
Regulamin cyklu Solid Road Tour 2022 

 

1. Cel zawodów 

1.1 Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze. 

1.2 Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej. 

1.3 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. 

1.4 Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu. 

1.5 Promowanie najciekawszych lokalnych tras rowerowych. 

1.6 Zawody wpisane do kalendarza Masters 2022. 

2. Kalendarz imprezy 

2.1 Bodzyniewo – 08.04.2022 

2.2 Gostyń – 09.04.2022 

2.3 Krzywiń – 10.04.2022 

3. Organizator 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport 

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno 

e-mail: biuro@solidsport.pl, KRS 0000692056 

ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

Adres do korespondencji: 

ul. Modelarska 2, 64-100 Strzyżewice 

4. Warunki uczestnictwa 

SOLID ROAD to cykl ogólnodostępnych amatorskich wyścigów szosowych, rozgrywanych we 

wskazanych terminach i miejscowościach. 

Uczestnikiem Wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki: 

4.1 Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: 

www.solidsport.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 osobiście przed 

pierwszym startem cyklu, w Biurze Zawodów i złożenia czytelnego podpisu na 

oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. Zgłoszenie jest jednocześnie 

oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu cyklu Solid Road Tour  

i akceptacją jego warunków oraz warunków RODO. 

4.2 Dokona opłaty startowej (preferowana jest opłata przez Internet), zgodnie  



z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

4.3 Posiada numer startowy oraz chip pomiaru czasu. 

5. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w wyścigu mają osoby które:  

5.1 Ukończyły 18 lat. 

6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

UWAGA!!! OSOBA, KTÓRA ZOSTANIE WYPRZEDZONA PRZEZ SAMOCHÓD  

Z NAPISEM „KONIEC WYŚCIGU” PORUSZA SIĘ NA TRASIE W RUCHU OTWARTYM, NA 

WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO. 

7. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik, 

potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach. 

8. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec organizatora, innych uczestników 

wyścigu 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. 

9. Każdy zawodnik jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po 

trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.  

10. Pomiar czasu 

Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji pomiaru czasu. 

11. Opłaty startowe 

 Do 04.04.2022 – (Decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym): 

 Pakiet podstawowy 300zł +30zł numer startowy na koszulkę i sztycę/za cały cykl. 

 Pakiet premium 360zł + 30zł numer startowy na koszulkę i sztycę, czapka kolarska i 

chusta/ za cały cykl. 

 110 zł – ulgowa opłata za uczestnictwo w zawodach pod warunkiem uiszczenia opłaty 

przelewem na konto bankowe organizatora edycji (opłata za jedną edycję). Zawodnik 

musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, dostępny na stronie 

www.solidsport.pl. Należy koniecznie  zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię, 

nazwisko i rok urodzenia zawodnika, według wzoru: "Tomasz Rowerowski 1987– 

SOLID ROAD Krzywiń".  



 140 zł – normalna opłata za uczestnictwo w zawodach, wpłata dokonywana w Biurze 

Zawodów  wyłącznie w formie gotówki. 

 30 zł – opłata za wydanie nr startowego, którą należy doliczyć do opłaty startowej za pierwszy 

(wyłącznie pierwszy) start w cyklu Solid Road Tour w danym sezonie.  

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego, wymagane będzie wykupienie 

nowego numeru na koszulkę i sztycę. 

Zawodnikom zapisującym się w dniu zawodów nie gwarantujemy pełnych świadczeń tzn.: 

pakietów startowych, cateringu itp. 

11.1 Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport 

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno 

e-mail: biuro@solidsport.pl 

ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

11.2 Ostateczna aktualizacja zawodników zgłoszonych przez Internet i opłaconych przelewem na 

konto bankowe, nastąpi do godz. 16.00 na dwa dni przed zawodami. 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. 

11.3 Osoby, które dokonają wpłaty przelewem na konto bankowe, ale nie zarejestrują się poprzez 

formularz internetowy, są zobowiązane dopłacić różnicę (30 zł) w Biurze Zawodów.  

11.4 Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji cyklu 

Solid Road Tour nie podlegają zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, 

które nie wzięły udziału w zawodach, nie przekroczyły linii startu, bądź nie ukończyły 

wyścigu. Nie istnieje możliwość przesuwania opłaty między poszczególnymi edycjami, jak 

również nie ma możliwości przenoszenia opłat za udział w zawodach na innych 

zawodników. 

12. Pakiet Startowy  

Na pakiet startowy w cyklu składa się: 

 numer startowy na koszulkę i sztycę podsiodłową (odbierany tylko przy pierwszym starcie, 

obowiązuje na cały cykl) 

 opaski zaciskowe i agrafki 

 bon/identyfikator na catering  

 bufet z wodą na mecie 

 oznakowana trasa 



 zaplecze sanitarne 

Zawodnikom zapisującym się w dniu zawodów nie gwarantujemy pełnych świadczeń. 

13. Dystans 

60km - 100 km 

14. Wyścig 

14.1 Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych drogach publicznych 

14.2 Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego. W przypadku dużej liczby zawodników nastąpi 

podział na kategorie wiekowe. 

14.3 Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników 

medycznych. 

14.4 Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek 

punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. 

14.5 Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych 

przypadkach. 

14.6 Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, min. strome zjazdy 

 i podjazdy, itp. 

15. Klasyfikacja 

15.1 Zwycięzcami KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ w poszczególnych kategoriach 

zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie 

pominą żadnego punktu kontrolnego.  

15.2 KLASYFIKACJA GENERALNA będzie dotyczyć wszystkich edycji Solid Road Tour. Do 

klasyfikacji generalnej Solid Road Tour będą wliczane czasy uzyskane przez uczestnika we 

wszystkich edycjach na danym dystansie bieżącego sezonu. Zwycięzcami klasyfikacji 

generalnej w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie 

pokonają wszystkie etapy cyklu. 

15.2.1 W przypadku identycznego czasu po wszystkich etapach decyduje wyższe miejsce 

w ostatnim etapie. 

15.3 Uczestnikom posiadającym licencję Komisji Masters, zostaną przydzielone punkty do 

klasyfikacji Challenge 2022 zgodnie z regulaminem Komisji Masters. 

  



16. Kategorie 

KATEGORIA OPEN 

oraz  

Kobiety  

K OPEN 

Mężczyźni 

M2 - 18-29 lat (rok ur. 2004 - 1993) 

M3 - 30-39 lat (rok ur. 1992 - 1983) 

M4 - 40-49 lat (rok ur. 1982 - 1973) 

M5 – 50-59 lat (rok ur. 1972 - 1963) 

M6 – 60 lat i starsi (rok ur. 1962 i poniżej) 

17. Ruch drogowy 

17.1 Wyścig będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.  

17.2 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

17.3 Sugerujemy poruszać się prawą stroną jezdni. 

17.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

17.5 Zawodnicy wyprzedzeni przez samochód zamykający wyścig poruszają się zgodnie z 

zasadami ruchu drogowego i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

18. Kary 

Organizator może zasądzić następujące kary: 

18.1 Upomnienie 

18.2 Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku) 

18.3 Dyskwalifikacja 

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj 

nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez 

Organizatora. 

19. Protesty 

Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie  

w formie pisemnej wraz z kaucją w wysokości 100 zł w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze 

Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji maratonu będą przyjmowane 

przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. W 

przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy, kaucja nie podlega zwrotowi. Decyzja ostateczna 

należy do Organizatora. 



20. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 

wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie 

dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

21. Informacje końcowe 

21.1 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

21.2 Uczestnik zobowiązuje się do: 

21.2.1 Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 

uznawany jako usprawiedliwienie). 

21.2.2 Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

21.2.3 Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy. 

21.2.4 Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie. 

21.2.5 Kulturalnego zachowywania się. 

21.2.6 Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

21.3 Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

21.3.1 Zapoznał się i akceptuje regulamin 

21.3.2 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

21.3.3 Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 

wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 

21.3.4 Jest zdolny do udziału w wyścigu, nie są mu znane żadne powody 

o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz, że startuje na własną 

odpowiedzialność. 

21.3.5 Podane dane są prawdziwe i, że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego 

o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

21.4 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie maratonu lub w Biurze 

Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

21.5 W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej. 

21.6 Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie 

jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

21.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 



21.8 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, spowodowane przez uczestników imprezy. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

21.9 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych, uznanych za działanie „siły wyższej”, bez konieczności zwrotu 

opłaty startowej. 

21.10 Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio 

przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na 

stronie www.solidsport.pl. 

21.11 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest  

w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (RODO - Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

21.12 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz 

rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody 

Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla 

własnego użytku, nie w celach zarobkowych). Organizator zastrzega sobie prawo 

wykorzystywania do własnych celów wszystkich materiałów zdjęciowych, filmowych, 

nagraniowych, tekstowych itp. utrwalonych na zawodach lub o nich traktujących. 


