
 

 

 

 

 
 

 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

XIV PUCHAR MAGURKI 
W BIEGACH NARCIARSKICH  

„ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG”. 

ZAWODY ZALICZANE DO PUCHARU POLSKI AMATORÓW 

PZN W BIEGACH NARCIARSKICH 

 
Cel imprezy: 
- krzewienie masowej kultury fizycznej, 
- popularyzacja biegów i turystyki narciarskiej, 

- promocja części Beskidu Małego, 

- podtrzymywanie współdziałania z zaprzyjaźnionymi gminami powiatu bielskiego i żywieckiego. 

 
I. Organizatorzy : 
Gmina Wilkowice 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach 
Dzięki pomocy i współpracy z: 
Polski Związek Narciarski   

Miasto Bielsko-Biała 

Gmina Łodygowice 

Gmina Czernichów 

Miasto Żywiec 

Powiat Żywiecki 

Powiat Bielski 



 

 

 

 

II. Termin, miejsce startu i mety zawodów: 30.01.2021 r., 

Centrum narciarstwa biegowego na Magurce Wilkowickiej w Beskidzie Małym, Gminia Wilkowice. 

 

 
III. Trasa biegu.  
Trasa poprowadzona w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej. Przygotowana ratrakiem. Start i 

meta na polanie koło budynku zaplecza socjalno-sędziowskiego na Magurce Wilkowickiej (obok 

schroniska PTTK). Trasa średnio-trudna, zjazdy i podbiegi. Styl klasyczny. Trasy posiadają 

homologację PZN. 

 

 

IV. Kategorie wiekowe, dystans: 

 

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ PANDEMIE ROZEGRANY ZOSTANIE 

WYŁĄCZNIE BIEG GŁÓWNY. 

 

KATEGORIE OPEN K + M  - 7500m / 10000m 

Kategorie Rocznik* Wiek* 

K i M 10 2001-2006 15-18 

K i M 20 2002-1992 19-29 

K i M 30 1991-1982 30-39 

K i M 40 1981-1972 40-49 

K i M 50 1971-1962 50-59 

K i M 60 1961-1952 60-69 

K i M 70 1951-1942 70-79 

K i M 80 1941- i poniżej 80-> i więcej 

*powyższy rocznik / wiek obowiązują na rok 2021 

 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Sportowym PZN oraz regulaminem Mistrzostw Polski 

Amatorów - https://skipol.pl/biegi_narciarskie_polska/artykul/12465-puchar-polski-amatorow-pzn-sezon-2021-

regulamin 

 

 

V. Biuro zawodów. 

W budynku sędziowskim obok schroniska PTTK na Magurce Wilkowickiej – Wilkowice, 30 stycznia 

2021 r. (niedziela) od godz. 9:00. 

Rejestracja. 

Rejestracja wyłącznie przez internet. 
Warunkiem udziału w zawodach jest rejestracja udziału na portalu: TIME4SPORT.PL najpóźniej 

do 28 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 oraz wypełnienie i podpisanie Organizatorowi w dniu 

zawodów karty zgłoszeniowej. Limit zawodników 200 osób. Po przekroczeniu limitu zapisy mogą 

zostać zamknięte wcześniej. Zaakceptowanie regulaminu zawodów wraz z załącznikami. 

Po upłynięciu wyznaczonej godziny nie będzie możliwości rejestracji. 

 
IV. Program imprezy. 
 
9:00 do 10:30  – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych; 
 
11:00 – START BIEGU GŁÓWNEGO  – 7 KM KOBIETY (2 PĘTLE), 11 KM MĘŻCZYŹNI (3 

PĘTLE) 

UWAGA! 

 ZE WZGLĘDU NA WARUNKI SANITARNE, ZOSTANIE ZROGANIZOWANY START 

INTERWAŁOWY. ZAWODNICY WYSTARTUJĄ W 10 SEKUNDOWYCH 

ODSTĘPACH Z DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH TORÓW.  

NIE MA MOŻLIWOŚCI REZERWACJI NUMERÓW STARTOWYCH. 

ZAWODNICY OTRZYMAJĄ NUMERY STARTOWE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ 

STAWIENIA SIĘ W BIURZE ZAWODÓW. 

 
Ok. godz. 13:00 – podsumowanie i wręczenie nagród w kategoriach i OPEN, zakończenie 
zawodów. 

https://skipol.pl/biegi_narciarskie_polska/artykul/12465-puchar-polski-amatorow-pzn-sezon-2021-regulamin
https://skipol.pl/biegi_narciarskie_polska/artykul/12465-puchar-polski-amatorow-pzn-sezon-2021-regulamin
http://time4sport.pl/?p=57


 

 

 

 

 

 

 
V. Opłata startowa, uczestnictwo, limit zawodników. 
Start w zawodach jest bezpłatny, zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Limit zawodników 200 osób. 
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i jest 

zobowiązany do jego przestrzegania. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się 

z przebiegiem trasy. 

Dzieci i młodzież do lat 18-tu – wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w 

zawodach. Każdy zawodnik musi posiadać ważne badanie lekarskie lub złożyć  

podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną 

odpowiedzialność. 

Zawodnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie. 

Przez akceptacje regulaminu i podpisanie karty zgłoszeniowej uczestnik zrzeka się  

prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. 

Każdy z zawodników wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go oraz  

upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy przez organizatorów 

w mediach w celach promocji zawodów. 

W zawodach mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy z aktualną 

licencją PZN. Zawodnicy z aktualną licencją PZN będą klasyfikowani tylko w 

kategorii Open K/M. 

W zależności od warunków pogodowych i organizacyjnych, jury zawodów może dokonywać korekt  

w regulaminie zawodów.  

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

W zależności od warunków śniegowych organizator może wydłużyć lub skrócić trasę. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem „siły 

wyższej”. 

 

 
VI. Nagrody 
Nagrody rzeczowe, medale i dyplomy dla najlepszych trzech zawodników w każdej kategorii 
wiekowej. 
W klasyfikacji generalnej nagradzamy pierwszych sześć osób pucharami i dyplomami. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego 

interpretacja należą do organizatora. 

Na start zawodów najlepiej dojść szlakami turystycznymi (najbliżej) niebieskim z przeł. Przegibek 

oraz zielonym z Wilkowic. 

Organizatorzy zapewnią bezpłatny transport zawodników z miejsca wyznaczonego w oddzielnym 

komunikacie przy ul. Harcerskiej Wilkowice od godziny 8:00. 

Uwaga – W przypadku braku warunków śniegowych zawody mogą być przeniesione na inny termin. 

Organizator nie zapewnia, że w innym terminie zawody będą zaliczane do Pucharu Polski Amatorów. 

Informacja zostanie podana najpóźniej 2 dni przed zawodami na Facebooku oraz 

www.gosir.wilkowice.pl 

 
VIII. Dodatkowe informacje/kontakt: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Szkolna 8a Wilkowice, hala@gosir.pl, tel. 334883003 

tel.660446065 

gosir.wilkowice.pl, wilkowice.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu nr.1 

 

Klauzula informacyjna i zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej, sportowej i zajęć sportowych 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach dla osoby pełnoletniej. 

• W związku z organizacją Imprezy pt. ”Puchar Magurki w biegach narciarskich”   

 w dniu 30 stycznia 2021 

informujemy, iż: 

• Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i podanych 

w deklaracji uczestnictwa - gromadzonych na etapie rejestracji w systemie informatycznym 

gosir.wilkowice.pl lub w wersji tradycyjnej jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Wilkowicach, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować  się z Administratorem pisząc 

na adres: hala@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 334883003, a z inspektorem ochrony 

danych osobowych pisząc na adres iod@gosir.wilkowice.pl lub telefonując pod numer: 513-329-183.  

• Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda na ich przetwarzanie. 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy ”Puchar 

Magurki w biegach narciarskich”  oraz do podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych 

związanych z Imprezą  ”Puchar Magurki w biegach narciarskich”    

• W trakcie realizacji i trwania Imprezy  ”Puchar Magurki w biegach narciarskich”   organizator 

może wykonywać czynności utrwalania obrazu i dźwięku w postaci zdjęć i filmów cyfrowych  w 

celu udokumentowania przebiegu imprezy, do celów archiwalnych lub promocyjnych.  

• Organizator informuje iż może wykorzystać  utrwalony obraz i dźwięk do publikacji  na stronach 

internetowych organizatorów, na portalach społecznościowych, w gazetce gminnej. Równocześnie  

informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: współorganizatorzy 

imprezy. 

• Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym odbyła 

się Impreza. Natomiast wyniki będą przetwarzane bezterminowo dla celów statystycznych.  

• Administrator przekaże Twoje dane jednostkom nadrzędnym , współorganizatorom zawodów 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. 

• Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

• Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

• W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.



 


