
REGULAMIN 
Ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego 

kategorii HC MASTERS 

„O Bielińską Truskawkę” 

Bieliny– 01.07.2017 r. 

 
1.Organizatorzy i współorganizatorzy: 

Agencja PROM – ART,  Urząd Gminy w Bielinach, Kieleckie Towarzystwo Cyklistów, Świętokrzyski 

Regionalny Związek Kolarski. 

 

2.Cel imprezy: 

- Popularyzacja i promocja Regionu Świętokrzyskiego, Gminy Bieliny oraz Gór Świętokrzyskich. 

- Popularyzacja sportu kolarskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego 

- Popularyzacja sportu kolarskiego wśród młodzieży. 

 

3.Termin i miejsce zawodów: 

Zawody rozegrane zostaną w dniu 01.07.2017 r. na trasie okrężnej. Zapisy w dniu imprezy w Biurze 

zawodów – Urząd Gminy w Bielinach w godz. 9.00 – 11.00. 

 

4.Uczestnictwo: 

Prawo startu mają zawodnicy Masters i Cyklosport, junior, junior młodszy, młodzicy, posiadający aktualne 

licencje, badania lekarskie, pełny twardy kask, sprawny technicznie rower oraz uiszczone opłaty startowe 

wg stawek na 2017r. Dopuszcza się warunkowy start zawodników bez licencji posiadających aktualne 

badania lekarskie i ubezpieczenie OC, NW – opłata startowa  70 PLN. 

 

5. W przypadku dokonania rejestracji online oraz dokonania przedpłaty na konto organizatora 

(wymagane posiadanie i okazanie dowodu wpłaty w dniu zawodów) zawodnikom przysługuje 20% 

zniżki w opłacie startowej. Informacje oraz rejestracja na www.promart-kielce.pl 

 

6.Zasady finansowania: 

Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne 

wraz z ubezpieczeniem OC wyścigu ponosi organizator. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

(NW i OC). 

 

7.Sposób przeprowadzenia wyścigu: 

Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol. i przepisami ruchu drogowego 

na trasie okrężnej: strat i początek okrążenia Huta Nowa – Bieliny cmentarz – Huta Podłysica – Huta 

Szklana – Huta Nowa (koniec okrążenia) 

Meta dla wszystkich kategorii usytuowana będzie w Hucie Szklanej obok parkingu.  

 

PROGRAM MINUTOWY: 

godz. 10:00 – wyścig dla dzieci 

godz. 12.00 – start Kat. M50 – 4rundy + dojazd do mety – dystans 55 km 

godz. 12.05 – start Kat. M60,  – 3rundy + dojazd do mety – dystans 45 km 

godz. 12:07– Kat. M70,M80, K Open, Młodzicy – 2rundy + dojazd do mety – dystans 33 km  

godz.14.30 – start Kat. CM, juniorzy, juniorzy młodsi – 5rund + dojazd do mety – dystans 68 km 

godz.14.40 –start Kat. M30, M40 – 5rund + dojazd do mety – dystans 68 km 

Zawodnicy zdublowani kończą razem ze zwycięzcą. 

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej frekwencji zawodników. 

W przypadku łączenia kategorii czas startu może zostać przyspieszony w stosunku do w/w. 

 

8.Nagrody:  

1.Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii Masters A i B oraz Cyklosport, junior, junior 

młodszy, młodzik otrzyma puchary ufundowane przez Wójta Gminy Bieliny, pamiątkowe dyplomy 

przyznawane będą dla czterech pierwszych zawodników.  



2. Wśród zawodników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe po zakończeniu wyścigu. Losowanie nagród 

odbędzie się po oficjalnej dekoracji zwycięzców wszystkich kategorii. 

Organizator zastrzega, że zawodnicy nie otrzymają nagród w przypadku nie stawienia się na 

ceremonii dekoracji oraz w trakcie losowania! 

9. Postanowienia końcowe: 

- Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami P.Z.Kol. 

- Wyścig punktowany: najwyższa kategoria HC Masters. 

- Każdy zawodnik startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać 

przepisy ruchu drogowego. 

- Organizatorzy nie odpowiadają  za spowodowane wypadki i rzeczy zaginione 

- Wyścigi przeprowadzone zostaną  przy ograniczonym ruchu drogowym na czas przejazdu grupy 

zasadniczej. 

- Zawodnicy, którzy odpadną z grupy zasadniczej zobowiązani są przestrzegać przepisy ruchu 

drogowego. 

- Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne 

- Zawodnicy po dokonaniu opłat, rejestracji i otrzymaniu numeru startowego są pełnoprawnymi 

uczestnikami zawodów i w razie rezygnacji ze startu nie mają prawa do roszczenia zwrotu opłaty 

startowej (zgodnie z przepisami P.Z.Kol. 1.2.055). Dotyczy również punktu 5 niniejszego 

regulaminu. 

- Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie 

jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

- Organizator oraz Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te 

będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi 

(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują 

żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.  

- W kwestiach spornych decyduje organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. 

- Informacje na temat wyścigu, regulaminy oraz rejestracja online na www.promart-kielce.pl 

- W sprawach wyścigu prosimy o kontakt z Leszek Janiszewski kom. 504 131 905 (sprawy 

organizacyjne) Józef Sobura tel. 41 3692152 (sprawy sportowe) 

- Sędziego Głównego deleguje Kolegium Sędziów przy ŚRZKol. 

- Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach. 

SZPITALE: 

- Szpital Miejski ul. Kościuszki 25 Kielce tel.041 3446743 

- Szpital Wojewódzki Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Kielce tel.041 3671200 

UWAGA: 

Zawodnicy, którzy stracą kontakt z grupą zasadniczą wyścigu mają obowiązek przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa ruchu drogowego jak każdy indywidualny użytkownik dróg. 

 

 
Kieleckie Towarzystwo Cyklistów       PROM-ART 


