
Regulamin 
1.  CELE WYŚCIGU: 

• sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, 
• popularyzacja imprez rowerowych, 
• upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki oraz obronności kraju, 
• wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez rowerowych, 
• ukazanie uczestnikom piękna Ziemi Dąbrowskiej. 

2.  NAZWA WYŚCIGU 

Tour de Powiśle Dąbrowskie im. oddziału AK „Drewniaki”  

3.  TERMIN I MIEJSCE 

Wyścig odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021 roku  w powiecie dąbrowskim. 

Biuro wyścigu – SP1, ul. Kościelna 25a. 

4.  ORGANIZATOR 

• Stowarzyszenie Strzelec im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego oraz Związek 
Strzelecki "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego JS 2083 im. gen. Mariana Kukiela w 
Dąbrowie Tarnowskiej 

• e-mail: strzelecjs2083@gmail.com 

5.  ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY 

Wyścig organizowany jest przez grono Strzelców z jednostki JS 2083 oraz jej sympatyków. 

Komitet Organizacyjny Wyścigu: 

• Kierownik wyścigu: chor. ZS Tomasz Żyguła  
• Sędzia Główny: chor. ZS Mariusz Grzebieniowski 

6.  PROGRAM WYŚCIGU 

- 8:00 – 9:30 Przyjmowanie zarejestrowanych uczestników w biurze wyścigu.  

- 10:00 Start dzieci i dekoracja dzieci. 

- około 12:00 Start wyścigu głównego.  

- około 14:30 Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców. 

7.  TRASA WYŚCIGU 

Start i meta – SP1, ul. Kościelna 25a, Dąbrowa Tarnowska 



Trasa dla rowerów szosowych: 

72 km – Dąbrowa Tarnowska – Narożniki  – Zabrnie – Dąbrowica – Szczucin – Brzezówka – 
Nieczajna Dolna  – Nieczajna Górna – Luszowice – Lipiny – Dąbrowa Tarnowska. 

Trasa dla rowerów innych: 

32 km – Dąbrowa Tarnowska – Gruszów – Nieczajna Dolna  – Nieczajna Górna – 
Luszowice – Lipiny – Dąbrowa Tarnowska. 

Trasa dla dzieci JUNIOR: 

2,5km  

Trasa dla dzieci SENIOR: 

8km  

8.  ZGŁOSZENIA 

Zawodnicy zgłaszają się elektronicznie na stronie www.kepasport.pl do 23 czerwca do godz. 
24:00 lub do zamknięcia listy.  

• Do 13 czerwca opłata startowa dla dorosłych wynosi 30 zł, a dla dzieci 20 zł.  
• Od 23 czerwca opłata startowa dla dorosłych wynosi 40 zł, a dla dzieci 25 zł.  
• W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł dla dorosłych, 30 zł dla dzieci. 

Osoby, które nie dokonają wpłaty do 23 czerwca będą usuwane z listy startowej.  

 

9. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA 

W przypadku rezygnacji z wyścigu prosimy o jak najszybszy kontakt, aby mogły być 
zastąpione innym zawodnikiem. 

 

10. KATEGORIE 

Podział rodzaju rowerów dla dorosłych: 

• KS – kobiety kolarka, gravel 
• KI – kobiety rower inny (posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę 

inną niż baranek) 
• MS – mężczyźni kolarka, gravel  
• MI – mężczyźni rower inny (posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i 

kierownicę inną niż baranek) 
• DS – kategoria drużynowa dla kolarki (zsumowany czas 3 najlepszych) 

http://www.kepasport.pl/


Dorośli: 

• KI 16 – kobiety od 16 do 35 lat  
• KI 36 – kobiety od 36 do 50 lat  
• KI 51 – kobiety od 51 lat 
• MI 16 – mężczyźni od 16 do 35 lat  
• MI 36 – mężczyźni od 36 do 50 lat  
• MI 51 – mężczyźni od 51 lat  
• KS 16 – kobiety od 16 do 35 lat  
• KS 36 – kobiety od 36 lat 
• MS 16 – mężczyźni od 16 do 35 lat  
• MS 36 – mężczyźni od 36 do 50 lat  
• MS 51 – mężczyźni od 51 lat  

Dzieci: 

• JUNIOR  – do lat 10 
• SENIOR – 11- 15 lat  

11.  UCZESTNICTWO 

Zawodnik zobowiązany jest do jazdy w kasku.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
organizator wprowadza limit po 150 osób na grupę dziecięcą i grupę dorosłych. Organizator 
zobowiązuje się  przestrzegać określonego w Rozporządzeniu reżimu sanitarnego. W tym 
celu: 

• zostaną stworzone dwa biura wyścigu, aby dwie grupy nie miały ze sobą kontaktu. 
Osoby pracujące w biurze będą nosiły maseczki oraz rękawiczki ochronne. 

• organizator zapewni uczestnikom środki do dezynfekcji oraz zdezynfekuje węzły 
sanitarne. 

• w celu zminimalizowania liczby osób na zakończeniu zawodów, zawodnicy dostawać 
będą medale podczas odbioru pakietów startowych. 

Prawo uczestnictwa w Wyścigu dla dorosłych mają: 

• Osoby które ukończyły 16 lat. 
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych lub za 

pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Formularz Pozwolenia na uczestnictwo 
osoby niepełnoletniej znajduje się na stronie Wyścigu. 

• Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 10 osobami niepełnoletnimi. 
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). 
Dopuszcza się do uczestnictwa w Wyścigu wyłącznie osoby posiadające dobry stan 
zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Wyścigu. Ten fakt 
uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez 
Organizatora. 



• W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 
przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Wyścigu potwierdza 
na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym 
podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której 
opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Wyścigu. 

Prawo uczestnictwa w Wyścigu dla dzieci mają: 

• Osoby do 15 roku życia włącznie. 
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych lub za 

pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Formularz Pozwolenia na uczestnictwo 
osoby niepełnoletniej znajduje się na stronie Wyścigu. 

• Każdy uczestnik startuje na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna 
prawnego. Dopuszcza się do uczestnictwa w Wyścigu wyłącznie osoby posiadające 
dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Wyścigu. 
Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu 
przygotowanym przez Organizatora. 

• W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 
przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Wyścigu potwierdza 
na formularzu Pozwolenia na uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym 
podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której 
opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Wyścigu. 

12. NAGRODY 

• Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają pamiątkowe  medale. 
• Dorośli uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymają dedykowane 

pamiątkowe medale.  
• Zwycięska drużyna otrzyma pamiątkowy prezent. 
• Wśród osób obecnych na zakończeniu Wyścigu zostaną rozlosowane upominki i 

nagrody. 

17. ŚWIADCZENIA STARTOWE 

• Możliwość uczestnictwa w wyścigu. 
• Opieka medyczna na trasie i na mecie. 
• Elektroniczny pomiar czasu. 
• Posiłek regeneracyjny. 

18. RUCH DROGOWY 

• Wyścig będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Oznacza to, że 
skrzyżowania będą blokowane podczas przejazdu zawodników przez służby 
porządkowe. Ruch samochodów na trasie dla dorosłych będzie odbywał się 
normalnie. Na trasie dla dzieci ruch zostanie całkowicie wstrzymany. 

• Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. 
• Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 



• Za kolizje i wypadki podczas wyścigu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny 
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego 
do zaistnienia zdarzenia. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas 
wyścigu. 

W przypadku naruszenia powyższych punktów, uczestnik może być ukarany dyskwalifikacją 
ogłoszoną w wynikach końcowych. 

20. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA 

• Uczestnicy wyścigu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego 
danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości 
podanych w zgłoszeniu. 

• Uczestnicy wyścigu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą 
elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 
1204). 

• Organizator wyścigu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania 
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących 
udział w wyścigu, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w 
materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, 
telewizja, internet, materiały graficzne).  

• Uczestnikom oprócz świadczeń, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze 
gratyfikacje, w szczególności wynagrodzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych. 

• Uczestnicy wyścigu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych 
do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez 
dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące 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). 

21. POSTANOWENIA KOŃCOWE 

• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
• Zawodnik zobowiązany jest do jazdy w kasku. Osoby bez kasku podpisują dodatkowy 

dokument, że jadą bez kasku na własną odpowiedzialność. 
• Dzieci obowiązkowo jadą w kaskach. 
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. 
• Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie 

odpowiada. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na wyścig i w czasie powrotu z niego. 
• Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i 

OC). 
• Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i 

innych służb ważnego dowodu tożsamości. 



• Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów). 

• Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika wyścigu, w przypadku 
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku 
fizycznego podczas wyścigu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów 
niniejszego regulaminu. 

• Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po wyścigu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
wyścigu spowodowane z winy uczestnika.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

• W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem uczestnicy nie mogą 
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób 
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu. 

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

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

• Nieznajomość regulaminu wyścigu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez 
Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony 
uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu potwierdza 
zapoznanie się z warunkami Regulaminu. 

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego jest decyzją 
ostateczną. 

• Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. 
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