REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW

2022
1. Organizator
Mazowiecki Związek Kolarski
LUKS Trójka Piaseczno
Klub Kolarski Legia 1928
Osoba odpowiedzialna za organizację: Marcin Wasiołek tel 501 550 347
mail: legia.cycling@interia.pl
Strona www imprezy: http://www.kolarskieczwartki.pl/; www.mzkol.com.pl
Partnerzy: Stowarzyszenie Mazovia Team; Kargas Profil
Partner honorowy: Totalizator Sportowy Oddział Wyścigi Konne, Tor Służewiec
Partnerzy Medialni: Akademickie Radio Kampus97,1 FM
2.

Edycje
W ramach Kolarskich Czwartków zostaną rozegrane 4 edycje. Wszystkie odbędą się na terenie
Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, ul. Puławska 266 (wjazd od Alei Wyścigowej).
1. edycja – 17 czerwca (wyjątkowo w piątek)
2. edycja – 30 czerwca
3. edycja – lipiec (termin do ustalenia)
4. edycja – lipiec (termin do ustalenia)
Szczegółowe informacje nt. sposobu rozegrania oraz program godzinowy każdej edycji będą
zawarte w komunikacie technicznym i publikowane przed poszczególnymi seriami na stronie
http://www.kolarskieczwartki.pl
Wyścigi każdorazowo odbywają się przy ruchu zamkniętym, na pętli o długości ok. 2500m.
Przewidywane godziny rozgrywania wyścigów: 17:00 – 20:00.
UWAGA: ze względów bezpieczeństwa informujemy, że do godz. 16.45 wjazd będzie możliwy od
Alei Wyścigowej, gdzie przy starcie/mecie będzie parking. Wyjazd z tego parkingu dopiero po
całkowitym zakończeniu zawodów. Jeśli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd to proszony jest o
korzystanie z parkingu przy budynku administracji, ponieważ po godz. 16.30 wjazd i wyjazd będzie
możliwy jedynie od ul. Poleczki.

3. Biuro zawodów
Każdorazowo biuro zawodów będzie się mieściło na głównej alei wjazdowej, 200 m od budynku
ochrony, na terenie Służewieckich Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266, czynne od godz. 16.00.

4. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. Startować mogą zawodnicy z licencją PZKol/RZKol. oraz amatorzy
nieposiadający licencji, od 11 roku życia. Uczestnikiem imprezy będzie osoba, która wypełni i
podpisze formularz zgłoszeniowy, przez co oświadczy, że:
 zapoznała się z treścią i akceptuje regulamin cyklu Kolarskie Czwartki,
 startuje na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody wyrządzone przez siebie (UWAGA – osoby niepełnoletnie muszą posiadać
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach),
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora,
 wyraża zgodę, aby zdjęcia, wywiady oraz materiały wideo z jego wizerunkiem oraz wyniki
mogły być publikowane na stronie imprezy oraz wykorzystywane przez prasę, radio i
telewizję,
 jest zdolna do udziału w Kolarskich Czwartkach i nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału,
 w przypadku zakażenia koronawirusem nie będzie wnosiła żadnych roszczeń wobec
Organizatora,
 osoba nielicencjonowana oświadcza, że znane są mu przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
5. Zgłoszenia i opłata startowa
Aby wziąć udział w Kolarskich Czwartkach należy dokonać opłaty startowej: gotówką w dniu
zawodów. Można również korzystać z formularza zgłoszeniowego ONLINE dostępnego na stronie
internetowej cyklu. Zgłaszać można się także bezpośrednio w Biurze Zawodów, w dniu wyścigu od
godziny 16:00.
OPŁATY:
Żak/żakini
10 zł
Młodzik/młodziczka
20 zł
Junior młodszy/juniorka mł 30 zł
Junior/juniorka
30 zł
Kobiety
40 zł
Mężczyźni
60 zł
6.

Obowiązki uczestników
Poprzez uczestnictwo w Kolarskich Czwartkach zawodnik zobowiązuje się do:
 przestrzegania regulaminu zawodów,
 zachowania zasad bezpieczeństwa i realizowania poleceń służb porządkowych,
 jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie oraz posiadania sprawnego roweru,
 posiadania numeru startowego w widocznym, wskazanym przez sędziów miejscu przez cały
czas trwania wyścigu,
 samodzielnego pokonania dystansu – zabronione jest poruszanie się na rowerach
wspomaganych elektrycznie.

7. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 przejazd zabezpieczoną i oznakowaną trasą,

 obsługę sędziowską i pomiar czasu,
 numer startowy,
 zabezpieczenie medyczne.
8. Zasady rozgrywania wyścigu
Szczegółowe informacje nt. sposobu rozegrania oraz program godzinowy każdej edycji będą
zawarte w komunikacie technicznym i publikowane przed poszczególnymi seriami na stronie
http://www.kolarskieczwartki.pl
Od godz. 16:00 zapisy w Biurze Zawodów.
Podczas każdej edycji zostaną rozegrane 4 wyścigi, nazywane później: wyścig A, wyścig B, wyścig
C, wyścig D.
Każdy zawodnik ma prawo wyboru tylko jednego wyścigu, w którym wystartuje, bez względu
na wiek i płeć.
Kat. K12/M 12 może startować wyłącznie na dyst. D. Kat. K13/M 13 może startować wyłącznie
na dyst. C. Pozostałe kategorie wiekowe na dystansie B lub A. Panie zapraszamy na dyst. B.
Przewidywana ilość okrążeń:
– dyst. D - ka. żak/żakini – 4 okrążenia,
– dyst. C - kat. młodzik/młodziczka/juniorka młodsza– 8 okrążeń
– dyst. B - kobiety/junior młodszy/juniorka – 12 okrążeń
– dyst. A - junior/elita – 16 okrążeń
Wszystkie wyścigi rozgrywane są na „kreskę”, zawodnicy klasyfikowani będą wg kolejności
przyjazdu na metę. Po przekroczeniu mety przez zwycięzcę pozostali kończą wyścig niezależnie od
ilości przejechanych okrążeń.
Nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna po wszystkich edycjach, każdy wyścig kończy się
indywidualnie.
9. Nagrody
Na poszczególnych edycjach:
Za miejsca 1-3 na mecie danej edycji w wyścigach A, B, C, D zawodnicy w otrzymają medale klasyfikacja open z podziałem na płeć.
UWAGA! Wszystkie nagrody i trofea odbieramy w dniu zawodów.

10. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

Organizator dopuszcza możliwość nałożenia kary punktowej lub wykluczenia z wyścigu
zawodnika, który złamie przepisy rozgrywania wyścigu lub nie będzie stosował się do poleceń
służb porządkowych oraz sędziów wyścigu.
11. Pomoc techniczna
Boks techniczny – przy linii mety, po trasie wyścigu porusza się wyłącznie samochód pilota
wyścigu.
12. Informacje dodatkowe
 Wyścig odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 W związku z troską o środowisko Organizator prosi o niezaśmiecanie trasy oraz jej
otoczenia. Zabronione jest używanie szklanych pojemników podczas wyścigu, na trasie oraz
w jej pobliżu.
 W wyścigu nie mogą brać udział zawodnicy odbywający karę zawieszenia za stosowanie
dopingu.
 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników.
 Wyścigi Konne Służewiec są Partnerem Honorowym cyklu.
13. Postanowienia końcowe
 Podczas wyścigu obowiązują przepisy Polskiego Związku Kolarskiego.
 Organizator wraz z Sędzią Głównym zawodów zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji niniejszego Regulaminu.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników ani
za uszkodzony bądź zagubiony sprzęt oraz za wypadki losowe podczas dojazdu na wyścig i
powrotu uczestników.
14. Wykaz szpitali
WARSZAWA, Szpital im. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231

