
REGULAMIN 

Rajdu rowerowego Marathon Tatry Race 2021 

§ 1 Cel imprezy 

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej wokół Tatr. 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji. 
3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które 

przebiegają trasy. 
4. Wyłonienie najlepszego kolarza amatora na odcinkach pomiarowych. 

5. Promocja Gminy Bukowina Tatrzańska i Białki Tatrzańskiej w ramach Festiwalu rowerowego 
w Białce Tatrzańskiej 

6. Zdobycie punktów do klasyfikacji imprez Classic Race. 

§ 2 Organizator 

Organizatorem MARATHON TATRY RACE 2021 jest: 

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec 

34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE, UL. WIOSENNA 12 

TEL. 725-232-376, adres e-mail: biuro@tatraroadrace.com 

§ 3 Czas i miejsce 

1. Maraton rowerowy MARATHON TATRY RACE odbędzie się 26 czerwca 2021r. Biuro 

maratonu zlokalizowane jest na terenie Resortu Bania w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 181 

2. W ramach MARATHON TATRY RACE odbędą się 2 oddzielne maratony: 
a. 57 km /1150 metrów przewyższenia – dystans FUN, określany dalej jako FUN 
b. 233 km /3750 metrów przewyższenia – dystans DOOKOŁA TATR, określany dalej 

jako RACE 

§ 4 Program maratonu 

25.06.2021r. 

Godz.14:00 – 21:00– Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie nr. startowych dla obu dystansów 

Godz. 19:30 – 21:00 – Odprawa techniczna, sala konferencyjna w Resorcie Bania- odprawa 
techniczna 60min " omówienie szczegółowe trasy obu dystansów, odcinki pomiarowe, bufety, 
bezpieczeństwo na trasie" 

26.06.2021r. 

Godz. 7:00 – 9:30 – Otwarcie linii Startu dla dystansu RACE 

Godz.11:00 -12:30 - Otwarcie linii Startu dla dystansu FUN 

Godz. 14:00 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans FUN 

Godz. 15:30 – Spodziewani pierwsi zawodnicy kończący dystans RACE 
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Godz. 18:45 – dekoracja zwycięzców odcinków pomiarowych na dystansie RACE na scenie Bania 

Godz. 19:00 – Zamknięcie linii Mety dla obu dystansów 

Godz. 20:00 -21:00 – Koncert na scenie Bania 

Godz. 22:00-2:00 – Noc saunowania w Terma Bania (dostępna w pakiecie PLUS) 

Na mecie od godziny 14:30 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 15:30 do 
19:30 wydawany będzie ciepły posiłek regeneracyjny. 

§ 5 Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony  www.my.raceresult.com, po 
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę S-Time obsługującą 
elektroniczny pomiar czasu. 

Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 25.06.2021 w godz. 14.00-21:00 Biuro zawodów jest 
na terenie Resortu Bania w Białce Tatrzańskiej ul. Środkowa 181. Odbiór pakietów startowych 

TYLKO w piątek w godzinach pracy biura. 
2. Limit uczestników wynosi 600 osób na dystansie RACE oraz 900 osób na dystansie FUN. 

Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania 
zgłoszenia. Limit dostępnych pakietów PLUS 150 osób. Niezależnie od powyższego w 
maratonach liczba uczestników dopuszczonych do startu nie będzie wyższa niż 
dopuszczalna liczba uczestników tego typu imprez wynikających z obowiązującego 
Rozporządzenia dotyczącego przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2. w dniu rozpoczęcia wyścigu. W przypadku zmniejszenia liczby 
uczestników, będzie decydowała kolejność dokonania opłaty, a wszyscy, którzy nie 
zostaliby dopuszczeni otrzymają informację z 14 dniowym wyprzedzeniem i zwrot całej 
kwoty. 

3. Zgłoszenia są możliwe od dnia 06 stycznia 2021 roku od godz. 20:00 (do momentu 

wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w 

wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na 
koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia. 

4. Wysokość opłaty rejestracyjnej w MARATHON TATRY RACE uzależniona jest od ilości 
dostępnych pakietów, a następnie od terminu dokonania płatności oraz wybranego dystansu, 
w przypadku wybrania Pakietu PLUS należy kwotę za dystans powiększyć o kwotę za Pakiet 
PLUS, która zawarta jest w tabeli poniżej: 

DYSTANS do 28.02.21 do 30.04.21 do 14.06.21 od.15.06.21 

RACE-

Dookoła 

Tatr 

250 zł 300 zł 350 zł 400 zł 

FUN 90 zł 110 zł 130 zł 150 zł 

Pakiet 

PLUS 

150 zł 150 zł 150 zł 200 zł 

T-shirt 

MTR 

40 zł 50 zł 60 zł ---- 

Masaż po 

MTR 

120 zł 140 zł 160 zł ---- 



1. Przy opłacie przelewem bankowym liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie 
organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów 
bankowych i pocztowych. 

2. Wszystkie opłaty rejestracyjne podane w tabeli powyżej są kwotami brutto i zawierają należny 
podatek VAT.  

3. Aby otrzymać fakturę musisz w tytule przelewu wpisać pełne dane i numer NIP 
podmiotu, na który ma być wystawiona FV. Jeśli nie podasz danych w tytule przelewu 
nie będzie możliwości wystawienia FV w późniejszym terminie. Faktury wystawiane 
będą w ciągu 7 dni od dokonania przelewu i przesyłane na podany adres mailowy. 
Potrzebę wystawienia faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o 
prawidłowe wprowadzanie danych, po wystawieniu faktury nie będzie możliwości 
skorygowania Odbiorcy. 
W przypadku błędu i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość mailową na 
adres faktury@tatraroadrace.com  

4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania 
się podczas maratonu. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne 
maratonu. 

5. Organizator daje możliwość do dnia 15 czerwca 2021 włącznie, przeniesienia pakietu za 
dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres 
mailowy faktury@tatraroadrace.com. 

§ 6 Zasady antydopingowe 

1.  Podczas zawodów Marathon Tatry Race zawodnik może być wezwany w celu dokonania 
kontroli antydopingowej. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Pzkol i UCI 
2.  Zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą 
dopuszczeni do rywalizacji. 
3. Zawodnik wezwany do kontroli antydopingowej podczas Marathon Tatry Race ma obowiązek 
poddania się kontroli. Niestawienie się zawodnika do kontroli, gdy ten został wezwany do badania 
jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją i utratą praw do ewentualnych nagród. Jednocześnie 
będzie on pozbawiony możliwości startu w kolejnych edycjach tak samo jak zawodnik, u którego 
stwierdzono pozytywny wynik badań. 
4. Zawodnik, który będzie miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas Marathon Tatry 
Race otrzyma natychmiastowy dożywotni zakaz udziału we wszystkich imprezach 
organizowanych przez Tatra Cycling Events. Ponadto zostanie on obciążony kosztami badania 
jakiemu został poddany podczas Marathon Tatry Race. Jednocześnie ma on obowiązek zwrócić 
wszystkie nagrody jakie otrzymał podczas Marathon Tatry Race 2021. Organizator zastrzega 
sobie prawo do żądania od Zawodnika odszkodowania w wysokości 10000 PLN za szkody 
wynikające z obniżenia reputacji wyścigu, które będą wynikiem jego pozytywnej kontroli 
antydopingowej. 
5. Kontrola antydopingowa będzie przeprowadzona na koszt Organizatora, z wyłączeniem osób u 
których wynik będzie pozytywny.  
6. Stosowanie wspomagania elektrycznego rowerów jest niezgodne z regulaminem i osoby, u 
których zostanie stwierdzone posiadanie takiego urządzenia w rowerze, na którym zawodnik 
startował w wyścigu podlega takim samym restrykcją jak w przypadku dopingu farmakologicznego 
(dotyczy dystansu RACE dookoła Tatr) 
7. Jednocześnie zawodnicy, u których zostanie stwierdzona jakakolwiek forma niedozwolonego 
wspomagania farmakologicznego lub elektronicznego wyrażają zgodę na ujawnienie ich imienia i 
nazwiska do informacji publicznej. 

§ 7 Uczestnictwo 

1. Bezwarunkowe stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ochronę przed 
koronawirusem SARS-CoV-2.  
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2. W związku z wjazdem na teren Słowackiej Republiki wszyscy uczestnicy mają 
obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) 

3. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby: 
a. Które ukończyły 18 lat 
b. Dodatkowo w maratonie na dystansie FUN dopuszcza się do startu uczestników 

niepełnoletnich, którzy rocznikowo w 2021 roku będą mieli 16 lat. Warunkiem ich 
startu jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w 
biurze zawodów oraz posiadanie przez zawodników niepełnoletnich karty rowerowej, 
którą należy okazać w biurze zawodów. 

c. Nie odbywają kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków 
dopingujących. 

4. Maratony są dedykowane dla kolarzy amatorów, prawo startu mają też zawodnicy z licencją 
Masters, junior, junior młodszy. 

5. Prawa startu w maratonie nie mają zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję ELITA i U-
23 (Orlik). 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 
MARATHON TATRY RACE jest Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec, ul. Wiosenna 
12, 34-312 Międzybrodzie Bialskie. 
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie organizatora 
www.tatraroadrace.com 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
MARATHON TATRY RACE zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały 
dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać 
dane osobowe w związku z organizacją MARATHON TATRY RACE także we współpracy z 
innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji MARATHON TATRY 
RACE. 

7. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. 
Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych niewyłącznej, nieograniczonej 
terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 
następujących polach eksploatacji:  

a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 
rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, 
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora 
lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w MARATHON TATRY 
RACE, 

c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach 
i bilbordach, 

g. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 
h. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach 

społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i 
nazwiska. 

8. Administratorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom MARATHON 
TATRY RACE sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, 
w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. 

9. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na sprawnym rowerze szosowym. 
Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością 
opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. 



Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na 
kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę. Zabronione jest korzystanie z tylnego lub 
przedniego koła pełnego, tzw. „Dysku”. Na dystansie FUN dopuszcza się udział 
uczestników na szosowych lub trekkingowych rowerach ze wspomaganiem 
elektrycznym! 

10. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 
lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w MARATHON TATRY RACE 2021. 

11. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w organizowanych zawodach oraz że bierze udział w maratonie na własną 
odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Na 
trasie maratonu występują szybkie i niebezpieczne zjazdy. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe 
działania. 

13. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne 
podczas trwania całego maratonu. W skład obowiązkowego kompletu bezzwrotnych numerów 
wchodzą – 1 numer na kierownicę i 1 numer na koszulkę. Niezastosowanie się do tej zasady 
może skutkować brakiem wyniku. Dla dystansu Fun tylko na kierownicę. 
 

§ 8 Obowiązkowe wyposażenie uczestników Marathon Tatry Race 
 
1. Uczestnicy maratonu muszą obowiązkowo posiadać poniższe wyposażenie, które będzie 
sprawdzane na starcie i brak jego składowych spowoduje niedopuszczenie uczestnika do 
jazdy: 
a. sztywny kask, 
b. min. jedną zapasową dętkę i łyżki do dętki,  
c. min. jeden bidon lub inny pojemnik na płyny, 
d. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 
e. pompkę do roweru, 
f. naładowany telefon komórkowy, 
g. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych oświetlenie roweru z przodu i 
tyłu, które jest zalecane również w przypadku sprzyjającej pogody. 

§ 9 Świadczenia dla uczestników 

1. W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje: 

Dystans RACE – Dookoła Tatr: 
a. numery startowe na kierownicę z chipem i koszulkę, 
b. możliwość korzystania z 4 bufetów stacjonarnych na trasie, 
c. mobilny wóz serwisowy na trasie maratonu, 
d. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z wodą, owocami i ciastami za linią 

mety, 
e. gorący posiłek wydawany w miasteczku zawodów na podstawie opaski, którą macie 

obowiązek umieścić na nadgarstku, 
f. elektroniczny pomiar czasu do godziny 19:00 na mecie oraz pomiar międzyczasów 

zlokalizowany na trasie, 

g. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych maratonów kolarskich, 
h. zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

i. profesjonalne zdjęcia w najwyższej jakości dostępne po maratonie do samodzielnego 
pobrania bezpłatnie w najwyższej jakości, do niekomercyjnego użytku, 



j. możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym w 
miasteczku i dostęp do narzędzi serwisowych na bufetach, 

k. obsługę sędziowską, 
l. nagrody i trofea sportowe dla zwycięzców, 
m. możliwość sprawdzenia swojej formy na 6 odcinkach pomiarowych, 
n. zdobycie punktów do klasyfikacji imprez szosowych TCE CLASSIC RACE, 
o. pamiątkowy medal MARATHON TATRY RACE dla wszystkich uczestników, 

którzy go ukończyli w limicie czasu, wręczany przez hostessy po minięciu linii 
Mety,  

p. wstęp na 1,5h do Term Bania do strefy zabawy, możliwość skorzystania z prysznicy 
q. udział w koncercie, który odbędzie się na scenie Bania w sobotę w godz. 20-21 
r. wstęp do klubu muzycznego Bania w Hotelu Bania. 

s. Możliwość skorzystania z transportu na metę Autobusem zamykającym trasę 
maratonu. 

t. 20 % zniżki na udział w Maraton Tatry MTB lub innych zawodach w ramach 

Festiwalu Rowerowego w Białce Tatrzańskiej, które odbędą się w niedzielę 

27.06.2021.  

Dystans FUN: 
a. numery startowe na kierownicę, 
b. możliwość korzystania z 1 bufetu stacjonarnego na trasie zlokalizowanego w Zdziarze 

na Słowacji 
c. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z wodą, owocami i ciastami za linią 

mety, 
d. gorący posiłek wydawany w miasteczku zawodów na podstawie opaski, którą macie 

obowiązek umieścić na nadgarstku, 
e. oznaczenie trasy zgodne ze standardami podczas szosowych maratonów kolarskich, 
f. zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

g. profesjonalne zdjęcia w najwyższej jakości dostępne po maratonie do samodzielnego 
pobrania bezpłatnie w najwyższej jakości, do niekomercyjnego użytku, 

h. możliwość sprawdzenia sprzętu przed startem w serwisie zlokalizowanym w 
miasteczku i dostęp do narzędzi serwisowych na bufecie, 

i. wstęp na 1,5h do Term Bania do strefy zabawy, możliwość skorzystania z prysznicy, 
j. udział w koncercie, który odbędzie się na scenie Bania w sobotę w godz. 20-21, 
k. wstęp do klubu muzycznego Bania w Hotelu Bania, 

l. 20 % zniżki na udział w Maraton Tatry MTB lub innych zawodach w ramach 
Festiwalu Rowerowego w Białce Tatrzańskiej, które odbędą się w niedzielę 
27.06.2021.  

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia Pakietu PLUS, który obejmuje wstęp na 
After Party „bez gaci”, które odbędzie się w saunarium Terma Bania w nocy 26/27 
czerwca 2020 w godz. 22:00-2:00. Limit osób 150. Zawiera on: welcome drink, 3 
relaksacyjne rytuały saunowe (z witkami brzozowymi w Saunie Ruska Bania, z 
peelingiem solnym, mroźny - z kryształkami mentolu),lekką kolację przykładowe 
menu (krem z białych warzyw, tortilla z kurczakiem, ryba w panko na pikantnej 
salsie, grillowany bakłażan, 3 rodzaje surówek, pomidor, ogórek, sałata, dipy), soki 
owocowo-warzywne bez limitu oraz woda. 

§ 10 Ruch drogowy 

1. MARATHON TATRY RACE odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy 
przejeżdżają trasę maratonu jako standardowi uczestnicy ruchu drogowego. 



2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego 
obowiązującego w Polsce i na Słowacji. 

3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego 
obowiązujące w Polsce i na Słowacji i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), 
zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy zobowiązany jest 
zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu. Uczestnicy 
muszą podporządkować się poleceniom służb organizatora i Policji, w przypadku 
niezastosowania się do wydawanych poleceń, zawodnik zostanie wykluczony z 
maratonu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu 
z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim 
uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, 
natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich. 

5. Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć 
na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów 
leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

§ 11 Zasady rozgrywania maratonu 

1. Uczestnicy maratonu startują w grupach 15 osobowych w 3 minutowych odstępach.  
Dla dystansu Race Dookoła Tatr zaleca się start w podanych przedziałach: 
w godz. 7:00-8:00 startują osoby, które zamierzają trasę pokonać w czasie do 11 godzin. 
w godz. 8:30-9:00 startują osoby, które zamierzają trasę pokonać do 10 godzin. 
w godz. 9:00-9:30 startują osoby, które zamierzają trasę pokonać do 8 godzin. 
W związku z tym w formularzu zgłoszeniowym należy podać przewidywany czas 
pokonania trasy, na tej podstawie będziemy przydzielać Państwa do przewidzianych 
godzin startu! 
 
Dla dystansu Fun nie ma podanych zalecanych przedziałów czasowych. 
 

2. Trasa maratonu zamykana jest o godzinie 19:00. Limit czasu godzinowy na poszczególnych 
bufetach, jak i limity czasu rozpoczęcia odcinka pomiarowego zostaną podane na 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem imprezy. 

3. Bufety na trasie będą zamykane 30 min po wyznaczonym limicie. Jeżeli Uczestnik nie 
dojedzie na poszczególne bufety w określonym limicie czasu traci możliwość korzystania z 
przewidzianych świadczeń. Za ostatnim uczestnikiem będzie jechał samochód zamykający. 
Uczestnik, który nie zmieści się w limicie czasu na poszczególnym etapie zostanie 
poinformowany o możliwości skorzystania z transportu w samochodzie zamykającym na 
dalszą część trasy. W przypadku nieskorzystania z transportu i poruszaniu się poza limitem 
czasu, Uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność bez świadczeń gwarantowanych 
podczas MARATHON TATRY RACE.  

4. Lista startowa na dystansie Race będzie dostępna na naszej stronie i w biurze zawodów. 

5. Podczas MARATHON TATRY RACE na dystansie Dookoła Tatr obowiązuje elektroniczny 
pomiaru czasu na oznaczonych punktach pomiarowych zlokalizowanych na podjazdach. Czas 
mierzony jest czasem netto, czyli od momentu minięcia urządzenia pomiarowego na 
trasie. Uczestnicy na bieżąco będą mieli dostęp do wyników na każdym odcinku, jak i 
łącznego czasu po kilku odcinkach. Na mecie nie ma pomiaru czasu! Łącznie będzie 6 
odcinków pomiarowych, które będą oznaczone, a ich lokalizacja będzie podana na 
naszej stronie z min. 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Trasa maratonu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na 
jezdni. 

7. Na trasie wyścigu będą zlokalizowane oznaczone stacjonarne bufety. Dla dystansu Race – 4 
bufety, dla dystansu Fun – 1 bufet. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 
organizatora i służb porządkowych. 

§ 12 Pomoc na trasie 



1. Na trasie dystansu Race będzie poruszał się mobilny wóz serwisowy wyposażony w koła 
zapasowe, dętki i narzędzia serwisowe. W celu udzielenia pomocy trzeba będzie dokonać 
zgłoszenia na numer serwisowy 530990749.  

2. Za ostatnim uczestnikiem na dystansie Race będzie poruszał się autobus zamykający 
trasę. Osoby, które przekroczyły limit powinny wsiąść do niego i zakończyć udział w 
maratonie. 

3. Na każdym bufecie będzie samoobsługowe stanowisko serwisowe, wyposażone w stojak, 
narzędzia, pompkę, za dodatkową opłatą można będzie nabyć w razie potrzeby zapasowe 
dętki. 

4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się zawodnika na poboczu lub  

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie z 
udziałem zawodników, pojazdów serwisowych czy innych uczestników ruchu drogowego. 

§ 13 Kategorie wiekowe 
 

Dystans RACE- dookoła Tatr 
Kobiety 

a. K2 – 18 – 29 lat  

b. K3 – 30 – 39 lat 

c. K4 – 40 i więcej 

Mężczyźni 

a. M2 – 18 -- 29 lat  

b. M3 – 30 – 39 lat 
c. M4 – 40 – 49 lat 
d. M5 – 50 – 59 lat 
e. M6 – 60 i starsi (w związku ze skalą trudności uczestnikom powyżej 60 lat zaleca 

się start na dystansie FUN) 

§ 14 Nagrody 

1. Dla zwycięzców klasyfikacji Challenge obejmującej łączny czas wszystkich 6 odcinków 
pomiarowych na dystansie RACE przewidziano następujące nagrody: 

a. W klasyfikacji Kobiet 3 pierwsze zawodniczki (klasyfikacja OPEN) otrzymają 
pamiątkowe trofea sportowe, a najszybsza uczestniczka otrzyma Voucher na pobyt w 
Hotelu Bania dla dwóch osób. 

b. W klasyfikacji Mężczyzn 3 pierwszych zawodników (klasyfikacja OPEN) otrzyma 

pamiątkowe trofea sportowe, a najszybszy uczestnik otrzyma Voucher na pobyt w 

Hotelu Bania dla dwóch osób. 

2. Pierwsze 3 zawodniczki i 3 zawodników z każdej kategorii wiekowej na dystansie Race 
otrzyma puchar + nagrody rzeczowe. 

3. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika i uczestniczki maratonu przewidziano 
pamiątkowy puchar. 

4. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność 
organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.  

5. W klasyfikacji Challenge będą dekorowani uczestnicy, którzy ostatni punkt pomiarowy 
zakończą do godziny 17:30, którego koniec będzie zlokalizowany ok.220 km trasy. 

6. W klasyfikacji końcowej będą uwzględnieni wszyscy, którzy ostatni odcinek pomiarowy 
zakończą do godz. 18:30 

§15 Kary i protesty 



1. Sędzia główny maratonu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące 
kary: 
a. upomnienie uczestnika 
b. doliczenie czasu karnego 
c. dyskwalifikacja uczestnika 

2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za: 
a. łamanie zasad ruchu drogowego, 
b. nieużywanie sztywnych kasków, 
c. nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 100 m za każdym bufetem 

regeneracyjnym), 
d. nieposzanowanie środowiska naturalnego, 
e. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy, 
f. nieprzestrzeganie zasad fair play, 
g. niesportowe zachowanie, 
h. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie, 

3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego. 
4. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w oznakowanej tzw. 

STREFIE BUFETOWEJ. Śmiecenie w innych miejscach będzie karane dyskwalifikacją. 
5. Protesty 

a. Protesty do Sędziego Głównego można składać w biurze zawodów w formie pisemnej do 
15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 
PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z 
Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do 
Sędziego Głównego. 

b. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając mail 
na adres biuro@s-time.pl 

§ 16 Informacje dodatkowe 

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW 

2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej 
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatora 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego 
regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego 
wyścigu 

4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan 

zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w maratonie Marathon Tatry Race 2021. 
6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyjątkiem stanów klęski 

żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych” 
7. O fakcie wycofania z maratonu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie smsem 

na numer +48 530 990 749 lub na jednym z bufetów. W przypadku braku powiadomienia 
uczestnik będzie obciążony kosztami akcji ratowniczej. 

8. Udział w maratonie jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. 
Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz 
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w 
sposób niesportowy. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 


