
REGULAMIN 
XIX Zabrzańskich Szosowych Wyścigów Rowerowych 
w kategoriach licencjonowanych, Zabrze 29.09.2019 

www.wyscigizabrze.pl  
 
 
ORGANIZATOR: 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej przy współpracy UM Zabrze oraz 
UKS QVO VADIS Makoszowy i Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 
 
Dyrektor zawodów – Katarzyna Kłysik 606-911-788, kasiaklysik@wp.pl 
Koordynator ds. sportowych – ks. prob. Rafał Wyleżoł 601-295-446, rwylezol@wp.pl 
 
TERMIN I MIEJSCE: 
29. września 2019 r. Dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej łączącej Centrum z Biskupicami. 
Start od strony Centrum (przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Wyścig przeprowadzony zostanie na 
trasie okrężnej o długości 2700 m, przy ruchu ulicznym zamkniętym.  
 
UCZESTNICTWO: 
W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualną licencję 
kolarską i badania lekarskie w kategoriach żak, młodzik, żakini, młodziczka. 
Zgłoszenia do wyścigu przyjmowane są pod adresem rafal.makowski@gmail.com do dnia 
26.09.2019 23:59. 
 
BIURO WYŚCIGU: 
Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 11:00 – 11:30 w pobliżu linii startu. 
 
NAGRODY: 
Medale, dyplomy i nagrody za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej. 
 
CEREMONIA DEKORACJI: 
Dekoracje najlepszych zawodników odbędą się w okolicy linii startu między godz. 13:30 a 14:00. 
 
PROGRAM MINUTOWY i DYSTANSE: 
L.p.  Kategoria  Dystans Godz. Startu 
1  młodziczka           3 x 2700 m 12:00:00 
2  żakini             2 x 2700 m 12:01:00 
3 żak     3 x 2700 m 12:20:00 
4 młodzik  5 x 2700 m 12:35:00 
 
SPOSÓB ROZEGRANIA: 
Wyścig zostanie rozegrany jako kryterium uliczne w którym zawodnicy i zawodniczki będą 
zdobywać punkty według klucza 5-3-2-1 na każdym okrążeniu. 
 
KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
Komisję sędziowską wydeleguje Śląski Związek Kolarski. 
 
 

http://www.wyscigizabrze.pl/
mailto:rafal.makowski@gmail.com


NAJBLIŻSZY SZPITAL: 
Szpital Miejski w Zabrzu, ul. Zamkowa 4, 41-800 Zabrze. Organizator zapewnia obecność służb 
medycznych i karetki podczas zawodów. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego. 
2. W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol. 
3. Za zamknięcie i zorganizowanie objazdu odpowiadają wyznaczeni pracownicy Miejskiego 
Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Porządek zapewniają wolontariusze 
KSM i UKS Quo Vadis Makoszowy pod przewodnictwem p. dyr. Ryszarda Bębna. 
4. Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym zamkniętym. W trakcie trwania wyścigu 
rozgrzewanie się na trasie wyścigu jest całkowicie zabronione. 
5. O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny  
w porozumieniu z organizatorem. 
6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
7. Organizator nie ponosi winy za wypadki powstałe z winy uczestników  
i odpowiedzialności za rzeczy utracone.  
8. Podpis na liście startowej, potwierdzający uczestnictwo w zawodach, oznacza 
zaznajomienie się z treścią regulaminu. 
9. Podpis na liście startowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację  
i przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji zawodów (w tym relacji w mediach  
i sprawozdań składanych do podmiotów współorganizujących) zgodnie z aktualnie 
obowiązującym prawem. Informacje o sposobie zarządzania danymi znajdują się na stronie 
internetowej zawodów. 
 
Organizator zawodów NIE ZAPEWNIA miejsc parkingowych w pobliżu startu/mety. 
Plac położony przy ul. Hagera znajdujący się za biurem wyścigu jest terenem prywatnym, 
służącym obecnie jako skład materiałów budowlanych. Wjazd na ten teren odbywa się tylko na 
własną rękę i odpowiedzialność. Ok. 300 m od startu/mety znajduje się duże Centrum 
Handlowe Platan, gdzie można bezpiecznie pozostawić samochód a od godziny 11:00 będzie dla 
uczestników dostępny parking samochodowy na placyku manewrowym LOK-u przy ul. 
Kasprowicza – dojazd wg załączonej mapy: 



 


