Kolarstwo
BMX
01-02.07.2022
Nowa Sól
Strona internetowa

www.olimpiada.malopolska.pl

Miejsce zawodów

Park Sportów Ekstremalnych i Grawitacyjnych Nowa Sól
ul. Południowa, 67-100 Nowa Sól

Koordynator zawodów

Łukasz Hendel
tel.: +48 880 158 687, lukasz.hendel@s-park.org

Kierownik zawodów

Marek Komisaruk
tel.: +48 513 908 052, marek@komisaruk-design.home.pl

Sędzia Główny

Jerzy Klinik

Delegat Techniczny

Jerzy Klinik

Akredytacja

01.07.2022 r. godz.: 17:00-18:00
Hotel Nadodrzański Dwór, Aleja Wolności 8, 67-100 Nowa Sól

Konferencja techniczna

01.07.2022 r. godz.: 19:00
Hotel Nadodrzański Dwór, Aleja Wolności 8, 67-100 Nowa Sól

Zakwaterowanie i wyżywienie Hotel Nadodrzański Dwór, Aleja Wolności 8, 67-100 Nowa Sól
Biuro zawodów

Park Sportów Ekstremalnych i Grawitacyjnych Nowa Sól
ul. Południowa, 67-100 Nowa Sól

Kierownik biura zawodów

Marek Komisaruk
tel.: +48 513 908 052, marek@komisaruk-design.home.pl

Termin funkcjonowania biura 01.07.2022 r. godz.: 17:00 – 20:00
02.07.2022 r. godz.: 09:00 – 14:00
Termin zgłoszenia ekip

27.06.2022 do godz.: 12:00

Druki zgłoszenia ekip

www.olimpiada.malopolska.pl/zgloszenia/

Adresy zgłoszenia ekip

Wersję elektroniczną i skan podpisanego zgłoszenia:
- biuro@olimpiada.malopolska.pl
- mpikierski@wp.pl
- bmx@s-park.org
Oryginał zgłoszenia:
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej,
ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków

Program zawodów
01.07.2022

02.07.2022

17:00 - 19:00

Akredytacja uczestników

19:00

Konferencja techniczna

09:00

Otwarcie biura zawodów

10:00 - 10:30

Oficjalny trening, jazdy dowolne

10:30 - 11:00

Oficjalny, obowiązkowy trening z bramką startową

11:15

Ceremonia otwarcia XXVIII OOM Małopolska 2022

11:30 – 13:15

Przejazdy eliminacyjne i finałowe

13:30

Ceremonia dekoracji

14:00

Ceremonia zamknięcia XXVIII OOM Małopolska 2022

REGULAMIN
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie - BMX Racing
Nowa Sól; 02.07.2022
1. Nazwa zawodów
XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kategorii BMX Racing (w skrócie OOM BMX Racing).
2. Klasa zawodów
XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Zawody są umieszczone w kalendarzu zawodów
Polskiego Związku Kolarskiego.
3. Termin i miejsce rozgrywania zawodów
02.07.2022 roku (sobota) Park Sportów Ekstremalnych i Grawitacyjnych przy ul. Południowej
w Nowej Soli, ul. Południowa 1, 67-100 Nowa Sól.
4. Organizatorzy
•

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej; ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków

•

Stowarzyszenie P.A.R.K.; ul. Zjednoczenia 24/8a; 67-100 Nowa Sól
5. Komitet organizacyjny

•

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
email: lukasz.hednel@s-park.org

Łukasz

Hendel;

tel.

880159687;

•

Dyrektor zawodów: Marek Kommisaruk; tel.513 908 052 email; marek@komisarukdesign.home.pl;
6. Komisja sędziowska

Sędzia główny oraz sędziowie dodatkowi będą delegowani przez Kolegium Sędziów PZKol
7. Biuro zawodów
Biuro zawodów mieści się na terenie Parku Rekreacji, ul. Południowa; 67-100 Nowa Sól
w sąsiedztwie toru BMX Racing.
Biuro będzie czynne w następujących dniach:
−

dnia 01.07.2022 w godzinach 17:00 -19:00

−

dnia 02.07.2022 w godzinach 09:00 – do zakończenia zawodów
8. Postanowienia ogólne

•

Poniższy Regulamin (w skrócie „Regulamin”) dotyczy imprezy OOM BMX Racing, która
odbędzie się w dniu 02.07.2022 Nowej Soli na torze BMX Racing zlokalizowanym na terenie
Parku Krasnala 2 i wychodzi w życie z dniem opublikowania.

•

Uczestnikiem nazywamy osobę (juniorki młodsze i juniorzy młodsi), która otrzymała od
Polskiego Związku Kolarskiego nominację lub kwalifikację do startu w OOM BMX Racing

i potwierdziła swój udział w OOM BMX Racing podpisując Regulamin oraz Listę Startową
w biurze zawodów przedstawiając ważną licencję kolarską i ważne badania lekarskie.
•

Zgłoszenia do OOM BMX Racing należy przesłać do Organizatora na adres: bmx@spark.org do dnia 27 czerwca 2022 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają
zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w poprzednich tegorocznych edycjach Pucharu
Polski BMX

•

Kwalifikacje lub nominacje do OOM BMX Racing otrzyma maksymalnie 24 uczestników.

•

Podczas zawodów zostanie użyty pomiaru czasu firmy REWO Sport

•

Za złamanie regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisują sekcje Regulaminu pt.
„Działania zabronione i kary”.

•

Każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zaznajomieniem się z Regulaminem
oraz jego przestrzeganiem.
9. Zasady rozgrywania zawodów

•

Zawody OOM BMX Racing zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich
formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć
tabliczkę z numerem na rowerze. Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione.
10. Klasyfikacja i awanse

•

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol. Zawody zostaną
rozegrane w formie jazdy indywidualnej na czas. Każdy Uczestnik będzie startował
w trzech biegach. Do końcowej klasyfikacji brany będzie najlepszy czasy z trzech.
11. Obowiązki, prawa i odpowiedzialności uczestnika

•

Uczestnik podpisując Regulamin akceptuje jego postanowienia.

•

Uczestnik ma obowiązek:

a) używania sprawnych i atestowanych ochraniaczy oraz kasku (tzw. pełnego, integralnego)
b) stosowania się do poleceń Organizatora i Komisji Sędziowskiej
c) umieszczenie podczas treningów i zawodów z przodu kierownicy numeru startowego
otrzymanego w biurze zawodów
•

Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

•

Przystępując do zawodów, Uczestnik oświadcza o swojej pełnej sprawności fizycznej
i umysłowej i braku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach.

•

Organizator nie odpowiada za kradzieże lub uszkodzenia odzieży, sprzętu, akcesoriów
niezbędnych do uczestnictwa w zawodach

•

Uczestnik we własnym zakresie zapewnia wszelkie ubezpieczenia NW, OC, leczenia,
hospitalizacji itp.

12. Informacje dotyczące danych osobowych i wizerunku
•

Administratorem danych osobowych jest:

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków.
Stowarzyszenie P.A.R.K., ul. Zjednoczenia 24/8a, 67-100 Nowa Sól.
Polski Związek Kolarski, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków.
•

Dane osobowe Uczestników OOM BMX Racing będą przetwarzane w celach, zakresie
i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji OOM BMX Racing,
wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród, ogłoszenia i opublikowania wyników.

•

Dane osobowe uczestników OOM BMX Racing będą wykorzystywane 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, innymi obowiązującymi przepisami
prawa oraz niniejszym Regulaminem.

•

Administrator
danych
osobowych
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

•

Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

•

Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO — realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie
udziału w OOM BMX Racing 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.

•

nie

przekazuje

danych

do

państwa

Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w OOM BMX Racing.

•

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.

•

Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 16 niniejszego paragrafu w związku
z udziałem w OOM BMX Racing obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika
wraz z nazwą klubu sportowego, który reprezentuje — w każdy sposób, w jaki publikowany
lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię
i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej OOM BMX Racing oraz w wynikach zawodów
publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania OOM BMX Racing.

•

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w OOM BMX
Racing.
13. Odpowiedzialności i prawa organizatora

•

Organizator nie odpowiada za wszelkie kontuzje, uszczerbki na zdrowiu wynikłe podczas
samych zawodów lub będące następstwem obrażeń odniesionych podczas zawodów.

•

Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste
stowarzyszenia sportowe, kluby, etc polisą następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.

•

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów w postaci ratownika
medycznego oraz środka transportu.
14. Działania zabronione i kary

•

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

•

W razie nieprzestrzegania regulaminu, Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z uczestnictwa w zawodach.

•

Zabrania się trenowania na torze podczas trwania zawodów.

•

Zabrania się niszczenia sprzętu, infrastruktury.
15. Nagrody

•

Zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Polski w kategorii junior młodszy w konkurencji BMX
Racing jazda indywidualna na czas oraz Mistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w konkurencji BMX Racing oraz puchary, medale i dyplomy. Do dekoracji mają stawić się
trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników. Ceremonia dekoracji
rozpocznie się o godz. 13:30.
16. Zasady finansowania

•

Zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej. Organizator nie przewiduje żadnych kosztów
dodatkowych dla zawodników.
17. Wykaz szpitali

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, tel. centr: (68) 38 82 100 fax (68 ) 38 77 851, (68) 38 77 003

18. Postanowienia końcowe
•

Uczestników obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

•

W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

•

We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem i spornych decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

•

Zawodników obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych, warunków atmosferycznych nie pozwalających na przeprowadzenie
zawodów, innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

•

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie toru i miejsca zawodów i szczególną
troskę o środowisko naturalne.

•

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura
zawodów - zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z ich treścią.
19. Program zawodów

Piątek - 1 lipca 2022
17:00 - 19:00
19:00

Akredytacja zawodników
Konferencja techniczna

Sobota - 2 lipca 2022
09:00

Otwarcie biura zawodów

10:00 - 10:30

Oficjalny trening, jazdy dowolne

10:30 - 11:00

Oficjalny, obowiązkowy trening z bramką startową

11:15

Ceremonia otwarcia XXVIII OOM Małopolska 2022

11:30 - 3:15

Przejazdy eliminacyjne i finałowe

13:30

Ceremonia dekoracji

14:00

Ceremonia zamknięcia XXVIII OOM Małopolska 2022

