REGULAMIN CYKLU SZUTER MASTER 2022

CHARAKTER ZAWODÓW
Zawody kolarskie Szuter Master mają charakter wyścigu po trasie wyznaczonej śladem GPS. Zawody polegają na
przejechaniu rowerem całej trasy o własnych siłach na czas z zaliczeniem wymaganych punktów kontrolnych.
ORGANIZATOR
Organizatorem Zawodów jest FUNDACJA ULTRA, ul. Parkowa 19/14, 38 - 400 Krosno
KRS: 0000592521, NIP: 6842642133, REGON: 363263072
TERMIN, MIEJSCE, HARMONOGRAM
W sezonie 2022 rozegranych zostanie 5 edycji zawodów Szuter Master:
1. Szuter Master – CENTRUM – 23.04.2022
2. Szuter Master – MAŁOPOLSKA – 25.06.2022
3. Szuter Master – DOLNY ŚLĄSK – 30.07.2022
4. Szuter Master - SUWALSZCZYZNA - 20.08.2022
5. Szuter Master - KASZUBY - 17.09.2022
Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy oraz dokładną lokalizacją bazy i biura zawodów zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.szutermaster.pl.
TRASY
Podczas każdej edycji do wyboru będą dwie trasy:
1) Krótka - długość między 50 a 80 km
2) Długa - długość między 150 a 200 km
Szczegółowe parametry (dystans, suma przewyższeń) oraz limity czasowe zostaną opublikowane na stronie
www.szutermaster.pl.
Ślad GPS każdej trasy zostanie opublikowany na stronie internetowej www.szutermaster.pl nie później niż o
godzinie 9:00 w dzień poprzedzający rywalizację na danej trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych wcześniej parametrów trasy ze względu na zalecenia
instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w
sposób nadmierny utrudniającej odbycie Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży
wszelkich starań, by zmiany te zminimalizować.
PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE
Na trasach krótkich dostępny będzie minimum 1 punkt kontrolny pełniący również rolę punktu odżywczego.
Na trasach długich dostępne będą minimum 2 punkty kontrolne pełniące również rolę punktów odżywczych.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych punktów odżywczych i kontrolnych,
które mogą przemieszczać się po całej trasie.
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LIMITY
Limity czasowe na poszczególnych trasach zostaną dostosowane do długości i trudności trasy. Limit czasowy
każdej trasy zostanie opublikowany na stronie www.szutermaster.pl.
Limit zgłoszeń wynosi 150 opłaconych osób na każdą trasę. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
limitów zgłoszeń w dowolnym momencie.
UCZESTNICTWO
Aby wziąć udział w Zawodach Szuter Master należy być w dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia
(bez przeciwwskazań do uprawiania kolarstwa terenowego na długich dystansach).
Formalnymi warunkami uczestnictwa są:
1. zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego,
2. ukończenie 18 lat najpóźniej w przeddzień startu w danej edycji lub ukończenie 16 lat oraz przedstawienie
karty rowerowej i pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w Zawodach,
3. wniesienie opłaty startowej w wyznaczonych terminach,
4. osobiste odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,
5. podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność,
6. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
7. podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika,
8. stawienie się punktualnie na starcie z pełnym wyposażeniem obowiązkowym,
9. zabranie ze sobą i uruchomienie nadajnika GPS dostarczonego przez Organizatora.
ZASADY RYWALIZACJI
Uczestnicy pokonują całą trasę rowerem, wyłącznie o własnych siłach samodzielnie nawigując po trasie
wyznaczonej przez organizatora. Trasa nie będzie oznakowana w terenie!
Pokonanie trasy przez każdego zawodnika będzie weryfikowane na podstawie systemu śledzenia lokalizacji GPS
zapewnionej przez Organizatora wraz z fizycznym nadajnikiem GPS. W przypadku zgubienia nadajnika, awarii
systemu lub innych problemów technicznych Organizator może zweryfikować pokonanie trasy na podstawie
zapisu aktywności z urządzenia zawodnika.
Podczas trwania rywalizacji niedopuszczalne jest korzystanie ze zorganizowanej pomocy innej niż ta zapewniona
przez Organizatora lub innych zawodników biorących udział w Zawodach. Zabrania się zmiany roweru podczas
trwania rywalizacji na danej trasie.
Zawody odbywają się w ruchu otwartym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych oraz
przestrzegania przepisów parków krajobrazowych i narodowych tam, gdzie niniejsze przepisy mają zastosowanie.
Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę
przyrodzie.
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii damskiej i męskiej. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody.
Podczas poszczególnych edycji mogą także zostać przeprowadzone klasyfikacje dodatkowe – niespodzianki.
Zawody są dedykowane dla rowerów gravelowych, trasy będą zdecydowanie faworyzowały właśnie ten rodzaj
rowerów, ale właściciele rowerów każdego rodzaju są mile widziani.
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ZASADY KLASYFIKACJI CYKLU
Klasyfikacja Cyklu Szuter Master prowadzona będzie na wszystkich 5 edycjach w sezonie 2021, osobno dla obu
dystansów.
Wszystkie edycje będą punktowane w ten sam sposób. Punkty za ukończenie każdej edycji przydzielane są w
zależności od zajętego miejsca: pierwszy Zawodnik otrzymuje 130 punktów, drugi 115 punktów, trzeci 105
punktów, czwarty 100, a każdy kolejny o jeden punkt mniej. Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca powyżej
103 otrzymują za ukończenie danej edycji 1 punkt.
Do klasyfikacji Cyklu liczą się maksymalnie 3 najlepsze wyniki zawodnika.
Liczba punktów zdobytych w poszczególnych edycjach sumuje się. Klasyfikacje zwycięża zawodnik z największą
ilością punktów.
Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy zdobędą punkty w minimum 3 edycjach Cyklu.

PROTESTY, KARY, DYSKWALIFIKACJE
Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia protestów dotyczących przebiegu rywalizacji do 72 godzin od
zakończenia limitu czasu na danej trasie. Protest złożony musi być na piśmie lub drogą mailową. Warunkiem
skuteczności wniesienia protestu jest wpłata wadium w wysokości 100zł na konto Organizatora. W przypadku
oczywistej bezzasadności protestu, nie będzie on rozpatrzony, wadium nie zostanie zwrócone, a jego kwota
zostanie przeznaczona na cele dobroczynne. Osoba składająca protest wyraża zgodę na upublicznienie jego
treści oraz swoich danych w postaci imienia i nazwiska.
Zawodnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą zostać ukarani przez Organizatora upomnieniem,
karą czasową lub dyskwalifikacją. Postępowanie w tej sprawie Organizator rozpoczyna w związku ze skutecznie
wniesionym protestem lub z własnej inicjatywy.
O wymiarze kary decyduje Organizator na podstawie wszystkich znanych okoliczności dotyczących naruszenia
Regulaminu. Decyzja dotycząca ukarania zawodnika z chwilą jej ogłoszenia jest ostateczna, nie przysługuje
odwołanie.
BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu
lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego
rodzaju aktywności fizycznej.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie
startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do
bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz
służby porządkowej Organizatora.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas rywalizacji, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania
wyposażenia obowiązkowego w postaci:
1)
2)
3)
4)
5)

pojemnik na wodę o pojemności min. 0,5 litra (bidon/bukłak/butelka itp.)
folia NRC - minimalny rozmiar 140x200cm
bandaż elastyczny + opatrunek jałowy
ważny dowód osobisty lub paszport
naładowany telefon komórkowy, z aktywnym roamingiem, koniecznie wpisany numer alarmowy do
Organizatora (+48 733 869 222)
6) naklejkę z numerem startowym dostarczoną przez Organizatora
7) chip do pomiaru czasu dostarczony przez Organizatora
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8) nadajnik GPS dostarczony przez Organizatora
9) kask rowerowy
10) rower sprawny technicznie oraz zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz.U.2016.2022)
11) przednie oświetlenie w kolorze białym lub żółtym – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022)
12) tylne oświetlenie świecące światłem czerwonym – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022)
13) tylne światło odblaskowe w kolorze czerwonym – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022)

Ponadto Organizator rekomenduje wgranie mapy lub śladu trasy do telefonu lub zegarka.
Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia obowiązkowego podczas Zawodów może skutkować
dyskwalifikacją. Oświetlenie powinno być włączone po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności.
REZYGNACJA, KONTUZJE
W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić
to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu. W przypadku braku takiej
możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w
pakiecie startowym jako telefon alarmowy. Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej, Organizator
zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych.
Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości
powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer
alarmowy.
Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu pomocy w
możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju
kontuzji oraz numerze zawodnika.
W przypadku rezygnacji zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pozostawionego depozytu na mecie
zawodów.
OPŁATA STARTOWA
Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

Termin
do 31.01.2022 (dla wszystkich
edycji)
od 1.02.2022 do 8 dni przed
daną edycją
7 dni i mniej przed daną edycją

Długa

Krótka

180 PLN

150 PLN

200 PLN

170 PLN

240 PLN

200 PLN

Za datę płatności uznaje się dzień, w którym na rachunku Organizatora zaksięgowana zostanie pełna kwota lub
datę i godzinę dokonania płatności online przez system Blue Media S.A.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19 /14, 38 - 400 Krosno
Numer konta: 34 1090 2590 0000 0001 4497 5488
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Bank: Santander Bank Polska S.A.
W tytule tradycyjnego przelewu prosimy wpisać 12-cyfrowy kod rejestracji lub imię, nazwisko, edycja, trasa),
np. "Jan Kowalski, Suwalszczyzna, Długa"
Osoby, które opłacą z góry start we wszystkich edycjach do końca lutego 2022 otrzymają dodatkowy
pamiątkowy upominek Cyklu podczas pierwszej edycji. W celu otrzymania upominku prosimy o wysłanie maila
na kontakt@szutermaster.pl po opłaceniu wpisowego za wszystkie edycje.
Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału we wcześniej opłaconej edycji na minimum miesiąc przed jej datą, wówczas
otrzymuje zwrot w wysokości 50%. W przypadku późniejszej rezygnacji Organizator nie zwraca opłaty
startowej.
Przepisywanie się pomiędzy trasami w danej edycji będzie możliwe drogą mailową najpóźniej na 8 dni przed
daną edycją (z dłuższej trasy na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą) i tylko w ramach
dostępnych miejsc na danej trasie).
Przeniesienie opłaty na inną edycję w tym samym sezonie będzie możliwe drogą mailową najpóźniej na 8 dni
przed opłaconą edycją.
Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury będą wystawiane
WYŁĄCZNIE w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi
wpłacającego. Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy drogą
elektroniczną.
W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed dokonaniem płatności.
ŚWIADCZENIA
Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
- punkty odżywcze na trasie
- posiłek regeneracyjny na mecie
- plik śladu GPS z wyznaczoną trasą zawodów
- technologię do śledzenia zawodnika oraz weryfikacji podczas zawodów wraz z udostępnieniem nadajnika GPS
na czas rywalizacji
- numer startowy
- nagrody dla najlepszych zawodników
- zabezpieczenie medyczne na trasie
- bilety wstępu do parków narodowych podczas edycji, które przebiegają przez ich teren
- możliwość umycia roweru po zawodach.
COVID-19
Ze względu na zagrożenie epidemiczne Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych regulacji
zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, zgodnych z obowiązującym stanem prawnym,
rekomendacjami rządu RP oraz organizacji międzynarodowych. Regulacje te będą publikowane na stronie
www.szutermaster.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, limitu uczestników lub odwołania poszczególnych edycji ze
względu na sytuację epidemiczną.
OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika
w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów
oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa
19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych
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uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany
podczas rejestracji nr telefonu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie
danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do
uczestnictwa w Zawodach.
Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią
związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to
zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy
świadczące usługi śledzenia GPS.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Szuter Master także we
współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i
przebiegiem Zawodów.
EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU
Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – www.szutermaster.pl
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.
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