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II Owocowy przełaj 2017 

Regulamin II wyścigu kolarskiego „Owocowy przełaj” 
 

I CEL WYŚCIGU 
Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie gminy Jeżewo jako zdrowa forma wypoczynku oraz sposób na życie. 
 

II ORGANIZATORZY 

• Jarosław Dąbrowski (Laskowice Pomorskie) wraz z rodziną – organizator główny 

• WBtiming.pl – pomiar czasu 
 

III TERMIN I MIEJSCE 
19 listopada 2017r., Laskowice Pomorskie (86-131), ul. Długa 48 
Odprawa techniczna godz. 12:oo. 
Zgłoszenia przez stronę internetową: http://wbtiming.pl/OwocowyPrzelaj lub w dniu zawodów w biurze organizatora (nie 
później niż 45 min. przed startem). Odbiór nr-u startowego w dniu rywalizacji, nie później niż do godz. 12:oo. 
Start wspólny o godz. 12:45 na terenie sadu organizatora w wyznaczonym miejscu. 
W przypadku sprzyjających warunków pogodowych rywalizacja rozpocznie się o godz. 12:45 start honorowy (1 runda – 
wspólna rozgrzewka), start ostry o godz. 13:o5. 
Ustawienie na linii startowej: 
pierwszeństwo startu w pierwszej linii mają zawodnicy z rowerami przełajowymi (zgłoszenie roweru przy pobieraniu nr-u 
startowego) oraz pierwsza piątka z I edycji „Owocowego przełaju”. 

 

IV ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU 
Wyścig należy traktować jako formę wspólnej zabawy, treningu z pomiarem czasu. 

1. Prawo startu ma osoba pełnoletnia. 
2. Rywalizacja zostanie rozegrana zgodnie wg zasad UCI Cyclocross. 
3. Po trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie zawodnicy. 
4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask. 
5. Zawodnik może korzystać z roweru przełajowego lub MTB. 
6. Każdy zawodnik przytwierdza nr startowy w dwóch miejscach na lewym ramieniu oraz w dolnej części środku pleców. 
 

V TRASA WYŚCIGU I DYSTANS 
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej, dł. okrążenia 2 800 m, całkowity dystans to 7 okrążeń dla mężczyzn i 6 
okrążeń dla kobiet. Organizator zastrzega prawo do skrócenia trasy w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

VI OPŁATA STARTOWA 
Brak. 

 

VII NAGRODY 
Puchary dla pierwszych trzech zawodników oraz nagroda specjalna dla „czarnego konia” wyścigu, wybieranego przez 
organizatora. 

 

VIII NAJBLIŻSZY SZPITAL 
Nowy Szpital Sp. z o.o., Świecie ul. Wojska Polskiego 126, tel. 41 240 16 00. 

 

IX OPIEKA SĘDZIOWSKA 
Nad przebiegiem rywalizacji czuwa organizator. 

 

X ZMIANY REGULAMINU 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku jakichkolwiek zmian 
w regulaminie zostaną one przedstawione na odprawie technicznej. 

 

XI ZAKOŃCZENIE WYŚCIGU I WRĘCZENIE NAGRÓD 
Wręczenie pucharów i nagród odbędzie się po przyjeździe ostatniego zawodnika na mecie. 

 

XII OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYŚCIG  
Jarosław Dąbrowski tel. 505 562 387, � jaroslawdabrowski@onet.pl. 

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Zawodnicy oraz osoby towarzyszące powinni być ubezpieczeni indywidualnie.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby towarzyszące w 
trakcie rozgrywania wyścigu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania rywalizacji. 
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 


