
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY 

X OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI 
„KORONA KOCICH GÓR” - MEMORIAŁ im. KORNELA 

MORAWIECKIEGO 
40. LAT SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ 

RUNDA SPADAJĄCYCH LIŚCI 
Sobótka, 09.10.2022 r. 

 

1. ORGANIZACJA  
 

Organizatorem X Ogólnopolskiego Wyścigu „Korona  Kocich  Gór” Memoriał im. Kornela 
Morawieckiego w miejscowości Sobótka jest: Stowarzyszenie „Lipówka”, 55-120 Wielka 
Lipa 140, reprezentowane przez Dominika Krupę, Prezesa Zarządu, tel. +48 519 803 463; 
dominikkrupa@wp.pl ;  
 
Dyrektor Wyścigu: Henryk Charucki, tel. +48 601 718 012; henryk_charucki@harfa-
harryson.com.pl  
Z-ca Dyrektora Wyścigu: Przemysław Bednarek. tel. +48 697 707 504; 
kssleza@gmail.com 
 
Współorganizatorzy:  
Ślęża Sobótka Bike Academy 
KS Arkadia, Wielka Lipa 111, 55-120 Oborniki Śląskie 
 

2. FORMAT ZAWODÓW ORAZ PUNKTACJA  
Wyścig zostanie przeprowadzony 09.10.2022 r. (niedziela) na Dolnym Śląsku, zgodnie 
z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego dotyczącymi szosowych wyścigów 
jednodniowych ze startu wspólnego.  
Trasa wyścigu: miejscowość Sobótka (start) – Strzegomiany – Będkowice – Księgnice – 
Świątniki – Przezdrowice - Sobótka (meta). Trasa wyścigu przebiega na obszarze gminy 
Sobótka, Powiat Wrocławski. 
Długość rundy 12 km + 1km dojazd na metę. 
 
KOLEJNOŚĆ STARTU: 
 

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach: Kategorie wiekowe zawodników              
i zawodniczek niezrzeszonych: 

          
               godz. 09:30   - Młodzik                             - dystans – 24,0 km+ 1km   
 
              godz.  09.18   - Młodziczka                                   - dystans – 12,0 km + 1km 
   
              godz.  09:22   - Żak, Żakini                                - dystans – 12,0 km + 1km                      
 
X Ogólnopolski Wyścig Kolarski KKG w Sobótce jest wpisany do Kalendarza Imprez: 
 
1/ Polskiego Związku Kolarskiego,  
2/ Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.  



Dla zawodników i zawodniczek z Dolnego Śląska jest objęty punktacją do Challenge’u 
Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w roku 2022.  
 
3. UCZESTNICTWO  
Zgodnie z art. 1.1.002 i 2.3.001 Przepisów szosowych PZKol. w wyścigu prawo startu mają 
kolarze kategorii młodzik, młodziczka (13-14 lat), żak i żakini (11-12 lat), posiadający 
aktualną licencję kolarską oraz ważne badania lekarskie. Oprócz polskich                                
i zagranicznych drużyn klubowych, regionalnych lub mieszanych dopuszcza się udział 
zawodników indywidualnych oraz szkółek kolarskich. Startujący kolarze i osoby z klubów 
lub szkółek, np. trenerzy, mechanicy i inni działacze, winni mieć ubezpieczenia NW i OC.  
 
Dla zawodników z Polski potrzebna jest licencja i ważne badania lekarskie. Zawodnicy 
zagraniczni przedstawiają tylko licencje.  
 
Zgłoszenia na wyścig dla wszystkich kategorii wiekowych dokonujemy w biurze 
zawodów w dniu 09 października 2022 r., od godz. 7.00 po okazaniu licencji i badań 
lekarskich 55-050 Sobótka Aleja Św. Anny 12 /stadion/. 
 
Każdy kolarz i kolarka otrzyma numer startowy, który przypinamy według ustaleń 
komisji sędziowskiej.  
 
Udział w wyścigu jest bezpłatny. 
 
4. BIURO ZAWODÓW  
Biuro Zawodów usytuowano w miejscowości: Sobótka al. Św. Anny 12 /Stadion/. 
Zgłaszanie  startujących zawodników, odbiór numerów startowych i zgłaszanie 
samochodów technicznych w Biurze Zawodów, w dniu 09.10. 2022 r. (niedziela) w godz. 
7:00 – 8:30. Biuro Zawodów będzie działało do czasu ustalenia i zatwierdzenia wyników. 
Odprawa techniczna z kierownikami ekip i w obecności członków Komisji Sędziowskiej 
odbędzie się o godz. 8.45.  
O ewentualnym losowaniu wg tzw. koszyków, decydować będzie Komisja Sędziowska                   
w dniu zawodów 09.10.2022 r.. Organizator przygotuje dwa komplety numerów T1, T2 itd. : 
osobno dla kat. młodzik/żak i oddzielnie dla młodziczka/żakini. Wymiary: około 15x12 
centymetrów, duża i gruba czcionka. 
Start kategorii młodzik i żak  mężczyźni startują o godz. 9.30. 
Start kategorii młodziczka i żakini kobiety startują o godz. 9.35 
 
5. RADIO WYŚCIGU 
Radia wyścigu nie będzie.  

 

6. NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA 
 Organizator zapewni dwa pojazdy pomocy technicznej. 
 
 
7. LIMIT CZASU  
Zgodnie z art. 2.3.039 limit czasu wynosi 8%.  
Zawodnicy ze stratą przeszło 4 min. do grupy zasadniczej będą wycofywani przez pojazd 
Koniec Wyścigu.  
 
 



8. KLASYFIKACJA I KARY 
Klasyfikacja końcowa zostanie ustalona na mecie wyścigu, zgodnie z Przepisami 
Sportowymi PZKol. 

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe Polskiego Związku Kolarskiego. 

 

 

9. NAGRODY  
Pierwszych pięciu najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek i zawodników zdobywa 
nagrody pieniężne według tabeli poniżej: 

 

Zajęte 
miejsce 

Młodzik/ 
Młodziczka 

Żak/ 
Żakinia 

I 400,00 300,00 
II 300,00 200,00 
III 200,00 150,00 
IV 150,00 100,00 
V 100,00 50,00 

 

Zgodnie z art. 1.2.113 do ceremonii wręczania nagród zawodnicy powinni stawić się   
strojach wyścigowych. Ceremonia odbędzie się na podium usytuowanym na stadionie 
sportowym w Sobótce o godz. 12.00 . Na podium będzie dekorowanych 5 najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii oddzielnie. 

Organizator reguluje nagrody finansowe poprzez wykonanie przelewu na konto 
rodzica zawodnika. Zawodnicy podlegający wypłacie środków finansowych są 
zobowiązani do przesłania danych rodziców do przelewu w ciągu 2 dni od 
zakończenia wyścigu na adres dominikkrupa@wp.pl. Organizator ureguluje nagrody 
finansowe do 2 tygodni od zakończenia wyścigu. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie sprzętu obowiązuje: 
a) standardowy rower szosowy do startu wspólnego, 
b) tradycyjna kierownica, tzw. „baranek”, bez żadnych dodatkowych elementów, 
c) dopuszcza się używanie wyłącznie kół szprychowych z obręczą o maksymalnej 

wysokości 30 mm; koła minimum 16 szprych, 
d) zgodnie z art. 2.2 023 PS PZKOL, obowiązują przełożenia 46x15, równorzędne 

6,55 m,  
e) kask sztywny. 

2. Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.    
3. Wszelkie spotkania, ceremonie oraz zawody będą przeprowadzane zgodnie                   

z bieżącymi zaleceniami UCI i polskich władz dot. przeciwdziałania rozszerzania się 
pandemii Covid-19.    

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane 
przez innych uczestników zawodów lub osoby trzecie, w tym także za rzeczy 
pozostawione bez nadzoru. 



5. Zawody zostaną przeprowadzone w warunkach ruchu częściowo ograniczonego, tj. 
ruch drogowy będzie wstrzymywany na czas przejazdu czoła wyścigu i grupy 
zasadniczej wraz z kolumną pojazdów. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy 
wyścigu korzystają z prawa do niestosowania się do przepisów Kodeksu 
drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy 
Policji korzystających z radiowozu, oraz w przypadkach kiedy bezpośrednio przed 
nimi lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We 
wszystkich innych przypadkach zarówno zawodników, jak i innych kierowców 
pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego.  

6. Zawodnicy oraz pojazdy mający stratę 1 min. do grupy zasadniczej mogą znaleźć 
się w ruchu otwartym, i winni stosować zasady Kodeksu drogowego. Zawodnicy ze 
stratą przeszło 6 min. do własnej grupy zasadniczej mogą być ze względów 
bezpieczeństwa wycofani i zabrani na pokład pojazdu Koniec Wyścigu.  

7. Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się 
poleceniom funkcjonariuszy Policji, komisji sędziowskiej i przedstawicieli 
Organizatora pełniących nadzór nad bezpieczeństwem zawodów.  

8. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, 
zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić 
pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę 
wyścigu. 

9. W sprawach sportowych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje Komisja 
Sędziowska. 

10. W sprawach organizacyjnych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje 
Organizator.   

11. Rodo –  administratorem danych jest firma Domtel. 

 

PROGRAM 

godz. 07:00 – 8.30 Przyjmowanie zgłoszeń pobieranie numerów 
startowych 
godz. 08:45 - Odprawa techniczna 
godz.   9:30 - Start wyścigów 
godz. 12.00 - Dekoracje 

 

12. SZPITAL 
Szpitalny Oddział Ratunkowy we Wrocławiu  
dla osób do 18 roku życia  ul. Gen A.E. Fieldorfa  tel 071/306 44 19 
dla osób pełnoletnich ul. R Weigla tel. 71/ 261 660 208 
Koordynator zabezpieczenia medycznego tel. 510 124 855 

13. KOMISJA SĘDZIOWSKA  
Wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol i Kolegium Sędziów DZKol 

14. PLAN I PROFIL WYŚCIGU – na następnej stronie 
 

               Serdecznie zapraszam do Gminy Sobótka 

       Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lipówka” 

            mgr inż. Dominik Krupa 



 

       


