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REGULAMIN GRAND PRIX KACZMAREK ELECTRIC MTB 2021 
 
 
1.  CEL IMPREZY  

 Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.  

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.  

 Umożliwienie  współzawodnictwa  w  maratonach,  poprzez  połączenie  sportowej  rywalizacji  z rekreacją  
i zabawą. 

 
2.  INFORMACJE OGÓLNE:   

 Pełna nazwa imprezy: Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 

 Oficjalna strona internetowa: www.mtb.ke.pl 
 
3.  ORGANIZATOR: 

Organizatorem i koordynatorem Grand Prix Kaczmarek Electric MTB oraz podmiotem uprawnionym do 
reprezentowania w sprawach związanych z organizacją oraz przebiegiem imprezy jest „Stowarzyszenie Bike  
& Run Promotion” z siedzibą w: Powodowo 52, 64-200 Wolsztyn, NIP 9231704556, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000654396. 
Kontakt: tel. +48 885 600 870,  e-mail: mtb@ke.pl. Poszczególne edycje mogą mieć współorganizatorów o czym 
koordynator będzie informować poprzez oficjalna stronę internetową cyklu: www.mtb.ke.pl 

 
4.  KALENDARZ IMPREZ 2021, zwanych dalej także edycjami:  

Nr 
etapu 

Data etapu Miejscowość Współorganizator 
Trudność trasy 1 do 5 Termin 

rezerwowy mini mega giga 

I 11.04.2021 Osieczna 
Klub Sportowy  

64-sto 
3 4 4 *01.08.2021 

II 25.04.2021 Żary MOSRiW w Żarach 4 
5  

DT Swiss 
5  

DT Swiss 
*26.09.2021 

III 09.05.2021 Sulechów 
OSiR 

Sulechowianka 
3 4 4 *25.07.2021 

IV 30.05.2021 
Krosno 

Odrzańskie 
OSiR  

Krosno Odrzańskie 
1 2 3 *20.06.2021 

V 06.06.2021 Żerków 
Urząd Miasta 

Żerków 
3 4 4  

VI 27.06.2021 Kliczków Mariusz Lickiewicz 2 3 3  

VII 11.07.2021 Chodzież 
Chodzieskie 
Towarzystwo 

Rowerowe 
4 

5  
DT Swiss 

5  
DT Swiss 

 

VIII 22.08.2021 Wyrzysk 
OSiR  

Wyrzysk 
4 

5  
DT Swiss 

5  
DT Swiss 

 

IX 05.09.2021 Zielona Góra  4 
5  

DT Swiss 
5  

DT Swiss 
 

X 12.09.2021 Nowa Sól 
UKS Peleton  

Nowa Sól 
1 2 3  

XI 03.10.2021 Wolsztyn 
Klub Kolarski  

Fala Park 
1 2 3  

*DT Swiss – edycje o podwyższonym stopniu trudności. 
 
5.  WARUNKI UCZESTNICTWA  
Grand Prix Kaczmarek Electric MTB to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych, rozgrywanych we wskazanych 
terminach i miejscowościach. Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki.  
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5.1. Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.mtb.ke.pl 
(rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) lub dokona osobistego zgłoszenia, wypełniając kartę 
zgłoszeniową w Biurze Zawodów. Terminy składania zgłoszeń zostaną podane na stronie internetowej 
imprezy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia przez Internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed 
pierwszym startem w Biurze Zawodów i złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym 
przez Organizatora. 
Uwaga: Zgłoszenie do cyklu Kaczmarek Electric MTB wypełnia się tylko jeden raz, gdyż obowiązuje ono 
przez wszystkie edycje w danym roku, w których uczestnik będzie brał udział. 
Zgłoszenie  jest  jednocześnie oświadczenie o  zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu Grand Prix 
Kaczmarek Electric MTB i akceptacją jego warunków. 

5.2. Dokona opłaty startowej (preferowana jest opłata poprzez Internet), zgodnie z postanowieniami pkt. 6 
niniejszego Regulaminu. Opłaty za każdą edycję imprezy należy uiścić oddzielnie w terminach podanych na 
stronie internetowej.  
Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji i odbioru numeru 
startowego w Biurze Zawodów. 

5.3. Każdy uczestnik Grand Prix Kaczmarek Electric MTB zobowiązany jest do wykupienia (za opłatą  
w wysokości 20 zł) przy pierwszym starcie numeru startowego z chipem (do elektronicznego pomiaru 
czasu), który będzie mu przypisany we wszystkich edycjach.  
a) Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z zawodów do prawidłowego i zamontowania 

numeru startowego do kierownicy rower. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego 
Organizator wyda uczestnikowi nowy numer (za opłatą 20 zł).  

b) Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w numer startowy, jego kształt oraz wygląd, a w szczególności jego 
zginania, odrywania chipa, itp., które mogą spowodować uszkodzenie zainstalowanego w nim chipa, pod 
rygorem dyskwalifikacji w danym wyścigu i koniecznością pokrycia kosztów wydania nowego numeru. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa wynikające z nieprawidłowego 
obchodzenia się z numerem startowym.  

5.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby: 
a) które ukończyły 18 lat,  
b) w przedziale wieku 15-17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego - posiadającej pisemne 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka  
w maratonach (według wzoru oświadczenia dostępnego w biurze zawodów lub do pobrania na stronie 
internetowej www.mtb.ke.pl), 

c) poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i jego / jej stałą obecnością na imprezie 
- posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział 
nieletniego dziecka w  maratonach (według wzoru oświadczenia dostępnego w biurze zawodów lub do 
pobrania na stronie internetowej www.mtb.ke.pl). 

d) Na dystansie GIGA nie mogą startować osoby poniżej 19 roku życia. 
e) Na dystansie MEGA nie mogą startować osoby poniżej 17 roku życia.  
f) Na dystansie MINI nie mogą startować osoby poniżej 15 roku życia. 
g) Na dystansie FUN organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich posiadającej pisemne 

oświadczenie rodzica a poniżej 15 roku życia w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór 
oświadczenia jest dostępny w biurze zawodów lub na stronie internetowej www.mtb.ke.pl). Na dystansie 
FUN nie dopuszcza się startu osób poniżej 11 roku życia. 

h) Prawa uczestnictwa nie mają osoby, które zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek zawodach 
Organizatora lub w innych zawodach sportowych w sezonie 2020 i 2021 za stosowanie dopingu. 

W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie 
zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji danego etapu. 

5.5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 
wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).  

5.6. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie 
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku 
osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału  
w zawodach. 

5.7. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników Kaczmarek Electric 
MTB lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez organizatorów 
lub udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprez 

5.8. Każdy zawodnik Kaczmarek Electric MTB  jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy 
poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Zaleca się start na rowerze górskim. 

http://www.mtb.ke.pl/
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5.9. Zawodnicy posiadający licencje kolarską w kategorii Elita mają obowiązek podania jej numeru na formularzu 
zgłoszeniowym. 

 
6.  OPŁATY STARTOWE  
6.1. Za udział w jednej edycji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2021, na wszystkich dystansach i we wszystkich 

kategoriach obowiązują następujące opłaty: 
 
a) Opłaty normalne:  

Opłata: Rodzaj i termin płatności: Zgłoszenie do zawodów: 

65 zł Przelewem - do 9 dni przed 
zawodami.  
Opłata musi wpłynąć na konto 
organizatora do piątku do godz. 
16:00, tydzień przed zawodami. 
Decyduje data księgowania wpłaty. 

Należy koniecznie 
zaznaczyć tytuł wpłaty, 
wpisując imię i nazwisko 
zawodnika oraz edycję 
(miejscowość), której 
opłata dotyczy, według 
wzoru: "Jan Kowalski - 
MTB Wolsztyn".  

Zawodnik musi być 
zgłoszony do zawodów 
przez formularz 
internetowy, dostępny na 
stronie www.mtb.ke.pl 
 

70 zł Przelewem – do 4 dni przed 
zawodami.  
Opłata musi wpłynąć na konto 
organizatora do środy 
poprzedzającej zawody. Decyduje 
data księgowania wpłaty. 

100 zł Gotówką w dniu zawodów.  
Opłata uiszczana jest w Biurze 
Zawodów. 

Zawodnik zgłasza się do zawodów przez formularz 
internetowy dostępny na stronie www.mtb.ke.pl lub 
w dniu startu w biurze Zawodów. 

 
b) Opłaty ulgowe dla młodzieży do lat 16 (rok ur. 2005 i młodsi): 

Opłata: Rodzaj i termin płatności / Forma zgłoszenia do zawodów: 

35 zł Przelewem - do 4 dni przed zawodami.  
Opłata musi wpłynąć na konto organizatora do środy poprzedzającej zawody. Decyduje data 
księgowania wpłaty. Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, 
dostępny na stronie www.mtb.ke.pl.  Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię 
i nazwisko zawodnika oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru: "Jan 
Kowalski - MTB Wolsztyn".  

60 zł Gotówką w dniu zawodów.  
Opłata uiszczana jest w Biurze Zawodów. Zawodnik zgłasza się do zawodów przez formularz 
internetowy dostępny na stronie www.mtb.ke.pl lub w dniu startu w biurze Zawodów. 

 
c) Opłaty za dystans FUN* 

Opłata: Rodzaj i termin płatności / Forma zgłoszenia do zawodów: 

40 zł Przelewem - do 4 dni przed zawodami.  
Opłata musi wpłynąć na konto organizatora do środy poprzedzającej zawody. Decyduje data 
księgowania wpłaty. Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, 
dostępny na stronie www.mtb.ke.pl.  Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię 
i nazwisko zawodnika oraz edycję (miejscowość), której opłata dotyczy, według wzoru: "Jan 
Kowalski - MTB Wolsztyn".  

60 zł Gotówką w dniu zawodów.  
Opłata uiszczana jest w Biurze Zawodów. Zawodnik zgłasza się do zawodów przez formularz 
internetowy dostępny na stronie www.mtb.ke.pl lub w dniu startu w biurze Zawodów. 

 
Osoby , które dokonają wpłaty przelewem na rachunek bankowy, ale nie zarejestrują się poprzez formularz 
internetowy, są zobowiązane dopłacić różnicę (25 zł) w Biurze Zawodów. 

6.2. Jednorazowa opłata za wydanie numeru startowego, którą należy doliczyć do opłaty za pierwszy (wyłącznie 
pierwszy) start w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020. 
20 zł – opłata za wydanie numeru startowego. 

6.3. Ostateczna aktualizacja zawodników zgłoszonych przez Internet i opłaconych przelewem na konto 
bankowe, nastąpi do godz. 16.00 w czwartek poprzedzającą zawody rozgrywane w niedzielę. Brak 
płatności na koncie Organizatora do tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia „normalnej opłaty” 
w formie gotówki w Biurze Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji 
przelewów bankowych i pocztowych.  



4 

 

6.4. Płatności dokonane na konto Organizatora: BGŻ BNP PARIBAS: 55 1600 1462 1839 5542 4000 0001  
 tytułem uczestnictwa w wybranej edycji Kaczmarek Electric MTB nie podlegają zwrotowi. Organizator nie 
zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie dotarły na zawody lub ich nie ukończyły. Organizator dopuszcza 
przeniesienie dokonanej opłaty startowej na inną edycje zawodów, jeśli zawodnik zwróci się do niego  
z pisemną prośbą, na adres: mtb@ke.pl, co najmniej 5 dni przed edycją w której nie może wziąć udziału. 

6.5. Faktury VAT. Organizator, wystawia faktury na prośbę płatnika  zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy 
o podatku od towaru i usług. Nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano wpłaty. Faktury za opłaty gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego tylko na 
osoby fizyczne. Organizator nie ma obowiązku wystawiania faktur, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone 
zostało po upływie ustawowych terminów. 

 
7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW. 
7.1. Pakiet startowy zawiera m.in.: 

 przy pierwszym starcie dla każdego uczestnika pakiet powitalny z gadżetami, 

 numer startowy z chipem, do identyfikacji i pomiaru czasu, 

 sms z wynikiem, 

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze podczas trwania maratonu, 

 ubezpieczenie NNW, 

 oznakowanie trasy, 

 medal pamiątkowy na mecie dla każdego zawodnika (przy opłaceniu zawodów do 7 dni przed), 

 pakiet żywnościowy: woda, drożdżówka, żelki energetyczne, napój, 

 ciepły posiłek regeneracyjny, 

 bufety z wodą na trasie, 

 myjki dla rowerów, 

 nagrody finansowe, pula nagród na każdym etapie 6350 zł, 

 bony towarowe do Dobrych Sklepów Rowerowych za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej, 

 trofea sportowe za miejsca 1-6 w każdej kategorii wiekowej na każdym etapie, 

 medal finishera dla każdego zawodnika, który przejedzie wszystkie etapy, 

 koszulka pamiątkowa dla każdego zawodnika który zbierze komplet 6 startów do klasyfikacji generalnej, 

 doskonałą kolarską atmosferę. 
 

8. POMIAR CZASU  
8.1. Podczas Kaczmarek Electric MTB będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu.  
8.2. Każdy zawodnik (startujący na dystansie Fun, Młodzik, Mini, Mega, Giga) zobowiązany jest do posiadania  

i przymocowania do kierownicy numeru startowego wyposażonego w chip. Brak numeru startowego lub 
umocowanie go w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika. Zabrania się 
ingerować w chip (odrywać, zaginać, itp.), gdyż może to skutkować uszkodzeniem lub niemożliwością 
rejestracji chipa przez urządzenie pomiarowe. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego  
z chipem Organizator wyda uczestnikowi nowy zestaw za opłatą wysokości 20 zł. Ten sam numer startowy 
z chipem obowiązuje podczas wszystkich edycji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2021. 

8.3. Pomiar czasu rozpoczyna się od startu wspólnego danego sektora startowego (tzw. czas brutto sektora). 
Każdy sektor będzie miał liczony swój indywidualny czas startu. Oznacza to, że wszyscy zawodnicy w danym 
sektorze startowym będą mieli ten sam czas startu. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu 
przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym wcześniej poinformuje uczestników.  

 
9. PROGRAM ZAWODÓW  

8:00 - 10:30 – zapisy w Biurze Zawodów 
10:50 –  odprawa przed wyścigiem 
11:00 – START poszczególnych sektorów dystans GIGA 
11:04 – START poszczególnych sektorów dystans MINI i MEGA 
ok. 11:15  – START poszczególnych sektorów dystans MŁODZIK i ŻAK 
ok. 11:20 – START dystansu FUN  
ok. 14:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie Młodzik, ŻAK, FUN oraz MINI 
ok. 14:45 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie MEGA 
ok. 15:30 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie GIGA 
ok. 16:00 – wręczanie nagród dodatkowych 
ok. 16:30 – zakończenie imprezy 
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Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie poszczególnych edycji. Dodatkowy szczegółowy 
program z ewentualnymi zmianami będzie podawany przez organizatora na stronie internetowej 
www.mtb.ke.pl oraz do wglądu w Biurze Zawodów. 

 
10. DYSTANSE  

Głównym dystansem jest dystans GIGA.    

 GIGA - od 55 do 70 km, 

 MEGA - od 35 do 45 km, 

 MINI - od 20 do 30 km, 

 MŁODZIK – od 6 do 12 km  

 FUN* – od 6 do 12 km (po trasie dystansu młodzik) 
 
Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian długości dystansów 
poszczególnych edycji. Szczegółowy opis długości dystansów będzie podawany przez organizatora na stronie 
internetowej www.mtb.ke.pl oraz do wglądu w Biurze Zawodów. 
 

10.1. Na dystansie GIGA mogą startować wyłącznie uczestnicy mający ukończone 19 lat, a na dystansie MEGA 
mający ukończone 17 lat. Dopuszcza się start na dystansie GIGA zawodników, którzy mają ukończone 17 lat 
i posiadają licencję kolarską w kategorii ELITA. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły 
zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji maratonu. 

10.2. Wyboru dystansu uczestnicy dokonują w trakcie rejestracji na formularzu zgłoszeń. Do wyboru są 
następujące dystanse: 

 GIGA  

 MEGA/MINI – ostateczny wybór dystansu (mega lub mini) zawodnik dokonuje na trasie w trakcie 
zawodów.  

 Młodzik 

 FUN*  
10.3. Wjazd na dystanse GIGA będzie ograniczony limitem czasu. Jeśli na odprawie przed wyścigiem nie zostanie 

podany inny limit, to obowiązującym jest godz. 13:30. Po upłynięciu limitu czasu, wjazd na dany dystans 
zostanie zamknięty, a zawodnicy zostaną skierowani do mety. Wjazd na dystans GIGA po upływie limitu czasu 
i zamknięciu rozjazdów będzie skutkował automatyczną dyskwalifikacją uczestnika na danej edycji Grand 
Prix. W chwili zaistnienia w/w sytuacji uczestnik porusza się po trasie maratonu wyłącznie na swoją 
odpowiedzialność. 

10.4. Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli 
nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest: 

 godz. 14:30 - dla dystansu MINI,   

 godz. 15:30 - dla dystansu MEGA,  

 godz. 16:00 - dla dystansu GIGA.  
Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący rywalizację nie zostaną ujęci w klasyfikacji danej edycji. 

10.5. Dokładne dane o długości dystansów oraz limitach czasowych na wjazd i ukończenie danego dystansu 
zamieszczone będą na oficjalnej stronie internetowej cyklu. 

 
11. TRASA 
11.1. Zawody zostaną przeprowadzone na trasach okrężnych wokół miejscowości, w których odbywać się będą 

poszczególne edycje Kaczmarek Electric MTB. Przebieg trasy poszczególnych edycji będzie udostępniony 
przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.  

11.2. Start na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego 
wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym 
poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów. W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych 
dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na stronie internetowej zawodów, nie później niż  
3 dni przed wskazaną imprezą.  

11.3. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.  
11.4. Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, min. strome zjazdy i podjazdy, śliskie 

korzenie drzew, kamienie, itp. 
11.5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie 

karane dyskwalifikacją. W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu. 

11.6. Na trasie maratonu będą znajdowały się punkty bufetowe.  
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11.7. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje  
o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu jako końcowych wyników z ostatniego punktu kontrolnego. 

 
 
12. ZASADY PORUSZANIA / ZACHOWANIA SIĘ NA TRASIE 
12.1. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie maratonu.  
12.2. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary 

czasowej lub dyskwalifikacją zawodnika. Ostateczna decyzja o zastosowaniu sankcji wobec zawodnika należy 
do Sędziego Głównego. 

12.3. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie. 

12.4. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu 
większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 

12.5. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach 
trasy oraz na skrzyżowaniach dróg. 

12.6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny 
przejazd pozostałym zawodnikom. 

12.7. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ 
położonej w odległości do 300 m za poszczególnym bufetem oraz na specjalnie oznakowanej „Strefie Zrzutu” 
na trasie każdej edycji Kaczmarek Electric MTB. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym 
zdarzeniu będzie karane karą czasową - 30 minut. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku 
zaśmiecania trasy zawodów, zawodnik zostanie obciążony kwotą równą wysokości kaucji (od 1500 do 5000 
zł) wpłacanej na rzecz Nadleśnictwa, na terenie którego odbywa się dana impreza oraz dodatkowo 
dyskwalifikacją. 

12.8. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.  
12.9. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się  

z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz 
medycznych na trasie zawodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności 
do nieużywania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. 

 
13. WYCOFANIE SIĘ ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU 
13.1. Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania poszczególnej edycji Kaczmarek Electric MTB, 

niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie podany przed każdą edycją, celem 
uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.  

13.2. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte 
działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.  
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem 
ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.  

 
14. RUCH DROGOWY  
14.1. Maratony Grand Prix Kaczmarek Electric MTB będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu 

drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Pożarna lub służby Organizatora ułatwią 
włączenie się do ruchu.  

14.2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie 
pieszych oraz wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.  

14.3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni  
i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

14.4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik 
drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.  

14.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.  
 
15. KONTROLA ANTYDOPINGOWA 
15.1. Podczas wyścigów mogą być przeprowadzane kontrole antydopingowe. Przedstawiciele komisji 

antydopingowej wskażą uczestników, którzy będą musieli stawić się po zakończeniu wyścigu na badania 
antydopingowe. Dojście do miejsca przeprowadzenia badań będzie odpowiednio oznakowane. Zawodników 
z licencjami kolarskimi obowiązują przepisy UCI i PZKol. Do kontroli mogą zostać wskazani również uczestnicy 
nie posiadający licencji kolarskiej. Pozytywny wynik kontroli lub niestawienie się na badania będzie 
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równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika z wyścigu oraz z cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB  
zgodnie z przepisami UCI/PZKOL. 

15.2. Kontrola antydopingowa przeprowadzana jest przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA). Zasady  
i przebieg kontroli antydopingowej, w tym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych zawodników 
i ew. procedurami odwoławczymi regulują ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1051 z późn. zm.) oraz Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej, które 
dostępne są na stronie internetowej POLADA https://www.antydoping.pl/regulacje/ 

 
16. KATEGORIE WIEKOWE  
 
 

 

dystans 2021 wiek od wiek do rok ur. od rok ur. do 

GIGA Elita K 19 i starsze 2002 i starsze 

 Elita M 19 i starsi 2002 i starsi 

 K2 19 29 1992 2002 

 K3 30 39 1982 1991 

 K4 40 i starsze 1981 i starsze 

 M2 19 29 1992 2002 

 M3 30 39 1982 1991 

 M4 40 49 1972 1981 

 M5 50 59 1962 1971 

 M6 60 i starsi 1961 i starsi 

 BE 19 i starsi 2002 i starsi 

      

MEGA K1 17 18 2003 2004 

 K2 19 29 1992 2002 

 K3 30 39 1982 1991 

 K4+ 40 i starsze 1981 i starsze 

 M1 17 18 2003 2004 

 M2 19 29 1992 2002 

 M3 30 39 1982 1991 

 M4 40 49 1972 1981 

 M5 50 59 1962 1971 

 M6 60 i starsi 1961 i starsi 

 BE 19 i starsi 2002 i starsi 

      

MINI JMDz 15 16 2005 2006 

 K1 17 18 2003 2004 

 K2 19 29 1992 2002 

 K3 30 39 1982 1991 

 K4+ 40 i starsze 1981 i starsze 

 JMCh 15 16 2005 2006 

 M1 17 18 2003 2004 

 M2 19 29 1992 2002 

 M3 30 39 1982 1991 

 M4 40 49 1972 1981 

 M5 50 59 1962 1971 

 M6 60 i starsi 1961 i starsi 

 BE 19 i starsi 2002 i starsi 

      

MŁODZIK ŻDz 11 12 2009 2010 

 ŻCh 11 12 2009 2010 

 MDz 13 14 2007 2008 

 MCh 13 14 2007 2008 

      

FUN OPEN K 11 i starsze 2010 i starsze 

 OPEN M 11 i starsi 2010 i starsi 
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16.1. Kategoria ELITA - jest kategorią dla zawodowców i amatorów czujących się na siłach podjąć z nimi 
rywalizację. W kategorii tej nie ma podziału na wiek. Uczestnicy tej kategorii nie będą jednocześnie 
klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych (K2-K4, M2-M6). W kategorii tej przewidziane są nagrody 
pieniężne (patrz punkt 18 regulaminu). Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii ELITA podlegają przepisom 
i regulaminowi PZKol. Wszyscy zawodnicy ścigający się w kategorii ELITA mają obowiązek startu z „0” sektora 
startowego. Zawodnicy zgłoszeni do kategorii ELITA startują wyłącznie na dystansie GIGA i nie będą 
klasyfikowani w przypadku zmiany dystansu na krótszy. Dopuszcza się start zawodniczek/zawodników, którzy 
mają ukończone 17 lat i posiadają licencję kolarską w kategorii Elita. 

16.2. Kategoria BE (Branża Elektrotechniczna) - to dodatkowa kategoria sponsora, przeznaczona dla osób 
aktywnie związanych zawodowo z branżą elektrotechniczną (patrz podpunkt „a”). Rywalizacja w tej kategorii 
jest równoległa do jednoczesnej rywalizacji w kategoriach wiekowych (K1-K4, M1-M6). Żeby zostać 
sklasyfikowanym w tej kategorii należy zaznaczyć to podczas zapisów i podać dane firmy, w której się pracuje 
(nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko). Organizator zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestnika danych i wykluczenia z kategorii osób, które uzna za 
niespełniające założonych przez niego kryteriów oraz osób, które podały niekompletne informacje o firmie, 
w której pracują.  

a) W kategorii BE mogą startować pracownicy i właściciele firm bezpośrednio związanych z branżą 
elektrotechniczną: elektrycznych i elektroinstalatorskich, producentów elektrotechniki i automatyki 
przemysłowej, projektujących i wykonujących instalacje elektrotechniczne, dystrybutorów 
elektrotechniki, itp. oraz innych firm, w których pełnią funkcję, np. zaopatrzeniowca, handlowca, 
pracownika służb utrzymania ruchu (zajmującego się zakupem lub sprzedażą artykułów 
elektrotechnicznych oraz automatyki przemysłowej), itp. 

b) Kategoria BE nie dotyczy osób z wykształceniem lub doświadczeniem branżowym, które na co dzień nie 
są związane zawodowo z branżą elektrotechniczną. 

16.3. W zależności od organizatorów poszczególnych edycji będą mogły być wprowadzone dodatkowe kategorie, 
które nie będą wchodziły w skład powyższych. Dodatkowe uregulowania będą zawarte w szczegółowych 
regulaminach poszczególnej edycji, będącymi integralnymi załącznikami niniejszego Regulaminu Ogólnego 
Kaczmarek Electric MTB. 

16.4. Zawodnicy posiadający licencje kolarską w kategorii Elita mają obowiązek startować wyłącznie  
w „Kategorii ELITA”. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu zawodnik zostaje 
zdyskwalifikowany. 

 
17. SEKTORY STARTOWE 
17.1. Podczas startu każdej edycji Kaczmarek Electric MTB obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach 

startowych.  

17.2. Wydzielone zostanie 9 sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmiany ilości sektorów startowych.  

17.3. Sektor 0 - jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA.  

17.4. Sektor 1 - jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA. 

17.5. Sektory od 2 do 5  są przeznaczone dla zawodników z dystansu MEGA i MINI. 

17.6. Sektor 6 „Młodzik”– przeznaczony jest dla zawodników startujących na dystansie Młodzik.  

17.7. Sektor 7 ostatni – przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie FUN. 

17.8. O rozstawieniu zawodników w sektorach 2 do 5 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora. Sektor 

6 jest ogólnodostępny (wstęp bez ograniczeń).  

17.9. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:  

    Czas przejazdu zwycięzcy dystansu* [w sekundach]  
-------------------------------------------------------------------------  
     Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach]  

* do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (Mini, 
Mega) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii Elita i Giga.  

 

17.9.1.Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się  

w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:  

 



9 

 

 Sektor 0 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA niezależnie od 
miejsca zajmowanego przez nich w klasyfikacji sektorowej. 

 Sektor 1 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA. 

 Sektor 2 – od 1,000 do 0,901 pkt. 

 Sektor 3 – od 0,900 do 0,831 pkt. 

 Sektor 4 – od 0,830 do 0,750 pkt. 

 Sektor 5 – od 0,749 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych 

 Sektor 6 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie MŁODZIK 

 Sektor 7 ostatni – przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie FUN 
17.10. Podczas pierwszej edycji Kaczmarek Electric MTB 2021 o rozstawieniu zawodników w sektorach 

startowych decyduje sektor uzyskany przez nich po ostatniej edycji Kaczmarek Electric MTB w 2020 roku.  

17.11. UWAGA! Sektor startowy na podstawie zeszłorocznej edycji zawodów zostanie automatycznie 
przydzielony wyłącznie zawodnikom, którzy dokonają rejestracji on-line nie później niż na 5 dni przed 
pierwszym wyścigiem. Formularz zapisów dostępny jest na stronie internetowej Grand Prix 
www.mtb.ke.pl w zakładce „Zapisy on-line”. Zawodnicy którzy zarejestrują się później zostaną przypisani 
do sektora 6 dla dystansu MEGA/MINI.  

17.12. Od drugiej edycji uwzględniane będą wyłącznie wyniki osiągnięte przez zawodnika w poprzednich edycjach 
roku 2021. Przy czym pod uwagę będą brane 2 ostatnie edycje w których zawodnik uczestniczył.  

17.13. Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu 
zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.  

17.14. Zawodnicy przydzieleni do sektora „0” (startujący w kategorii Elita) oraz przydzieleni do sektora „1” lub 
„2” mają obowiązek startu z wyznaczonego sektora. W przypadku samowolnej zmiany sektora zostanie 
im naliczona kara dodatkowych 30 min. Zawodnik, który ma przydzielony sektor „2”  może wystartować  
z innego sektora pod warunkiem akceptacji tej zmiany przed startem przez Sędziego Głównego zawodów.  

17.15. Zawodnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych 
wyścigach MTB, mogą za zgodą organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Przy czym w 
pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wyniki osiągnięte w cyklu Kaczmarek Electric MTB. Zgłoszenie 
z dokumentacją wyników proszę wysłać na adres mtb@ke.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.  
UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być 
kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego 
znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą 
rozpatrywane.  

17.16. Zawodnik, który w trakcie sezonu zmienia dystans ma obowiązek startu z sektora ogólnodostępnego 

(Sektor 5 dla dystansu Mega i Mini ) lub należy zastosować się do pkt. 17.3 i 17.4. 

17.17. Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektora nr 0 w odstępach ok. 2 min. 
Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas 
brutto sektora). Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu 
poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.  

17.18. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem 
do jego czasu przejazdu 30 min. Nie dotyczy to zawodników z sektorów „0”. 

17.19. Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. 
Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może 
skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.  

17.20. Organizator przed każdym etapem zastrzega sobie prawo do wytypowania najlepszych zawodników 
open z ostatniego etapu z dystansów Mini (10 osób), Mega (15 osób) i Giga (15 osób) uprawnionych do 
wejścia od przodu sektora na 10 minut przed startem. Zawodnicy będą wpuszczani do sektora według 
listy organizatora. 

17.21. Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze 
wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.  

 
18. KLASYFIKACJA 
18.1. W klasyfikacji indywidualnej, generalnej i klasyfikacji drużynowej nie będą uwzględnione osoby, które 

zostały zdyskwalifikowane w jakichkolwiek zawodach Organizatora lub w innych zawodach sportowych  
w sezonie 2019 i 2020 za stosowanie dopingu. 

18.2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Kaczmarek Electric MTB będzie prowadzona odrębnie dla każdego dystansu 
(GIGA, MEGA, MINI, Młodzik) w wymienionych w regulaminie kategoriach z podziałem na płeć. Zwycięzcami 
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klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach na danych dystansach zostaną uczestnicy, którzy  
w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 

Klasyfikacja indywidualna jest klasyfikacją punktową. Punkty na poszczególnych edycjach Kaczmarek Electric 
przyznawane są w następujący sposób:  

 Na dystansie GIGA we wszystkich kategoriach:  czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) 
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 900. 

 Na dystansie MEGA we wszystkich kategoriach:  czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) 
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700. 

 Na dystansie MINI we wszystkich kategoriach:  czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) 
czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500. 

 Na dystansie MŁODZIK/ ŻAK: czas zwycięzcy kategorii w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla 
którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500. 

18.3. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GENERALNA będzie prowadzona od I edycji Kaczmarek Electric MTB.  
Do klasyfikacji generalnej Kaczmarek Electric MTB będą wliczane punkty zdobyte przez uczestnika na danym 
dystansie i w danej kategorii w 6 najlepszych edycjach. (Nie mniej niż 6 ukończonych edycjach i maksymalnie 
6 najlepszych edycjach w przypadku zdobycia punktów w 7 lub więcej startach.) Zwycięzcami klasyfikacji 
generalnej w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę 
punktów.  

18.4. KLASYFIKACJA GÓRSKA DT SWISS rozgrywana będzie podczas wybranych edycji Grand Prix Kaczmarek 
Electric MTB o podwyższonym stopniu trudności w miejscowościach: Żary, Wyrzysk, Chodzież, Zielona Góra. 
a) W klasyfikacji zostanie uwzględniony każdy zawodnik startujący ww. edycjach zawodów na dystansie 

Giga oraz Mega bez konieczności dokonywania dodatkowego zgłoszenia. W Klasyfikacji Górskiej nie 
punktują zawodnicy startujący w kategorii ELITA. 

b) Punkty w tej klasyfikacji będą liczone Open do pierwszego zawodnika amatora na danym dystansie  
z podziałem na płeć.  

c) Zwycięzcy zostaną wyłonieni z pośród zawodników, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów  
w 3 najlepszych wyścigach (nie mniej niż 3 i maksymalnie 3) zaliczanych do klasyfikacji.  

d) Dekoracja klasyfikacji górskiej DT SWISS przeprowadzona będzie podczas kończącego ją etapu w Zielonej 
Górze. Dekorowani będą zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3, osobno dla każdego dystansu  
z podziałem na płeć. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla miejsc od 1 do 3. 

e) Nagrodami w tej klasyfikacji będą komponenty i akcesoria DT Swiss ufundowane przez firmę  
DT4YOU - FHU MIKADO Import-Export, ul. Objezierska 3, 64-600 Oborniki. 

18.5. KLASYFIKACJE DRUŻYNOWE  
a) W klasyfikacjach Drużynowych Kaczmarek Electric MTB mogą wziąć udział (formalne lub nieformalne) 

grupy uczestników reprezentujących klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, miejscowość, grupę 
przyjaciół, itp., zgłoszone do zawodów przed startem danej edycji pod nazwą zaakceptowaną przez 
Organizatora. Drużyna powinna liczyć minimum 4 zawodników reprezentowanych przez kapitana, który 
jako jedyny decyduje o jej składzie i jest upoważniony do kontaktów z Organizatorem.  

b) Niedopuszczalna jest zmiana przez zawodnika drużyny w trakcie trwania sezonu. Wyniki zawodnika, który 
dokona zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu, nie będą uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. 
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składu osobowego zgłoszonej drużyny.  

c) Klasyfikacje drużynowe są klasyfikacjami punktowymi prowadzonymi wspólnie dla wszystkich dystansów 
(GIGA, MEGA, MINI, Młodzik). 

d) Do klasyfikacji drużynowej sumowane są punkty zdobyte przez 4 najlepszych reprezentantów drużyny, 
którzy w danej edycji zawodów ukończyli wyścig. W klasyfikacji zostaną uwzględnione wyłącznie drużyny, 
które w danej edycji zawodów wystawiły co najmniej 4 zawodników. 

e) Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej generalnej zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość 
punktów w 6 najlepszych edycjach. (Nie mniej niż 6 ukończonych edycjach i maksymalnie 6 najlepszych 
edycjach w przypadku zdobycia punktów w 7 lub więcej startach.) 

f) Aktualna klasyfikacja drużynowa będzie opublikowana po każdym etapie na stronie internetowej Grand 
Prix Kaczmarek Electric MTB. Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej odbędzie się wyłącznie 
podczas dekoracji finałowej po ostatnim etapie w Wolsztynie. 

18.6. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PRO  
a) Do Klasyfikacji Drużynowej PRO zalicza się 4 najlepsze wyniki punktowe  za poszczególne edycje 

Kaczmarek Electric, które liczone są od zwycięzcy open danego dystansu z podziałem na płeć. 

18.7. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SPORTOWA 
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a) Do Klasyfikacji Drużynowej zalicza się 4 najlepsze wyniki punktowe z rożnych kategorii wiekowych (pod 
względem płci, wieku i dystansu) uzyskanych przez członków drużyny na danym etapie, z wykluczeniem 
kategorii ELITA. 

 
19. NAGRODY  
19.1. Każdy uczestnik, który dokona opłaty startowej do 7 dni przed etapem, otrzyma pamiątkowy medal (opłata 

musi wpłynąć na konto organizatora do poniedziałku do godz. 9:00, tydzień przed zawodami, decyduje data 
księgowania wpłaty). Medale pamiątkowe będą wydawane na mecie każdego etapu wg. listy startowej. 

19.2. Każdy zawodnik który wystartuje we wszystkich etapach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2021 
otrzyma pamiątkowy medal Finishera. 

19.3. Każdy zawodnik, który ukończy minimum 6 etapów lub więcej i będzie klasyfikowany w klasyfikacji 
generalnej podczas etapu w Wolsztynie będzie mógł odebrać w biurze zawodów pamiątkowa limitowaną 
koszulkę T-shirt. 

19.4. Po zawodach każdej edycji Kaczmarek Electric MTB odbędzie się dekoracja zwycięzców poszczególnych 
kategorii na danym dystansie.  

19.5. W kategoriach ELITA dla zawodników i zawodniczek przewidziane są nagrody pieniężne odpowiednie dla 
zajętego miejsca: 
b) ELITA Mężczyzn 

W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA Mężczyzn wystartuje 10 lub więcej zawodników 
wysokość nagród wynosi: 

1000 zł * za zajęcie 1 miejsca  250 zł za zajęcie 6 miejsca 
700 zł za zajęcie 2 miejsca  200 zł za zajęcie 7 miejsca 
500 zł za zajęcie 3 miejsca  150 zł za zajęcie 8 miejsca 
400 zł za zajęcie 4 miejsca  100 zł za zajęcie 9 miejsca 
300 zł za zajęcie 5 miejsca    50 zł za zajęcie 10 miejsca 

 

W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA Mężczyzn wystartuje mniej niż 10 zawodników 
wysokość nagród wynosi: 

700 zł  za zajęcie 1 miejsca  250 zł za zajęcie 4 miejsca 
500 zł za zajęcie 2 miejsca  200 zł za zajęcie 5 miejsca 
300 zł za zajęcie 3 miejsca  150 zł za zajęcie 6 miejsca 

 

c) ELITA Kobiet 

W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA Kobiet wystartuje 5 lub więcej zawodniczek wysokość 
nagród wynosi: 

1000 zł * za zajęcie 1 miejsca 
700 zł za zajęcie 2 miejsca 
500 zł za zajęcie 3 miejsca 
300 zł za zajęcie 4 miejsca 
200 zł za zajęcie 5 miejsca 

W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA Kobiet wystartuje mniej niż 5 zawodniczek wysokość 
nagród wynosi: 

700 zł za zajęcie 1 miejsca 
500 zł za zajęcie 2 miejsca 
300 zł za zajęcie 3 miejsca 
  

* Podana kwota jest wartością netto („na rękę”). Podatek od nagrody zostanie odprowadzony przez sponsora. Wartość nagród 
nieprzekraczających kwoty 760 zł objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 
19.6. Na dystansie GIGA i MEGA, we wszystkich kategoriach wiekowych sześciu pierwszych zawodników otrzyma 

medale oraz bony towarowe do realizacji na stronie internetowej www.velo.pl, na dystansach MINI  
i Młodzik we wszystkich kategoriach wiekowych sześciu pierwszych zawodników otrzyma medale a trzech 
pierwszych zawodników otrzyma bony towarowe do realizacji na stronie internetowej www.velo.pl. 
 

Na dystansie GIGA Na dystansie MEGA Na dystansie MINI/Młodzik 

200 zł za zajęcie 1 miejsca 150 zł za zajęcie 1 miejsca 100 zł za zajęcie 1 miejsca 

150 zł za zajęcie 2 miejsca 100 zł za zajęcie 2 miejsca 80 zł za zajęcie 2 miejsca 

100 zł za zajęcie 3 miejsca 80 zł za zajęcie 3 miejsca 70 zł za zajęcie 3 miejsca 

50 zł za zajęcie 4 miejsca 50 zł za zajęcie 4 miejsca   

50 zł za zajęcie 5 miejsca 50 zł za zajęcie 5 miejsca   

http://www.velo.pl/
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50 zł za zajęcie 6 miejsca 50 zł za zajęcie 6 miejsca   

* Bony towarowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

19.7. Na dystansie FUN* 6 pierwszych open kobiet i open mężczyzn otrzyma medale, na tym dystansie nie ma 
podziału na kategorie wiekowe. 

19.8. Po zakończeniu każdej edycji, po ceremonii dekoracji, organizatorzy przewidują możliwość wręczenia 
uczestnikom zawodów dodatkowych upominków. 

19.9. Po zakończeniu ostatniej 11 edycji Kaczmarek Electric MTB odbędzie się dekoracja zwycięzców w Klasyfikacji 
Generalnej (indywidualnej oraz drużynowej). 

19.10. Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego 
odbioru. 
 

20. KARY 
20.1. Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:                      

 upomnienie uczestnika,  

 doliczenie czasu karnego,  

 dyskwalifikacja uczestnika,  

 wykluczeniem z cyklu Kaczmarek Electric MTB, 

 kara finansowa - kaucja o której mowa w punkcie 11.7 niniejszego regulaminu. 
20.2. Jeśli zaistnieją sytuacje, które sprawią, że decyzja o dyskwalifikacji zapadnie po zakończeniu cyklu, nie 

przewiduje się odbierania pucharów, medali i dyplomów oraz zmiany punktacji innych zawodników. 
20.3. Organizator przewiduje następujące kary za naruszenie przepisów antydopingowych  

 dyskwalifikacja na 2 lata w imprezach Organizatora. 

 zawodnik zobowiązany jest do zwrotu nagród, które otrzymał za wygraną w wyścigu Organizatora, na 
którym została przeprowadzona kontrola oraz do zwrotu wszystkich nagród, które wygrał w wyścigach 
Organizatora, które zostały rozegrane po dniu przeprowadzonej kontroli a przed dniem otrzymania 
oficjalnego pozytywnego wynik kontroli antydopingowej.  

 zawodnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora  jako rekompensata za szkody w wizerunku 
imprezy kary finansowej w wysokości 5 000,00 zł. 

 
21. PROTESTY 
21.1. Protesty dotyczące przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać w formie pisemnej do 

Sędziego Głównego (w Biurze Zawodów) w trakcie trwania imprezy. Po zamknięciu Biura Zawodów protesty 
nie będą rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie 
zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie uzna zasadności złożonego protestu. 
Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.  

21.2. 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.   

 
22. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Uczestnicy są zobowiązani szanować środowisko naturalne i poruszać tylko po wyznaczonej trasie. Bezwzględnie 
zabrania się zanieczyszczać teren i pozostawiać śmieci poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać 
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.  Niezastosowanie się do powyższych przepisów będzie 
karane. 
 
23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
23.1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).  
23.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.  
23.3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane  

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe  
i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.  

23.4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, 
wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.  

23.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy 
uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność 
będzie ponosił wyłącznie uczestnik.  
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23.6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować  
z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego 
upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.  

23.7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich 
do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.  

23.8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 
Organizatora w czasie trwania zawodów.  

23.9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis 
uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa 
w zawodach.  

23.10. Zawodnik, który wystartuje w danej edycji Grand Prix i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, 
swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin danej edycji. 

23.11. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną PZKol, nie mają prawa startu  
w wyścigach Kaczmarek Electric MTB do czasu wygaśnięcia tego zawieszenia.  

23.12. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.  
23.13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych 

lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".  
23.14. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego 
wyścigu.  

23.15. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego 
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

23.16. Koordynator, Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym 
wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące 
wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie 
przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.  

23.17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji 
utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola 
eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania 
jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, 
cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera 
oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania  
w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za 
pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za 
pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas 
nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do 
terytoriów wszystkich innych państw.  

23.18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

23.19. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach rejestracji uczestników Grand Prix 
Kaczmarek Electric MTB są: Stowarzyszenie Bike & Run Promotion z siedzibą w Powodowie (Powodowo 
52, 64-200 Wolsztyn)  Organizatorzy oraz w przypadku oznaczenia zgody na otrzymywanie informacji 
handlowej lub przetwarzania danych w celach marketingowych sponsor tytularny cyklu Kaczmarek Electric 
S.A. z siedzibą w Wolsztynie (ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn). 

23.20. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji i promocji Grand Prix Kaczmarek 
Electric MTB, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród oraz w przypadku wyrażenia zgody 
przez uczestnika w celach marketingowych lub przesłania informacji handlowej. 

23.21. Przetwarzanie i wykorzystanie danych uczestników obejmuje również publikację (w tym na stronie 
www.mtb.ke.pl): imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu/Kraju/Miasta oraz może stanowić 
publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, 
magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez 
Organizatorów, koordynatora imprezy Grand „Stowarzyszenie Bike & Run Promotion” z siedzibą  
w Powodowie (Powodowo 52,64-200 Wolsztyn) i sponsora tytularnego Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą 
w Wolsztynie (ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn). 
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23.22. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz prawo do 
ich poprawiania ponadto uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na otrzymanie informacji 
handlowych lub przetwarzania jego danych w celach marketingowych w każdym czasie. 

23.23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do udział Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. 

23.24. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się 
z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać 
się w sposób niesportowy.  

23.25. Organizatorzy poszczególnych edycji będą mogli wprowadzać dodatkowe przepisy w Szczegółowych 
Regulaminach poszczególnych edycji. Postanowienia powyższych nie mogą być w sprzeczności  
z Regulaminem Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Regulamin Szczegółowy danej edycji będzie dostępny 
na stronie internetowej Kaczmarek Electric MTB oraz w Biurze Zawodów poszczególnej edycji. 

23.26. Nieznajomość regulaminu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane 
przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.  

23.27. Trasy oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wyścigów będą dostępne na stronie 
internetowej organizatora www.mtb.ke.pl 

23.28. Na zawodach będą obecni: Sędzia Główny, delegowany z ramienia organizatorów zawodów oraz Sędzia  
delegowany przez PZKol. 

 
24. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY 
24.1. Etap 1 w Osiecznej:  Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno, tel. 65 525 

31 00. 
24.2. Etap 2 w Żarach 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Bolesława Domańskiego 2, 68-200 Żary, 

tel. 68 470 78 10. 
24.3. Etap 3 w Sulechowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów, 

tel. 68 416 13 03. 
24.4. Etap 4 w Krośnie Odrzańskim Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3m, Krosno 

Odrzańskie, +48 68 419 95 80 
24.5. Etap 5 w Żerkowie Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o., 63-200 Jarocin ul. Szpitalna 1 
24.6. Etap 6 w Kliczkowie: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec,  

tel.: 75 738 00 00 
24.7. Etap 7 w Chodzieży Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież 
24.8. Etap 8 w Wyrzysku Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp.z o.o., 89 - 300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 
24.9. Etap 9 w Zielonej Górze: Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.,  

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,tel. (68) 32 96 200 
24.10. Etap 10 w Nowej Soli: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 38 82 100. 
24.11. Etap 11 w Wolsztynie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 

Wolsztyn, tel. 68 347 73 00. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza 
Hołogi,  
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 27 300. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 61 44 45 523.   

 
 
  


