
          

 

Regulamin 

Amatorski wyścig w kolarstwie szosowym  

o Puchar Wójta Gminy Grudziądz – Mały Rudnik 
 

Wyścigi na trasie o umiarkowanej skali trudności, bez ingerencji w ekosystem, przy 

wykorzystaniu naturalnych warunków terenu. Celem jest popularyzacja kolarstwa i 

umożliwienie startu wszystkim, którzy spełniają wymogi regulaminu. 

Zawody są organizowane zgodnie z  przepisami UCI i PZKol. 

Prawo startu mają zawodnicy :  amatorzy z kraju i zagranicy. 

 

§ 1 Cel imprezy 

 

1. Popularyzacja kolarstwa oraz zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

2. Promocja Gminy Grudziądz 

3. Promocja Regionu Kujawsko – Pomorskiego. 

4. Promocja Regionu Powiatu Grudziądzkiego 

5. Wyłonienie najlepszej zawodniczki i zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

 



§ 2 Organizator 

 

 KPZkol 

 Amatorska Grupa Kolarska 

 Kontakt: 

 Artur Pajer - Tel. 696 479 885 

 Piotr Połomka - Tel. 792 007 867 

 

§ 3 Czas i miejsce 

1. Zawody odbędą się w niedzielę 24.09.2017 w miejscowości Mały Rudnik k. Grudziądza 

 

2. Biuro zawodów: GOK Mały Rudnik. 

 

§ 4 Trasa i dystans 

 

1. Długość jednej pętli wynosi 19km, jest to trasa przebiegająca przez miejscowości: Sztynwag – 

Pieńki Królewskie – Rozgarty – Szynych – Sosnówka – Podwiesk – Wielkie Łunawy – Gogolin 

– Sztynwag 

2. Dystans - mężczyźni 57 km (3x19km) 

3. Dystans - kobiety 19km 

 

§ 5 Uczestnictwo 

 

1. Prawo startu mają zawodniczki (cy), którzy posiadają ważne badania lekarskie (lub podpiszą 

oświadczenie), oraz zawodniczki (cy) niestowarzyszeni ( bez licencji ), posiadający dowód 

tożsamości. 

2. Startujący w wyścigu i oficjalnym treningu, muszą posiadać sprawny technicznie rower , z 

dwoma sprawnymi hamulcami, pełny kask i przypięty numer startowy. 

3. Zakaz startu z tzw. „lemondem” oraz rogami na kierownicy. 

4. Kategorie wiekowe: 

  M1 - 18-35 lat  

  M2 - 36-55 lat  

  M3 - 56 i wyżej  
  Open - Kobiety 



§ 6 Zgłoszenia/płatności 

 

1. Zgłosze ia drogą elektro icz ą są przyj owa e a for ularzu u ieszczo y  a stro ie: 
http://wbtiming.pl/GOK do niedzieli 24 września do 9:00.  

 

2. W dniu zawodów, w biurze wyścigu od 9:00 do 10:00 (dokładne godz. 2 tyg. przed wyścigiem) 

3. Opłata startowa - 40 zł płatne w dniu zawodów, w biurze wyścigu. 

 

 

§ 7 Sposób przeprowadzenia zawodów 

 

1. Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego. 

2. Zwycięzcą zostanie ten kto przejedzie linię mety jako pierwszy. 

3. Organizator przewidział nagrodę za premię górską. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów o czym poinformuje na 

odprawie technicznej. 

5. Dokładny profil i przebieg trasy rundy dostępny na Facebook : 

https://www.facebook.com/malyrudnikkolarstwo/ 

6. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego. 

7. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy. 

 

 

§ 8 Klasyfikacja „Najlepszy Góral” 

 

1. W klasyfikacji górskiej biorą udział zawodnicy kategorii M1,M2 i M3. 

2. Klasyfikacja odbędzie się za pomocą elektronicznego pomiaru czasu wbtiming.pl 

3. Premia górska będzie umiejscowiona na szczycie podjazdu w miejscowości Wielkie Łunawy. 

4. Podjazd będzie punktowany na każdej pętli. 

5. Premia górska będzie punktowana odpowiednio dla pierwszych pięciu kolarzy na szczycie. 

6. Zwycięzcą indywidualnej klasyfikacji górskiej zostanie ten, kto zgromadzi największą ilość 

punktów. 

7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników,  

o zwycięstwie decyduje miejsce zajęte na ostatnim podjeździe. 

8. Nagrodą dla zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Góral” będzie puchar. 

 

http://wbtiming.pl/GOK
https://www.facebook.com/malyrudnikkolarstwo/


9. Punktacja na premii górskiej: 

1 miejsce – 10 pkt 

2 miejsce – 8 pkt 

3 miejsce – 6 pkt 

4 miejsce – 4 pkt  

5 miejsce – 1 pkt 

 

 

§ 9 Porządek i bezpieczeństwo 

 

1. Wyścigi rozgrywane będą przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas 
przejazdu kolumny wyścigu będzie wstrzymywany.  
 

2. Na głównych skrzyżowaniach drogi nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, 
OSP oraz służby organizatora. 

 

3. Zabezpieczenie dynamiczne samochodów i motocykli organizatora dotyczyć będzie grupy 
głównej. 
 

4. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i 

prawostronny ruch, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania / dublowania zawodnik wolniejszy 
zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu. 

  

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

 

6. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych 
zabudowań. 

 

 

 

§ 10 Zasady finansowania 

 

Koszt organizacji wyścigu, w tym nagród ponoszą organizatorzy oraz sponsorzy. 

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 



2. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali 
ewentualne koszty leczenia.  
 

3. We wszystkich sprawach spornych nie objętych tymi przepisami będzie decydowała Komisja 

Sędziowska w porozumieniu z organizatorem. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie oraz rzeczy 

zaginione lub skradzione. 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

6. Najbliższy szpital – Grudziądz, ul. Rydygiera. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z Komisją Sędziowską do ewentualnych 

zmian w powyższym regulaminie, o których poinformuje na odprawie technicznej. 

8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. 

 

 

Amatorska Grupa Kolarska 

LZS GOK Mały Rudnik 


