnionego przez organizatora zawodów. Zgłoszenia osobiste w biurze
zawodów 24.10.2020 w godz. 8.00-9:00.
2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie obiektu sportowego Arena Pruszków.
Odbiór pakietów startowych tylko osobiście. Do wyścigów o Mistrzostwo Polski wymagane
jest posiadanie licencji Masters lub Cyklosport.
3. Maksymalna liczba uczestników startujących w Mistrzostwach Polski w jednej kategorii
wiekowej wynosi 30-40 osób.
Niezależnie od powyższego liczba zawodników dopuszczonych do startu nie będzie wyższa
niż dopuszczalna liczba uczestników w tego typu imprezach wynikająca z obowiązujących w
dniu rozpoczęcia wyścigu przepisów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2. Decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na koncie
organizatora.
4. Zgłoszenia od dnia 7.09. 2020 roku od godz. 8:00 (do momentu wyczerpania limitu miejsc).
Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w ustalonej wysokości
Decyduje data zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
5. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu dokonania płatności
i wybranych konkurencji i wynosi:
a. 1 konkurencja ind. - 80zł
b. 2 konkurencji ind. - 70zł+70zł (140zł)
c. 3 i więcej konkurencji ind. - 60zł pomnożona na ilość konkurencji
d. konkurencja drużynowa - 40zł zawodnik
e. 80 zł za każdą konkurencję po 15.10.2020
6. Przy opłacie przelewem bankowym na podany numer konta decyduje data wpływu
na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji
przelewów bankowych i pocztowych.
7. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
8. Rachunek za opłatę startową wydawany będzie w biurze wyścigu.
9. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub
wycofania się podczas wyścigu z rywalizacji. Opłata rejestracyjna jest przeznaczona na koszty
organizacyjne zawodów.
§ 6 Zasady antydopingowe
1. Przed lub po zakończeniu rywalizacji zawodnik może być wezwany na kontrolę
antydopingową.
2. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKol
i UCI oraz Polskiej Agencji Antydopingowej.
§ 7 Kategorie wiekowe
1. Wyścigi o tytuł Mistrza Polski Masters:
Kobiety:
K35-39 K40-44 K45-49 K50-54 K55-59 K60-64 K65-69 K70-74 K75+
Mężczyźni:
M35-39 M40-44 M45-49 M50-54 M55-59 M60-64 M65-69 M70-74 M75+
W konkurencji sprint drużynowy kobiet +70 lat

2.

3.

4.
5.

W konkurencji wyścig drużynowy kobiet +140 lat
W konkurencji sprint drużynowy mężczyzn +120 lat
W konkurencji wyścig drużynowy mężczyzn +150 lat
Wyścigi o tytuł Mistrza Polski Cyklosport:
Kobiety: M19-34
Mężczyźni: M19-34
W przypadku zbyt małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo łączenia
kategorii wiekowych w poszczególnych konkurencjach, przy czy zasadą jest łączenie
zawodników danej kategorii wiekowej z kategorią młodszą. Ostateczne decyzje zostaną
podjęte na odprawie sędziowskiej.
Klasyfikacja końcowa wyścigów indywidualnych prowadzona będzie z podziałem na kategorie
wiekowe.
W przypadku gdy w konkurencji rozgrywanej ze startu wspólnego pomimo połączenia
kategorii wiekowych liczba startujących zawodników będzie mniejsza od 3, konkurencja
zostanie odwołana.
§ 8 Uczestnictwo

1. W zawodach o Mistrzostwo Polski Masters w kolarstwie torowym mogą startować tylko
zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję Masters lub Cyklosport na 2020 rok.
2. W zawodach o Mistrzostwo Polski Masters Open mogą startować zawodnicy i zawodniczki
posiadający inne obywatelstwo niż polskie.
3. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy nie odbywają kary zawieszenia bądź
dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
4. Uczestnicy zawodów bezwarunkowo stosują się do aktualnie obowiązujących zaleceń
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ochronę przed
koronawirusem SARS-CoV-2.
5. W związku z sytuacją epidemiologiczną prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby,
których stan zdrowia nie wskazuje objawów chorobowych typu, kaszel, podwyższona
temperatura ciała oraz osoby, które w ostatnich 14 dniach nie podlegały kwarantannie
w związku z podejrzeniem lub chorobą związaną z zarażeniem koronowirusem SARS-CoV-2.
6. Zawodnicy wypełniają kartę informacyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
o zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2.
§ 9 Informacje organizacyjne
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Mistrzostw
Polski Masters jest : Arena Pruszków oraz Fundacja Sportowa Tołomanow Team.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wyścigach
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku
z organizacją wyścigów także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji rzeczonych wyścigów.
2. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
Uczestnik udziela administratorowi danych osobowych i organizatorowi niewyłącznej,

nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,
b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w wyścigu,
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach,
g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach
społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom wyścigu
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w stroju i butach kolarskich, w kasku sztywnym na
sprawnym rowerze torowym odpowiadającym parametrom zgodnie z przepisami UCI/PZKol.
Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe.
Napędzać go może tylko siła mięśni nóg.
5. 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 organizowanych wyścigach
6. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe
działania.
8. Otrzymane od organizatora numery startowe powinny być widoczne podczas trwania całego
wyścigu. W skład obowiązkowego kompletu numerów wchodzą — 2 numer na plecy.
Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować brakiem wyniku. Numer na plecach
umieszczamy na koszulce po lewej i prawej stronie na wysokości biodra.
§ 10 Świadczenia dla uczestników
1. W ramach opłaty rejestracyjnej zawodnik ma zapewnione:
a. numery startowe
b. elektroniczny pomiar czasu w konkurencjach czasowych
c. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

d. obsługę sędziowską,
e. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców,
f. możliwość bezpośredniej rywalizacji w wyścigach kolarskich Mistrzostw Polski
Masters.
§ 11 Zasady rozgrywania wyścigu
1. Podczas wyścigów będą obowiązywały przepisy UCI i PZKol.
§ 12 Nagrody
1. Zwycięzca wyścigu o Mistrzostwo Polski Masters i Cyklosportu posiadający licencję polską
będzie dekorowany oficjalną koszulką Mistrza Polski w kolarstwie torowym i medalem.
Za miejsca 2-3 będą wręczane medale.
2. W przypadku gdy zwycięzca w danej konkurencji będzie z innego kraju niż Polska, uzyska tytuł
Międzynarodowego Mistrza Polski, natomiast pierwszy polski zawodnik w tej konkurencji
otrzyma koszulkę Mistrza Polski.
3. Ceremonia dekoracji odbędzie się na płycie toru kolarskiego w Pruszkowie.
§ 13 Kary i protesty
1. W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol/UCI.
2. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
§ 14 Informacje dodatkowe
1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na godzinę przed rozpoczęciem każdej sesji
wyścigów, aż do jej zakończenia.
3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację deklaracji
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmują do
wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego
regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego
wyścigu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
6. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan
zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w zawodach.
7. Wyścig odbędzie się zgodnie z regulaminem za wyjątkiem sytuacji wystąpienia stanów klęski
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. "sił wyższych” niezależnych od
organizatora.

8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.
Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się
w sposób niesportowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
10. Telefon do Dyrektora Wyścigu: 667677877
11. Najbliższy Szpital: Pruszków ul. Armii Krajowej 2
tel. 22/758-60-54 ; 758-60-55;758-63-78

