
R E G U L A M I N 

 Kolarski finał WOŚP 30 stycznia 2022 

1. Organizator: 
LTM Masters Team 
 
2. Współpraca: 
Sztab Miejski WOŚP Grudziądz, Wbtiming.pl 
 
3. Cel imprezy: 
Zbieranie środków na okulistykę dziecięcą w ramach miejskiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i dorosłych 
Promocja aktywnego wypoczynku 
Nawiązanie współpracy z klubem kolarskim 
Promocja kolarstwa przełajowego 
Promocja trasy przełajowej w Grudziądzu 
 
4. Termin i miejsce 
Impreza odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. 
Miejsce imprezy grudziądzka trasa  przełajowa ( Rządz ) przy ulicy Konstytucji 3 maja / 
Runa Leśnego. 
 
5. Kategorie wiekowe i dystans 
dziewczęta 9-12 lat - 1 okrążenie 1000m 
chłopcy 9-12 lat - 2 okrążenia 2000m 
dziewczęta 13-14 lat -2 okrążenia 2000m 
chłopcy 13-14 lat - 3 okrążenia 3000m 
amatorzy od 15 lat - 4 duże okrążenia ok 10 km 
 
6. Program imprezy: 
9,00 Rozpoczęcie pracy biura zawodów, 
9:45 Odprawa techniczna dla kat 9 -12 lat (chłopcy i dziewczęta ) 
9:50 Start  kategoria 9-12 lat (chłopcy i dziewczęta ) 
10:25 Odprawa techniczna dla kat 13-14 lat (chłopcy i dziewczęta ) 
10:30 Start  kategoria 13-14 lat (chłopcy i dziewczęta ) 
10:50 Dekoracja kategorii dziewcząt 9-12 
10:55 Dekoracja kategorii chłopców 9-12 
11:00 Dekoracja kategorii dziewcząt 13-14 
11:05 Dekoracja kategorii chłopców 13-14 
11:15 Odprawa techniczna do wyścigu amatorów  
11:20 Start wyścigu amatorów 
12:30 Dekoracja amatorów 
 
7. Zgłoszenia: 
Termin zgłoszeń poprzez system internetowy www.wbtiming.pl upływa 29 stycznia 2022 
do godziny 12:00.  
Zapisy będą możliwe również w dniu zawodów 30 stycznia 2022 roku w biurze zawodów w 
godzinach 9:00-9:40 dla dzieci i 9:00-11:00 dla amatorów 
 
Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest podpisanie zgody przez rodziców 
(opiekunów prawnych).  



 
Limit zgłoszeń wynosi łącznie 250 uczestników na wszystkie wyścigi   
 
Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników oraz 
korespondencji z uczestnikami imprezy. 
 
8. Klasyfikacja i nagrody 
Klasyfikacja ustalana będzie na podstawie kolejności przejazdu przez linię mety.  
Klasyfikacje będą przeprowadzane osobno dla zawodniczek i zawodników.  
Nagradzani będą zawodnicy/zawodniczki, którzy wyścigach zajęli miejsca 1-3.  
 
9. Warunki techniczne i przebieg zawodów 
Do udziału w zawodach dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym 
stanie technicznym, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w 
sprawne hamulce. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać nieuszkodzony kask sztywny, spełniający 
powszechnie obowiązujące normy bezpieczeństwa. 
Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku 
sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z 
dyskwalifikacją. 
Trasa zawodów będzie oznaczona taśmą ostrzegawczą. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo nieznacznej aktualizacji harmonogramu, w tym o starty 
osobnych grup.   
 
 

Rejestracja elektroniczna jest równoznaczna z akceptacją regulaminu oraz złożeniem 
oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczam, że treść regulaminu wydarzenia jest mi znana i w pełni ją akceptuję. 
Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność 
cywilną i prawną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie. Zobowiązuję 
się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz poleceń organizatorów i 
sędziów. Oświadczam, że mój stan zdrowia kwalifikuje mnie do udziału w wyścigu 
kolarskim i nie posiadam przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych, oraz, że 
zapoznałem się z trasą i warunkami wydarzenia. W przypadku incydentu, wypadku lub 
innych zdarzeń, zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora lub osób 
współorganizujących. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
LTM Masters Team i podmioty współpracujące na potrzeby organizacji wydarzeń 
kolarskich oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach prasowych i 
promocyjnych.   

 
 


