
28-30.05 BIELSKO-BIAŁA

REGULAMIN PATCHRACE 2021

I. ORGANIZATOR

1. Patchrace (zwany dalej: ultramaratonem) jest długodystansowym maratonem 
kolarskim, organizowanym przez Fundację Szprychówka z siedzibą w Bielsku-Białej, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00008320.

II. TERMIN MIEJSCE

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 28-30.05.2021.
 • Biuro i Start ultramaratonu – Klubopiwiarnia Środek, ul. 1 Maja 1, 43-300 
Bielsko-Biała.
 • Baza i Meta ultramaratonu – Baza Harcerska Wilczysko, ul. Harcerska 2, 
43-365 Wilkowice.
 • Start ultramaratonu rozpocznie się w Bielsku Białej z placu przy Klubopiwiarni 
„Środek” ul. 1 Maja 1, o godz. 10:00.
 • Z uwagi na obostrzenia epidemiczne start będzie falowy w losowych grupach, 
każda po 10 osób w 2 minutowych interwałach czasowych. 
 • W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń epidemicznych 
organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły startu.
 • Meta zlokalizowana będzie w bazie ultramaratonu w Bazie Harcerskiej 
Wilczysko w Wilkowicach przy ul. Harcerskiej 2.

III. HARMONOGRAM
 
27.05.2021 (Czwartek)
 • Godz. 17.00-22.00 – rejestracja uczestników w biurze ultramaratonu 
i wydawanie pakietów startowych.  Odprawa techniczna będzie dostępna w formie 
zarejestrowanych materiałów audio-video udostępnionych uczestnikom drogą 
elektroniczną.

28.05.2021 (Piątek)
 • Godz. 06:00-08:30 – rejestracja uczestników i wydawanie pakietów 
startowych w biurze ultramaratonu. Odprawa techniczna będzie dostępna w formie 
zarejestrowanych materiałów audio-video udostępnionych uczestnikom drogą 
elektroniczną.
 • Godz. 10.00 start ultramaratonu w Bielsku Białej z placu przy Klubopiwiarni 
„Środek” ul. 1 Maja 1.



29-30.05.2021 (Sobota/Niedziela)
 • Finisz uczestników.
 • Meta w bazie ultramaratonu, w Wilkowicach w Bazie Harcerskiej „Wilczysko” 
przy ul. Harcerskiej 2, będzie otwarta do godziny 01:00 w niedzielę 30.05.2021.

IV. CEL

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości około 
600km.
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i podmiotów współor-
ganizujących.

V. TRASA ULTRAMARATONU I WARUNKI UDZIAŁU

 • Trasa liczy około 600 km i w większości przebiega po utwardzonej nawierzchni.
 • Ostateczna wersja trasy będzie dostępna dwa tygodnie przed startem 
ultramaratonu.
 • Uczestnicy otrzymają ślad GPS trasy w postaci plików gpx.
 • Uczestników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy: 38 godzin bez 
względu na kategorię.
 • Uczestnicy mają obowiązek poruszać się po wyznaczonej przez organizatora 
trasie.
 • Uczestnicy, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig 
powiadamiają o tym fakcie organizatora.
 • Uczestnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić 
organizatora o miejscu, czasie i przyczynie. Uczestnik ma prawo kontynuować 
wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. 
 • Za godzinę przyjazdu uczestnika na metę uznaje się osobiste podpisanie listy 
na mecie.
 • W ultramaratonie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 • W razie powzięcia wątpliwości, czy zgłoszony uczestnik jest w stanie pokonać 
trasę, organizator ma prawo zażądać od niego udokumentowania pokonania trasy 
minimum 400 km. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu danej osoby do startu należy 
do organizatora.
 • Ultramaraton jest imprezą o charakterze samowystarczalnym, w którym 
uczestnicy pokonują trasę rowerem samodzielnie lub w parze, a uzupełnianie 
zapasów i odpoczynek możliwy jest tylko i wyłącznie w obiektach infrastruktury 
dostępnych dla każdego startującego.
 • Jazda w grupach jest zabroniona, z wyłączeniem kategorii par. 
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas 
pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację 
uczestnika. Z powyższego zakazu wyłączone jest korzystanie z ogólnodostępnych 
połączeń promowych na rzekach.



• Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas 
pokonywania odcinków poza wyznaczoną trasą. Dotyczy to wszystkich przypadków, 
a w szczególności zjechania z trasy w celu zorganizowania noclegu, posiłku, serwisu 
roweru.  Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
 • Dozwolone są:
- dokonywanie zakupów jedzenia i ekwipunku w ogólnodostępnych sklepach,
- wynajmowanie miejsc noclegowych w czasie trwania ultramaratonu
- jazda w parach w kategorii para
 • Zabronione są:
- jazda rowerem innym niż napędzany wyłącznie siłą własnych mięśni,
-  w kategoriach solo jazda „na kole” innego uczestnika lub rowerzysty innego 
niż uczestnik ultramaratonu
- w kategorii para jazda „na kole” rowerzysty innego niż uczestnik ultramaratonu,
- w kategoriach solo jazda grupowa wraz z innymi uczestnikami ultramaratonu,
- jazda bezpośrednio za innym pojazdem,
- korzystanie z auta technicznego,
- korzystanie z własnych punktów noclegowych, żywieniowych lub aprowizacyjnych,
- korzystanie z przepaków na trasie oraz wszelka zorganizowana pomoc zewnętrzna.
- w razie awarii roweru – korzystanie z pomocy innych uczestników Maratonu, 
a także osób nieuczestniczących w ultramaratonie, w tym wezwanie serwisu lub 
zjechanie z trasy; o konieczności zjechania z trasy ultramaratonu należy poinformo-
wać organizatora. 
 • Na trasie ultramaratonu znajdą się 3 (trzy) punkty kontrolne.
 • Na każdym punkcie kontrolnym Uczestnik otrzyma naszywkę.
 • Komplet 3 (trzech) naszywek, prawidłowy zapis przejazdu po trasie 
ultramaratonu oraz podpisane listy na starcie i mecie uprawniają do sklasyfikowania 
uczestnika/uczestników w rankingu.
 • Każdy uczestnik pokonuje trasę z nadajnikiem GPS dostarczanym przez 
organizatora. Nadajniki będą przekazywane uczestnikom 30 minut przed startem.

VI. KLASYFIKACJE

 • Klasyfikacja Uczestników będzie prowadzona w 4 (czterech) kategoriach.
- Solo bez wsparcia Kobiety powyżej 50 roku życia
- Solo bez wsparcia Kobiety poniżej 50 roku życia
- Solo bez wsparcia Mężczyźni powyżej 50 roku życia
- Solo bez wsparcia Mężczyźni poniżej 50 roku życia
- Para
   • Trzech pierwszych zwycięzców z każdej kategorii zostanie nagrodzonych 
nagrodami od sponsorów ultramaratonu.



VII. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Wyposażenie obowiązkowe:
 • sprawny technicznie rower,
 • kask sztywny
 • sprawne oświetlenie przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone),
 • logger GPS dostarczany przez organizatora (sprawdzenie śladu GPS będzie 
podstawą do weryfikacji przejechania trasy),
 • telefon komórkowy,
 • dowód osobisty lub paszport.

2. Wyposażenie zalecane:
 • zapasowe dętki i klocki hamulcowe, narzędzia rowerowe
 • zapasowe baterie, akumulatorki lub powerbank,
 • zapasowe urządzenie do nawigacji i rejestracji śladu,
 • podwójny komplet oświetlenia przedniego i tylnego,
 • oświetlenie używane także w czasie dnia,
 • ubiór zapewniający widoczność (odzież fluorescencyjna, odblaskowa, etc.).

3. Przez sprawny technicznie rower, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, organizator 
rozumie rower spełniający warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

VIII. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli 
antydopingowej w trakcie trwania wyścigu lub bezpośrednio po wyścigu.
 • Kontrola może obejmować doping mechaniczny.
 • Czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli w trakcie ultramaratonu będzie 
odliczony od całkowitego czasu jazdy uczestnika.
 • Odmowa poddania się kontroli skutkuje dyskwalifikacją.

IX. OPŁATY STARTOWE

 • 149 zł w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa w ultramaratonie
 • W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie 
wykasowane z listy zgłoszeń. 
 • Zgłoszenia i opłaty będą przyjmowane do 25 kwietnie 2021, po tym terminie 
nie będzie możliwości zarejestrowania startu w ultramaratonie i wniesienia opłaty.
 • Obowiązuje limit 100 miejsc dla zawodników



X. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS
 • transport badaży z biura do mety ultramaratonu. 
 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • dedykowane konto w serwisie online GPS
 • dostęp do aplikacji nawigacyjnej BBtracker (https://nawigacja.1008.pl/)
 • czapeczkę z numerem startowym
 • udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
 • transmisję online poprzez GPS https://nawigacja.1008.pl/
 • opcjonalną wysyłkę pakietu startowego do uczestnika (paczkomaty),  wysyłka  
zostanie uruchomiona po 10 maja 2021 roku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się do ultramaratonu oznacza, że uczestnik zapoznał się 
z regulaminem, akceptuje jego warunki, i zobowiązuje się przestrzegać jego 
postanowień.
2. Uczestnik ultramaratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy 
oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 
oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
344). Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych 
i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne 
do uczestnictwa w ultramaratonie.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Fundacja Szprychówka 
z siedzibą w Bielsku-Białej
4. Ultramaraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
5. Każdy uczestnik bierze udział w ultramaratonie na własną odpowiedzialność, 
co potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.
6. Organizator ultramaratonu nie jest odpowiedzialny wobec uczestników 
ultramaratonu za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z ultramaratonem z winy 
innej niż umyślna.
7. Organizator ma prawo do odwołania ultramaratonu:
1. w przypadku wystąpienia siły wyższej,
2. z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności decyzji władz 
państwowych, zamieszek, strajków, itp.



8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
w związku z odwołaniem ultramaratonu z przyczyn wskazanych w punkcie 7. 
powyżej.
9. W przypadkach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje Organizator.
10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
11. Oficjalnym hasztagiem Wyścigu jest #PatchRace1

XI. KARY

1. Złamanie dowolnego punktu regulaminu skutkuje dyskwalifikacją.
2. Nie stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym skutkuje dyskwalifikacją.
3. Zachowania NIE ekologiczne, a w szczególności śmiecenie na trasie skutkują 
dyskwalifikacją
4. Wszelkie spory rozstrzyga organizator i jego decyzja jest ostateczna.

.


