
 

 
 

 

 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym 

Turawa 12-13.11.2022 r. 

Wyścig klasy B 

 

Wyścig dofinansowywany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 

I. Cel wyścigu 

 Popularyzacja kolarstwa przełajowego w środowisku wiejskim 
 Wyłonienie najlepszych kolarzy przełajowych Zrzeszenia LZS 
 Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia 
 Promocja Województwa Opolskiego oraz Gminy Turawa 

 

II. Organizator 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie 

 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 

 LKS „Ziemia Opolska” Opole 

 

III. Partnerzy 

 Partner Główny KZ LZS – Totalizator Sportowy 

 Urząd Gminy Turawa 

 Zajazd „Jowisz” w Turawie 

 

IV. Termin i miejsce 

 Wyścig odbędzie się w dniach 12-13.11.2022 o godz. 10.30 w miejscowości Turawa 

na trasie wyznaczonej przez organizatora na terenie Zajazdu „Jowisz”   
 Biuro wyścigu –  Zajazd „Jowisz” ul. Spacerowa 6, 46-045 Turawa. Czynne od godz. 

8.00 i przez czas trwania zawodów 

 ZGŁOSZENIA do wyścigu prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w 

terminie do 8.11.2022 do godz. 23.59 na stronie https://akces-sport.pl/zapisy/ 
 Noclegi : istnieje możliwość skorzystania z noclegów i wyżywienia w Zajeździe 

Jowisz (tel. 502089163, mail: biuro@owjowisz.pl) 
 Kluby należące do Krajowego Zrzeszenia LZS zobowiązane są do przedstawienia 

zaświadczenia o członkostwie w trakcie weryfikacji zawodników 

 

V. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów 

 Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje na rok 2022 i aktualne badania 

lekarskie 

 Obowiązują roczniki oraz wytyczne dot. Sprzętu  aktualne na sezon  przełajowy 

2022/23 
 Odprawa techniczna odbędzie się dnia 12.11 o godzinie 19:00 w biurze wyścigu na 

terenie Zajazdu „Jowisz” - ul. Spacerowa 6, 46-045 Turawa 
 wyścig zostanie rozegrany dnia 13.11 zgodnie z przepisami PZKol. na dystansach: 

mailto:biuro@owjowisz.pl


 

 

 

- 10.30  – Kat. Młodzik – 20 min. 
- 10.31  – Kat. Młodziczka – 20 min. 
- 11.10  – Kat. Junior Mł. - 35 min. 
- 11.11  – Kat.  Żak chłopcy, Dziewczyny – 1 pełna runda 
- 13.10  – I Dekoracja kat. Młodziczka, Młodzik, Żak, Żakini, Junior Mł. 
- 12.20  - Kat. Elita Kobiet, Juniorka (Open) – 40 min. 
- 12.21 - Kat. Amator Mężczyźni – 40 min. 
- 12.22  – Kat.  Juniorka Młodsza – 30 min. 
- 13.20  – Kat. Elita Mężczyzn, U – 23 – 60 min. 
- 13.21 - Kat. Junior – 40 min. 
- 14.45  – Zakończenie i II Dekoracja kat. Juniorka mł., Junior mł., Elita Kobiet 

(Open), Juniorka, Junior, Elita M, Amator 
 

Zawodnicy w kat. Amator muszą być pełnoletni oraz wypełnić oświadczenie o stanie 

zdrowia i odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w zawodach 
 

VI. Nagrody  

 Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS  - koszulki dla zwycięzców, medale 1-3 m 

w kat. Juniorka Mł, Junior Mł, Junior, Juniorka, U-23 Kobiety i Mężczyźni. 

Naramiennik Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS – Młodzik, Młodziczka 
Klasyfikacja klubowa – puchary 1-3 m. 

Klasyfikacja Wojewódzka – puchary 1-3 m. 

 Organizator zapewnia nagrody rzeczowe  za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach 

oraz puchary dla zwycięzców poszczególnych kat. wiekowych   
 nagradzani obowiązkowo na podium wchodzą w strojach sportowych 

 

VII. Zasady finansowania 

 organizator pokrywa koszty organizacji wyścigu 

 koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące 

 

Wpisowe w wysokości 20zł pokrywają startujące kluby, wpłacając kwotę w formie elektronicznej na 

konto Krajowego Zrzeszenia LZS:  

 

Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604  

S. Krzyżanowskiego 46a 01-220 Warszawa 

 

* Przy przelewie, prosimy o podanie danych do faktury: nazwa klubu, adres, NIP, nazwa imprezy. 

Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury 
  

VIII. Postanowienia końcowe 

 Podczas trwania zawodów obowiązują ograniczenia związane z pandemią COVID -19 

 Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol 

 Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby (OC, NW) 

 Każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu oraz 

skradzione lub zagubione rzeczy 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną 

 We wszystkich sprawach techniczno – sportowych nie ujętych w niniejszym 

regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem 

 Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów przy OZKol, a Sędziego 

Głównego PZKol. W porozumieniu z Organizatorem 

 Najbliższy szpital mieści się w Opolu przy ul. Witosa – Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny, tel. 077/45-20-745 

 Odpowiedzialny za organizację wyścigu jest Marian Staniszewski – nr tel. 603126160 

 



 

DANE OSOBOWE 

 
1. Administratorem danych osobowych uczestników, trenerów, członków drużyn i inne-
go personelu jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. 
Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 01-220 Warszawa (dalej: „LZS”). 

2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można 
kierować na adres: lzs@lzs.pl 

3. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, rocznik/kategoria wiekowa, nazwa licencji, nazwa 
klubu, województwo,  wynik, wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w 
Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS, przeprowadzenia i odbycia Mistrzostw, informo-
wania o przebiegu Mistrzostw i wynikach zawodników na nich osiąganych, promowania Mi-
strzostw w mediach oraz sprawozdawczości dotyczącej Mistrzostw. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
prawnie uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Mi-
strzostw i działań LZS z tym związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowania rozwoju sportu, re-
kreacji i wychowania fizycznego oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność do wykonania za-
dania (zorganizowania Mistrzostw), realizowanego w interesie publicznym. 

5. LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom LZS, 
którzy w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych danych; po-
zostałym współorganizatorom; partnerom i sponsorom Mistrzostw; przedstawicielom me-
diów relacjonującym przebieg Mistrzostw; podmiotom świadczącym na rzecz LZS usługi, np. 
usługi hostingu, usługi informatyczne; dostawcy oprogramowania służącego do zgłaszania 
kandydatów oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które mogą żądać ujawnienia da-
nych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy danych). 

6. Dane  osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: 

1) sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

2) usunięcia w przypadku gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,  
b) cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej pod-

stawy przetwarzania,  
c) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzęd-

nych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, 
d) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa,  

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: 
a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwala-

jący sprawdzić prawidłowość tych danych, 
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody 

na ich usunięcie, 
c) dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do 

obrony lub dochodzenia roszczeń, 
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LZS są nadrzędne wobec pod-
stawy Pani/Pana sprzeciwu,  



 

4) przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podsta-
wie zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie od-
bywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony 
w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest 
niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

9. W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, 
oznacza to, że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, do którego 
Pan/Pani przynależy. Podanie danych osobowych nie było wymogiem ustawowym, ale jest 
konieczne do wzięcia udziału w Mistrzostwach.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Wizerunek. Wszyscy uczestnicy, trenerzy, członkowie drużyn i inny powiązany personel 
biorący udział w Mistrzostwach KZ LZS wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego 
wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub relacji video, sporządzanych w trakcie 
Mistrzostw, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w obecności innych 
uczestników. Zdjęcia i relacje video mogą  być dostępne w prasie, na stronach 
internetowych Organizatorów, branżowych stronach internetowych, kontach 
Organizatorów w mediach społecznościowych oraz w informatorach branżowych.  

   

 

Organizatorzy 

Krajowe Zrzeszenie LZS 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 


