
REGULAMIN 
 
 

WYŚCIGU KOLARSKIEGO  
V Kryterium kolarskie o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Kobielicach 
 

Kobielice, 10 września 2022 r. 
 
 

I. ORGANIZATORZY 

Wyścig Kolarski o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobielicach zwany dalej wyścigiem, 

organizowany jest przez: 

Uczniowski Klub Sportowy AVATAR (ul. Topolowa 42, 43-262 Kobielice) 

Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna 130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. 

(32) 449-11-14.  

Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest Rafał Sekta, tel. 609541776 kontakt@uksavatar.pl 

 
II. CEL WYŚCIGU: 

1. Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Popularyzacja kolarstwa szosowego. 

3. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu 

4. Zwiększenie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży 

5. Zapewnienie możliwości udziału w zawodach sportowych 

6. Promowanie akcji widoczny rowerzysta 

7. Przeciwdziałanie problemom alkoholowym 

 

 

 



III. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Biuro wyścigu w dniu 10.09.2022 r. w godz. od 9.15 do godz. 10.15 w miejscowości Kobielice 

(teren Szkoły Podstawowej) 43-262 Kobielice ul. Topolowa 42 

2. Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej (runda 1700 m) 

3. Odprawa techniczna zawodników zrzeszonych o godzinie 10.30 w biurze zawodów. 

4. Start pierwszej kategorii o godzinie 11.00 

5. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz 16.00 

 
IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW: 

Godziny startu dla poszczególnych kategorii - zgodnie z programem*: 

ŻAKINIA     4 okrążenia, start około godz. 11.00 

ŻAK     6 okrążeń, start około godz. 11.20 

MŁODZICZKA + 

JUNIORKA MŁODSZA  8 okrążeń, start około godz. 11.50 

MŁODZIK     8 okrążeń, start około godz. 12.20 

JUNIOR MŁODSZY + JUNIORKA 12 okrążeń, start około godz. 12.50 

JUNIOR              14 okrążeń start około godz. 13.30 

Dzieci 11-12 lat (rowery MTB) 2 okrążenia, start około godz. 14.10 

Dzieci 13-16 lat (rowery MTB) 2 okrążenia, start około godz. 14.10 

 

Zabawa rowerowa na terenie szkoły, wyścig w formie toru z przeszkodami (rowery MTB) 

Dzieci 7-8 lat    start około godz. 15.00 

Dzieci 9-10 lat    start około godz. 15.20 

Dzieci do lat 6    skrócona trasa start około godz. 15.40 

 

Dekoracja zawodników licencjonowanych około godz. 14.30 

Dekoracja zabawy rowerowej około godz.16.00 

Organizator w porozumieniu z komisją sędziowską przewiduje możliwość łączenia kategorii wiekowych w 

zależności od frekwencji, szczegóły zostaną podane w trakcie odprawy technicznej. 

Wyścigi dzieci zostaną rozegrane w formie wyścigu szosowego lub terenowego, (dopuszcza się startu 

wyłącznie na rowerach MTB) w którym o kolejności będzie decydować miejsce zajęte na mecie, a w 

kategorii żak, żakinia, młodzik ,młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka w formie 

kryterium kolarskiego w trakcie którego zawodnicy i zawodniczki będą zdobywać punkty na co drugim 

okrążeniu wg klucza 5-3-2-1, a na pozostałych okrążeniach 2-1. 



ZGLOSZENIA: 

 W kategoriach niezrzeszony do 16 lat – przez portal dostartu.pl lub od godz. 11.30 do godz. 

13.30 w biurze zawodów.  

 W kategoriach zawodników zrzeszonych żak, żakinia, młodzik, młodziczka, junior młodszy, 

juniorka młodsza, junior, juniorka przez portal dotartu.pl 

https://dostartu.pl/v-kryterium-kolarskie-o-puchar-dyrektora-sp-w-kobielicach-v7995 

 

W kategoriach niezrzeszonych do lat 16 i w kategoriach zawodników zrzeszonych nie będzie pobierana 

opłata startowa. 

 
V. NAGRODY 

1. W kategoriach dzieci i młodzieży, dyplomy, medale i drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 

2. W kategoriach licencjonowanych, medale, nagrody rzeczowe za miejsca 1-3. W każdej kategorii za 

zajęcie 1 miejsca pamiątkowy puchar.  

VI. FINANSOWANIE 

1. Organizator pokrywa koszty: 

- Przeprowadzenia rejestracji uczestników. 

- Przygotowania klasyfikacji końcowej poszczególnych wyścigów. 

- Wynajmu terenu na rozmieszczenie biura zawodów oraz kosztów związanych z mediami zużytymi podczas 

wyścigu. 

- przejazdu samochodów technicznych. 

- Promocji wyścigu wśród zawodników licencjonowanych. 

 
2.  Współorganizator pokrywa koszty: 

- Zabezpieczenia medycznego i technicznego. 

- Trofeów i nagród. 

- Promocji wyścigu wśród mieszkańców Gminy Suszec, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

- Obsługi sędziowskiej i spikera prowadzącego zawody. 

3. W kategoriach dzieci oraz kategoriach licencjonowanych nie będzie pobierana opłata startowa. 

4. Koszty uczestnictwa pokrywają macierzyste kluby lub sami uczestnicy. 

 

 

 

 

 
 



VII. KARY 

1. W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin Sportowy i 

porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wyścigi w kategoriach licencjonowanych zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego 

Związku Kolarskiego. 

2. Wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym w poszczególnych kategoriach, pomiędzy 

kategoriami ruch w porozumieniu ze służbami porządkowymi będzie udrażniany 

3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność  

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników a jedynie wyścig organizacyjnie 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne 

osoby, które nie wynikają z winy organizatora 

6. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich 

sprawach nie ujętych w regulaminie 

7. Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy Śląski Związek Kolarski 

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, dzieci startujące w kategorii szkół podstawowych 

muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w wyścigu oraz klauzulę RODO na potrzeby 

organizacji zawodów . 

IX. SZPITAL 

 Szpital Miejski w Żorach ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory  
 
 Szpital w Pszczynie ul. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna  

 
  
 MAPA TRASY 
 


