
Pierwsze Koronawirusowe Zawody Rolkowe w Jeździe Indywidualnej na Czas 

Data zawodów : 20.07.2020 – 02.08.2020 

Miejsce Zawodów : Błonia Krakowskie 

Dystans : 7,1 km (dwa okrążenia) , dla dzieci rocznik 2010 i młodszych 3,5 km (jedno okrążenie) 

Organizator : Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich Krak 

Zawody dofinansowane przez NIW -CRSO ze środków „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych 

w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19” 

Patronat nad zawodami objął Polski Związek Sportów Wrotkarskich w ramach zadania „Jeżdżę w Kasku” 

Zasady : 

• W zawodach może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Jedynym warunkiem jest posiadanie konta na 
STRAVIE (może być wersja darmowa) i dołączenie do Grupy Klubowej KKSW KRAK na tej aplikacji 
https://www.strava.com/clubs/670690  a także wypełnienie formularza z danymi https://kksw-
krak.pl/register 

• W terminie od 20.07.2020 do 02.08.2020 należy przejechać na rolkach dwa okrążenia wokół krakowskich 
Błoń (7,1 km) a dzieci rocznik 2010 i młodsze 3,5 km (jedno okrążenie). Ilość prób jest nieograniczona-liczy 
się tylko najlepszy czas. 

• Zabronione jest korzystanie z pomocy innych rolkarzy czy też kolarzy, każdy uczestnik pokonuje trasę 
samodzielnie. Przejazd rejestruje na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu z GPS , następnie wynik 
przesyła na STRAVE. Każdy uczestnik zobowiązany jest również do przesłania na Strave swojego zdjęcia, 
wykonanego podczas jednej z prób. 

•  Do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik danego zawodnika uzyskany na segmencie  (początek i koniec 
na pasach dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Focha i Kasztelańskiej). 

 
Bezpieczeństwo : 
W związku z objęciem patronatu nad zawodami przez PZSW, w ramach programu „ Jeżdżę w kasku” , każdy 
uczestnik bezwzględnie jest zobowiązany do jazdy w kasku, a jego brak będzie skutkował dyskwalifikacją. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione i 
wyrządzone przez uczestników zawodów. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach jedynie pod opieką 
rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nich pełną odpowiedzialność.  
Ze względu na to że nie zamykamy trasy zawodów, należy samodzielnie wybrać czas w którym można bezpiecznie 

wykonać przejazd.  

 
Wyniki : 
Wyniki będą automatycznie pokazywane na stronie Stravy , https://www.strava.com/segments/24714124 (dorośli) i 

https://www.strava.com/segments/24828137 (dzieci). Po zamknięciu zawodów oficjalna lista wyników zostanie 

opublikowana na stronie KKSW KRAK i na Facebooku( KKSW-KRAK). Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia 

wyników zawodników nie przestrzegających regulaminu. 

 
Opłaty :  
50 pierwszych osób według kolejności zapisów otrzymają bezpłatnie medale okolicznościowe (warunkiem jest 
przejechanie trasy) kolejne osoby mogą otrzymać medal wpłacając kwotę 30 zł na konto klubowe KKSW KRAK 43 

1240 4650 1111 0010 3476 1635 (PEKAO O. w Krakowie) w terminie do 04.08.2020. 
Lista osób otrzymujących bezpłatne medale zostanie opublikowana na stronie KKSW Krak i Facebooku(KKSW-
KRAK) w dniu 03.08.2020 
 
Klasyfikacja : 
Klasyfikacja generalna mężczyzn 
Klasyfikacja generalna kobiet 

https://www.strava.com/clubs/670690
https://kksw-krak.pl/register
https://kksw-krak.pl/register
https://www.strava.com/segments/24714124
https://www.strava.com/segments/24828137


Klasyfikacja Juniorów tj: 
Junior A  rocznik 2002-2003 
Junior B  rocznik 2004-2005 
Kadet      rocznik 2006-2007 
Junior C  rocznik 2008-2009 
Junior D  rocznik 2010-2011 
Junior E  rocznik 2012-2013 
 
 
Nagrody : 
Zwycięzcy kategorii generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają okolicznościowe puchary. 
50 zawodników wg kolejności zapisów (którzy do dnia 02.08.2020 przejechali dwa okrążenia wokół Błoń i zalogowali 
swój wynik na Stravie ), a także wszyscy uczestnicy którzy dokonali zapłaty w terminie do 04.08.2020 otrzymają 
jedyne w swoim rodzaju medale. Zarówno puchary jak i medale zostaną przesłane uczestnikom w terminie do 20 dni 
od daty zakończenia zawodów. Dyplomy za uczestnictwo w zawodach zostaną wysłane drogą elektroniczną. 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora imprezy, dla potrzeb utworzenia listy startowej oraz na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych. 

2. Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem 

danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, 

w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli 

Informacyjnej 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wyścigu. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy Pierwsze Koronowirusowe Zawody w 

Jeździe Indywidualnej na Rolkach-samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie 

koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. 

 

Wszelkie pytania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres zawody@kksw-krak.pl  

mailto:zawody@kksw-krak.pl

