
REGULAMIN 
 

WYSCIGÓW BIEGOWYCH  

W RAMACH FAMILY DAY – 1.06.2019 
 

1. ORGANIZATORZY 

Aptiv Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków  
Kontakt:  Jarosław Błaszczak, Katarzyna Mikołajczak, Magdalena Białowąs – APTIV 
 

2. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się w sobotę 01 czerwca 2019 r. w Lesie Tynieckim i w bliskiej okolicy siedziby Aptiv,  
przy ulicy Podgórki Tynieckie 2 w Krakowie. 

 
3. KATEGORIE i DYSTANSE  

PROFI – dystans ok. 1,7 km  
OPEN – dystans ok. 3,5 km 
Na obu dystansach - kategorie wiekowe mężczyzn 16-29 lat, 30-39 lat, powyżej 40 lat; kobiety – bez kategorii 
wiekowych 

    
4. ZAWODNICY 

     W konkurencji mogą wziąć udział pracownicy Aptiv oraz członkowie ich rodzin.. 

5. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są poprzez wpisanie się na dedykowanej stronie do zapisów firmy 
PROTEMPO oraz przed startem wyścigu (nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem zawodów).  
W zgłoszeniu zawodnik jest obowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 31 maja 2019 do godz. 16.00 oraz na miejscu zawodów do 60 
minut przed startem. 
 
Poprzez zgłoszenie do wyścigu uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 
 
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. Przyjmuję do wiadomości, że należy 
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami 
uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Warunkiem startu jest ukończenie 16 roku 
życia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 
poprzez złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 

a. podpisanie oświadczenia  

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 

a. Wyścig odbywa się częściowo po drogach publicznych i ścieżkach ogólnodostępnych, na nie zamkniętej  
i nie zabezpieczonej trasie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do skrzyżowań, 
uważać szczególnie na pojazdy wyjeżdzające z posesji oraz maszyny rolnicze. 

b. Zawodnicy przed startem odbierają swoje numery startowe zgodnie z rejestracją do zawodów na platformie 
do zapisów. 

c. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego. 
d. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie 

skutkowało dyskwalifikacją. 
e. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział ze względu na płeć, zostaną 

uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 
   
8. PROGRAM MINUTOWY  

10.30  Otwarcie biura zawodów 
11:30-12:15 Odbiór numerów startowych w biurze zawodów 



12:30-12:45 Rozgrzewka dla zawodników konkursów biegowych 
12:45  Start wyścigów biegowych dla pracowników APTIV – na obu dystansach 
13:00  Meta – przewidywany przyjazd pierwszego zawodnika krótkiego dystansu 
13.30  Meta – przewidywany przyjazd ostatniego zawodnika długiego dystansu 
16.00  Uroczyste zakończenie wyścigów i wręczenie medali oraz nagród 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu minutowego w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 
Ostateczny program zostanie podany na odprawie technicznej.   
 
9. KLASYFIKACJE W ZAWODACH BIEGOWYCH (1,7KM ORAZ 3,5 KM):  
 

1. Kategoria kobiet (bez kategorii wiekowych) 
2. Kategoria mężczyzn w wieku 16-29 lat (rocznik 1990-2001) 
3. Kategoria mężczyzn w wieku 30-39 lat (rocznik 1980-1989) 
4. Kategoria mężczyzn w wieku 40+ lat (rocznik 1979 i wcześniejszy) 

 
10. NAGRODY W KONKURSIE SPORTOWYM 
 
Dla najlepszych zawodniczek i zawodników zostaną wręczone medale oraz nagrody rzeczowe przekazane przez 
Organizatorów i Sponsorów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: w każdej kategorii 3 pierwszych 
zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród w dodatkowych kategoriach. 
 

11. INFORMACJE DODATKOWE 

Trasa będzie oznakowana, w razie wypadku dostępna będzie pomoc ratowników medycznych.  
 
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.  
 
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z 
należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz 
medycznych na trasie wyścigu.  
 
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), 
przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  
 
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem,     zaś jego brak znajomości stanowi okoliczność 
obciążającą uczestnika.  
 
Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych 
uznawanych za działanie "siły wyższej".  
 
Poprzez zgłoszenie do wyścigu uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.  



REGULAMIN 
 

WYSCIGU ROWEROWEGO PROFI  
w dniu 01.06.2019 W RAMACH FAMILY DAY 

 
1. ORGANIZATORZY 

Aptiv Services Poland S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków  
Kontakt:  Marek Rechlecki, Katarzyna Mikołajczak, Magdalena Białowąs – APTIV 
  

2. TERMIN I MIEJSCE 

Przejazd odbędzie się w sobotę 01 czerwca 2019 r. w Lesie Tynieckim i w bliskiej okolicy siedziby Aptiv,  
przy ulicy Podgórki Tynieckie 2 w Krakowie. 

3. KATEGORIE i DYSTANSE  

PROFI – dystans ok. 15 km:  
Kategorie wiekowe 16-18 lat, 19-35 lat, 36-45 lat, powyżej 45 lat; kobiety; mężczyźni; 

    
4. ZAWODNICY 

     W konkurencji mogą wziąć udział pracownicy Aptiv oraz członkowie ich rodzin. 

5. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są poprzez wpisanie się pracownika na dedykowanej stronie do zapisów 
firmy PROTEMPO oraz przed startem wyścigu (nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem zawodów).  
W zgłoszeniu zawodnik jest obowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 31 maja 2019 do godz. 18.00 oraz na miejscu zawodów do 45 
minut przed startem. 
 
Poprzez zgłoszenie do wyścigu uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 
 
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 wyrządzone przez nich 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. Przyjmuję 
do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam 
się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Warunkiem startu jest 
ukończenie 16 roku życia. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 

a. zawody przeznaczone są dla pracowników Aptiv 
b. ukończone 16 lat 
c. posiadanie sprawnego roweru bez wspomagania elektrycznego 
d. używanie sztywnego kasku 
e. podpisanie oświadczenia  

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 

a. Wyścig odbywa się częściowo po drogach publicznych i ścieżkach ogólnodostępnych, na nie zamkniętej  
i nie zabezpieczonej trasie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania sie do skrzyżowań, 
uważać szczególnie na pojazdy wyjeżdzające z posesji oraz maszyny rolnicze. 

b. Szczególnie niebezpieczne miejsce na trasie (stromy, kamienisty zjazd pomiędzy drzewami) oznaczono na 

mapie znakiem . Miejsca te zostaną analogicznie oznaczone w terenie. Zalecane jest zdecydowane 
zmniejszenie prędkości już przed niebezpiecznym odcinkiem, ewentualnie sprowadzenie roweru. Poza tym 
stromymi zjazdami na trasie występują inne niebezpieczne miejsca wymagające szczególnej uwagi (m.in. 
hopy, gałęzie, luźne kamienie, piasek lub miejscami możliwa śliska nawierzchnia). 

c. Główne zakręty na trasie zostaną oznaczone kolorową (kontrastującą z otoczeniem) taśmą   - 

oraz strzałkami przymocowanymi do drzew . 
d. Na pozostałych odcinkach trasy oznaczenia będą sporadyczne. 



e. Zawodnicy przed startem odbierają w biurze zawodów numery startowe zgodnie z zapisem na platformie 
do zapisów. 

f. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego. 
g. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie 

skutkowało dyskwalifikacją. 
h. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział płeć zostaną uczestnicy, którzy w 

najkrótszym czasie pokonają trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 
   
8. PROGRAM MINUTOWY  

10.30  Otwarcie biura zawodów 
10:30-11:15 Odbiór numerów i pakietu startowego w biurze zawodów 
11:15-11:30 Rozgrzewka 
11:45  Start wyścigu rowerowego PROFI dla pracowników APTIV 
12:05  Meta – przewidywany przyjazd pierwszego zawodnika PROFI 
12.15  Meta – przewidywany przyjazd ostatniego zawodnika PROFI 
16.00  Uroczyste zakończenie wyścigów i wręczenie medali oraz nagród 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu minutowego w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 
Ostateczny program zostanie podany na odprawie technicznej.   
 
9. KLASYFIKACJE 

PROFI: 
1. Kategoria kobiet w wieku 16-18 lat (rocznik 2001-2003) 
2. Kategoria kobiet w wieku 19-35 lat (rocznik 1984-2000) 
3. Kategoria kobiet w wieku 36-45 lat (rocznik 1974-1983) 
4. Kategoria kobiet w wieku 46+ lat (rocznik 1973 i wcześniejszy) 
5. Kategoria mężczyzn w wieku 16-18 lat (rocznik 2001-2003) 
6. Kategoria mężczyzn w wieku 19-35 lat (rocznik 1984-2000) 
7. Kategoria mężczyzn w wieku 36-45 lat (rocznik 1974-1983) 
8. Kategoria mężczyzn w wieku 46+ lat (rocznik 1973 i wcześniejszy) 

 
10. NAGRODY W KONKURSIE SPORTOWYM 
 
Dla najlepszych zawodniczek i zawodników zostaną wręczone medale oraz nagrody rzeczowe przekazane przez 
Organizatorów i Sponsorów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: w każdej kategorii 3 pierwszych 
zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania nagród w dodatkowych kategoriach. 
 

11. INFORMACJE DODATKOWE 

Trasa będzie oznakowana, w razie wypadku dostępna będzie pomoc ratowników medycznych. 
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.  
 
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z 
należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz 
medycznych na trasie wyścigu.  
 
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), 
przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  
 
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, zaś brak jego znajomości stanowi okoliczność obciążającą 
uczestnika. 
 
Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych 
uznawanych za działanie "siły wyższej".  
 
Poprzez zgłoszenie do wyścigu uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Wyścigu. 



 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.  


