
  
 

REGULAMIN 

I Otwartych Mistrzostw Suszca w kolarstwie przełajowym 

Suszec, 24.02.2018 

I. ORGANIZATORZY: 

Uczniowski Klub Sportowy Krupiński Suszec, 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 

Pietrzak Paweł tel.kom.662 017 146 

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, 43-267 Suszec, ul. Szkolna 130A 

PATRONI MEDIALNI: 

        Nowiny Suszeckiej Gminy – Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

        www.pless.pl 

II. MIEJSCE I TERMIN: 

Biuro wyścigu: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22 

Trasa: ok. 1,0 km 

Zapisy od godz. 10.30 do godz. 12.30 

Odprawa techniczna: miejsce jak wyżej / godzina 12.30 

III. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia będą przyjmowane online na stronie: 

http://www.e-gepard.eu/show-contest/460  

Weryfikacja dokumentów zostanie przeprowadzona w biurze zawodów w dniu 

zawodów od godz.: 10.30 do godz. 12.30. 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Prawo startu w zawodach mają zarówno zawodnicy posiadający licencje PZKol 

jak i amatorzy. Startujący musi posiadać: kask sztywny, przepisowy i sprawny 

technicznie rower, dowód tożsamości, agrafki dla przypięcia numeru 

startowego. Wszyscy zawodnicy przed startem zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia, iż zapoznali się z regulaminem. Zawodnicy niepełnoletni muszą 

przekazać organizatorowi pisemną zgodę rodziców (w przypadku zgłoszeń 

indywidualnych). 

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 

Zawodnicy mają do pokonania (w zależności od wieku) 1 lub więcej pętli. 

Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który 

na mecie wyścigu uzyska najkrótszy czas przejazdu oraz pokona pełen dystans 

przewidziany dla danej kategorii wiekowej. Skracanie trasy, bądź niesportowe 

zachowanie w trakcie trwania zawodów skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

Przebywanie na trasie w trakcie trwania wyścigów i jakiekolwiek utrudnianie w 

rywalizacji skutkuje dyskwalifikacją zawodnika lub niedopuszczeniem do startu. 

http://www.e-gepard.eu/show-contest/460


  
 

 

VI. KATEGORIE WIEKOWE i KOLEJNOŚĆ STARTU 

• 0 - 6 lat dzieci (do 2012) godz. 13.05 ( skrócona runda ) 

• 7 - 9 lat dzieci (2011-2009) godz. 13.15 ( skrócona runda )  

• żak (dziewczęta i chłopcy) ( 2008-2006 ) godz. 13.30 ( 10 minut ) 

• młodzik, młodziczka,(2005-2004) juniorka młodsza (2003-2002) godz. 13.50 ( 20 

minut ) 

• junior młodszy (2003-2002) godz. 14.20 ( 30 minut ) 

VII. NAGRODY: 

Za miejsca I – III Organizator przewidział trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.  

VIII. ZASADY FINANSOWANIA: 

Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne. 

Opłaty startowe nie będą pobierane. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wyścig będzie rozgrywany trasą umiejscowioną w terenie, drodze dojazdowej, 

drodze wewnętrznej. 

2. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych sztywnych. 

3. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

4. Dzieci startują na odpowiedzialność rodziców. 

5. Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników 

bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii i godzin startów z uwagi 

na liczbę startujących tj. (połączenia, bądź rozdzielenia kategorii, niektóre 

kategorie wystartują wspólnie z odrębną klasyfikacją). 

8. Udział w wyścigu oznacza wyrażenie zgody na publikację przez organizatora 

imienia, nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z imprezy. 


