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LUDOWY KOLARSKI KLUB SPORTOWY                              
„GÓRNIK” WAŁBRZYCH 

58– 301 WAŁBRZYCH,  UL. CHOPINA 1 A  
tel. 604 164 658,  tel. 697 174 498   

  e-mail: lkks.g.w@wp.pl 

 

REGULAMIN 

WYŚCIGU KOLARSKIEGO 

- Memoriał Pawła Sosika 

Świebodzice - 15.08.2021 r. 

ART. 1. Organizator 

Organizatorem wyścigu kolarskiego – Memoriał Pawła Sosika jest Ludowy Kolarski 

Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych, organizujące wyścig zgodnie z przepisami 

sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego. 

 

Wyścig będzie rozegrany w dniu 15 sierpnia 2021 roku na trasie okrężnej 

Świebodzice – Siodłkowice – Olszany – Świebodzice.  

 

Adres organizatora: 58-301 Wałbrzych, ul. Chopina 1A, tel. 604 164 658,  

email: lkks.g.w@wp.pl 

  

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są: 

  

- Urząd Miasta Świebodzice, 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, 

- Dolnośląski Związek Kolarski, 

ART. 2. Rodzaj wyścigu 

W wyścigu mogą brać udział: 

 - zawodniczki kategorii juniorki młodsze (urodzone w latach 2005 i 2006) i 

kategorii młodziczki(urodzone w latach 2007 i 2008), posiadające aktualne badania 

lekarskie i ważną na 2021 rok licencję. 
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 - zawodnicy, kategorii junior młodszy (urodzeni w latach 2005 i 2006) i kategorii 

młodzik (urodzeni w latach 2007 i 2008), posiadające aktualne badania lekarskie i 

ważną na 2021 rok licencję. 

 

Wyścig znajduje się w Kalendarzu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. 

Zawodniczki i zawodnicy kategorii junior(ka) młodszy(a) oraz młodzik(czka) będą 

zdobywać punkty do challange’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. 

ART. 3. Uczestnictwo 

Wyścig jest otwartym dla polskich i zagranicznych ekip klubowych oraz zawodniczek 

i zawodników zgłaszających się indywidualnie.  

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy przesłać do dnia 12.08.2021 roku do 

godziny 23:59, tylko drogą elektroniczną na adres email: biurozawodow.eu 

 

UWAGA: 

Organizator przewidział również wyścigi dla dzieci w trzech kategoriach, oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców: 

1. wiek 5-6 lat, 

2. wiek 7-8 lat, 

3. wiek 9-10 lat. 

Dzieci startują na podstawie oświadczeń o braku przeciwwskazań do udziału w 

wyścigu złożonych do komisji sędziowskiej w biurze zawodów – druki oświadczeń 

będą dostępne w biurze zawodów..  

Dzieci startują na rowerach górskich i musza posiadać sprawny rower, strój 

sportowy i kask ochronny. 

ART. 4. Biuro wyścigu 

Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów 

startowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 15.08.2021r. roku od godz. 900 

do godz. 930 w Hali Sportowej Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzicach ul. 

Mieszka Starego 6.  

 

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych 

odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 09.08.2020r. o godz. 945 w obecności 

członków Komisji Sędziowskiej na linii START-META ok. 100 m od biura wyścigu. 
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ART. 5. Program minutowy wyścigu  

 

Dnia  15.08.2021r. 

   

900  -  930         - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych  

945                 - odprawa techniczna 

 

Kolejność startu; 

 

Długość 1-ej rundy = 18,0 km 

 

godz. 1000    -  start kategorii junior młodszy – dystans 3 rundy =  54,0 km 

 

godz. 1003    -  start kategorii młodzik  – dystans 2 rundy =  36,0 km 

 

godz. 1030 do 1115    -  wyścigi dzieci  – teren przyległy do trasy wyścigu, 

dystans różny zależny od kategorii wiekowej, 

 

godz. 1200    -  start kategorii juniorka młodsza – dystans 2 rundy =  36,0 km 

 

godz. 1203    -  start kategorii młodziczka – dystans 1 runda =  18,0 km 

              

godz. 1330    -  dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach. 

ART. 6. Klasyfikacja 

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według 

niniejszego regulaminu. 

 

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej.  

 

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) 

pokona całą trasę wyścigu i minie linię mety jako pierwszy/a/. 

ART. 7. Kontrola antydopingowa                                                                                    

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie 

z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.  
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ART. 8. Kary                                                                                                                             

Kary zgodnie z regulaminem UCI.                                       

ART. 9. Sprawy bezpieczeństwa  

Wyścig rozrywany jest przy ruchu częściowo ograniczonym. Pojęcie „ruch częściowo 

ograniczony” określa, że ruch jest całkowicie zamknięty na czas przejazdu kolumny 

wyścigowej ograniczonej od pojazdu „Pilota wyścigu” do czasu przejazdu grupy 

zasadniczej (peletonu), na którego końcu jedzie pojazd sędziowski „Sędziego 

Wyścigu” oznakowany literą „J-1” dla pierwszej grupy kolarzy i „J-2” dla drugiej 

grupy kolarzy, pozostała część kolumny wyścigowej porusza się po drodze zgodnie z 

zasadami „Prawa o ruchu drogowym”. 

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne. 

 

ART. 10. Nagrody     

Kategoria młodzik(czka): 

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

(bony towarowe) o wartości: 

I-sze miejsce - 80,00 zł, 

II-gie miejsce - 60,00 zł, 

III-cie miejsce - 40,00 zł, 

oraz Puchary Burmistrza Miasta ŚWiebodzice. 

 

Kategoria junior(ka) młodszy(a): 

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

(bony towarowe) o wartości: 

I-sze miejsce - 100,00 zł, 

II-gie miejsce - 70,00 zł, 

III-cie miejsce - 50,00 zł, 

oraz Puchary Burmistrza Miasta Świebodzice. 

                                                                                    

ART. 11. Zasady finansowania 
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Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, 

pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby. 

 

Organizator nie będzie pobierał startowego. 

ART. 12. Szpitale 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni 

wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego 

 

Adresy szpitali:     

-Szpital Miejski w Świebodzicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 

- Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych 

(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 

 

 

 

ART. 13. Komisja Sędziowska 

 

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z 

organizatorem. 

ART. 14.Wyniki  

Organizator niezwłocznie prześle zatwierdzone przez sędziów wyniki z zawodów, na 

adres: dzkol@dzkol.eu oraz umieści na stronie internetowej: biurozawodow.eu.   

   

ART. 15. Postanowienia końcowe    

 

1. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że: 

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność, 

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator wyścigu, nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych 

uczestników zawodów. 

2. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być 

ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w 

wyścigu na własną odpowiedzialność. 

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz 

  

mailto:dzkol@dzkol.eu
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organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

4. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu 

muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

5. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz 

niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników 

zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu 

zawodników na wyścig i z wyścigu. 

7. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje 

Sędzia Główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem. 

8. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia 

wyścigu po ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych. 

9. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają 

zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 

ART. 16. Osoba odpowiedzialna za organizacje wyścigu: 

 

- Mateusz Rosiak             - Prezes LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych – Tel. 604 164 658. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA ZWIAZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

 

1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z 

pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 

aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego 

dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie 

uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce. 

2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach dzieci, osoby obsługi, sędziowie, 

trenerzy, instruktorzy, opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni 

przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub na kwarantannie. 

3. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani 

są do dezynfekcji rąk. 

4. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że: 

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z 

rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-

2 i niniejszymi zasadami, 

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność, 
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– przyjmuje do wiadomości, że Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.  
 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez 

DZKOL w dniu  …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny Wyścigu 
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Plan przejazdu przez miasto Świebodzice 

 

 


