
 

 

VI EDYCJA 2022 



  VI Owocowy Przełaj 2022            

Regulamin dla kategorii Amator 

Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym  Owocowy Przełaj 2022  
 

I CELE WYŚCIGU 
Popularyzacja kolarstwa przełajowego na terenie gminy Jeżewo oraz powiatu świeckiego jako zdrowa 

forma wypoczynku i sposób na życie. 
Promocja ruchu na świeżym powietrzu oraz sportu dzieci i młodzieży. 
Zdobycie punktów do klasyfikacji Pucharu Polski i Challenge’u PZKol. 

 

II ORGANIZATORZY 
• Stowarzyszenie Owocowy Przełaj - organizator główny 
Współorganizatorzy: 

• Gmina Jeżewo http://ug-jezewo.lo.pl/ 

• Ciclo Sport J-Bike - serwis techniczny https://pl-pl.facebook.com/ciclosportjbike/ 

• WBtiming.pl – zapisy i pomiar czasu dla amatorów https://wbtiming.pl 
 

III TERMIN I MIEJSCE 
Wyścig odbędzie się w dniu 19 listopada 2022r. (sobota) w miejscowości Laskowice Pomorskie, ul. Długa 48. 
 

IV ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia zawodników kategorii Amator prowadzone są wyłącznie przez stronę internetową: 

https://wbtiming.pl/6OwocowyPrzelaj do dnia 15.11.2022 r. do godz. 12:00 lub w dniu zawodów w biurze 
organizatora w godz. 8:15-9:30. Prawo startu mają zawodnicy bez licencji (18 lat i starsi). Regulamin wyścigu 
kategorii Amator jest również dostępny na stronie zapisów. 

Biuro organizatora mieści się w Domu Misyjnym księży Werbistów przy ul. Długiej 44 w Laskowicach 
Pomorskich. 
 

V ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU 
1. Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki bez licencji powyżej 18 roku życia. 
2. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol. 
3. Po trasie wyścigu mogą poruszać się jedynie zawodnicy posiadający numer startowy. 
4. Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask. 
5. Każdy zawodnik otrzymuje 2 nr-y startowe: na biodra i na ramię. 
 

VI TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej zgodnie z przepisami PZKol. Długość okrążenia: 2 900 m. 
Trasa wyścigu będzie dostępna 18.11.2022 (piątek) w godz. 12-15 (z opieką medyczną). 
Harmonogram startów, dekoracji i czasów trwania wyścigów dla kategorii Amator: 

• od 8:15 - weryfikacja zawodników kategorii Amator w biurze organizatora 

• 8:00 - 9:15 - trening na trasie wyścigu 
 

• 10:25 - kategoria Amator Mężczyźni - około 40min. 

• 11:51 - kategoria Amator Kobiety - około 30min. 
 

• 12:30 - dekoracja kategorii: Amator Mężczyźni, Amator Kobiety 
 

VII ZASADY FINANSOWANIA 
Koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator. 
Koszty przejazdu i pobytu po stronie startujących. 
Kategoria Amator - opłata startowa 80zł, po terminie (17.11.2022r.) 100 zł. 

 

VIII NAGRODY 
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz medale dla zwycięzców w kategorii Amator. 

 

IX KOMISJA SĘDZIOWSKA 
Sędziego głównego i 2 komisarzy wyznacza Kolegium Sędziów PZKol. Pozostali sędziowie zostaną 

delegowani w porozumieniu z organizatorem. 
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X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Zawodnicy kategorii Amator powinni być ubezpieczeni indywidualnie.  
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby 
towarzyszące w trakcie rozgrywania wyścigu. 
Organizator zapewnia stanowisko do mycia rowerów w wyznaczonym miejscu, posiłek regeneracyjny po 
wyścigu oraz opiekę medyczną podczas trwania wyścigu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania rywalizacji. 
Zawodnicy i opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro wyścigu zgodnie 
z Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. 
 

XI NAJBLIŻSZY SZPITAL 
Nowy Szpital Sp. z o.o., Świecie ul. Wojska Polskiego 126, tel. 41 240 16 00, tel. alarmowy 112. 
 

XII OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYŚCIG Z RAMIENIA ORGANIZATORA 
Jarosław Dąbrowski tel. 505 562 387,  owocowyprzelaj@onet.pl. 
 

XIII ZAKWATEROWANIE 
Możliwość zakwaterowaniu w okolicznych miejscowościach (Tleń, Świecie, Chełmno) we własnym 
zakresie. 

mailto:owocowyprzelaj@onet.pl

