
 
WYŚCIG KOLARSKI 

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC 
 

Suszec, 13 września 2020 r. 

 

 

 

PROGRAM 
 

 

 

12:55 - Otwarcie Wyścigu Kolarskiego w Suszcu. 
 
 
13:00 - 15:30 – Zawodnicy zrzeszeni oraz szkółki kolarskie (runda 2,2 km) 
  

13:00 – 13:20 - kategoria: żakini – 3 okrążenia 

13:20 – 13:40 - kategoria: żak – 3 okrążenia 

13:40 – 14:10 - kategoria: młodziczka – 6 okrążeń 

14:10 – 14:40 - kategoria: młodzik – 6 okrążeń 

14:10 – 14:40 - kategoria: juniorka młodsza – 6 okrążeń 

14:40 – 15:20 - kategoria: junior młodszy – 10 okrążeń 

 
 Zgodnie z aktualnymi zasadami epidemiologicznymi, po przeprowadzeniu każdego wyścigu 

następuje 5 minut przerwy technicznej.  

 

 
 



REGULAMIN 
 

 
WYŚCIGU KOLARSKIEGO 

O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC 

 
 

Suszec, 13 września 2020 r. 

 

 
I. ORGANIZATORZY: 

 

1. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec zwany dalej wyścigiem, 

organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, tel: 662 017 146. 

2. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna 

130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. (32) 449-11-14.   

 
 
II. CEL WYŚCIGU: 
 

1. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. 

2. Popularyzacja sportu w formie kolarstwa szosowego. 

3. Zapewnienie możliwości udziału w zawodach sportowych. 

4. Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 

1. Biuro wyścigu w dniu 13.09.2020 r. w godz. od 11.00 

w miejscowości Suszec - biuro zawodów, start i meta przy 

 ul. Wyzwolenia 11, zbiórka przy biurze zawodów. 

2. Wyścigi zostaną rozegrana na trasie okrężnej (runda  2200 m). 

3. Odprawa techniczna o godzinie 12.15 w biurze zawodów. 

4. Start pierwszej kategorii o godzinie 13.00  

5. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.15.30 

 
 
 
 



IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW: 
   

1. Godziny startu i limity czasowe dla poszczególnych kategorii- zgodnie z 

programem. 

2. Wyścigi w kategorii żak i żakini rozegrane zostanie w formie wyścigu 

szosowego w którym o kolejności będzie decydować miejsce zajęte na mecie. 

3. Wyścigi w kategorii młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza 

rozegrane zostanie w formie kryterium kolarskiego w trakcie którego zawodnicy 

i zawodniczki będą zdobywać punkty na co drugim okrążeniu wg klucza 5-3-2-1. 

 

 

V. ZGLOSZENIA: 

 

Zgłoszenia do wyścigu należy dokonać: 

1. Zapisy do 12.09.2020 r. 23:59 na adres email: 

rafal.makowski@gmail.com  W wyścigu prawo startu mają zawodniczki 

i zawodnicy posiadający licencję lub legitymację szkółek kolarskich na 

2020 rok oraz ważne badania lekarskie. Udział bezpłatny. 

2. Ze względu na aktualne przepisy odnośnie maksymalnej ilości 

uczestników zawodów, obowiązuje limit 250 zawodników. O kolejności 

zgłoszeń decyduje data nadesłania.  

 

 

 

 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Puchar za 1 miejsce i drobne nagrody rzeczowe i medal dla miejsca 1-3. 

2. We wszystkich kategoriach zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany jest 

zgłosić się osobiście w stroju klubowym. 

 

 

 



VII. KARY 

 

1. W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza 

Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary 

określone przepisami PZKol. 

 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać 

aktualną licencję i badania lekarskie, które weryfikuje Sędzia Główny 

zawodów i na tej podstawie oraz terminowego zgłoszenia dopuszcza 

zawodnika do wyścigu. 

2. Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol. 

3. Zawodników i osoby towarzyszące w wyścigu obowiązują przepisy ruchu 

drogowego. 

4. Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów. 

Służby mundurowe oraz porządkowe wyznaczone przez organizatora będą 

zabezpieczały trasę wyścigu. W miejscach gdzie to konieczne będą 

podejmowały regulację ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek 

stosowania się do sygnałów i poleceń osób zabezpieczających trasę 

wyścigu. Niestosowanie się do powyższych skutkować będzie nałożeniem 

kary z dyskwalifikacją włącznie 

5. Współorganizator ubezpiecza NNW na czas wyścigu (od startu do mety 

poszczególnej kategorii), zawodników biorących udział w wyścigu, na 

kwotę 10000,00 zł.  

6. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby. 



7. Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym poszczególnego 

wyścigu, zobowiązani będą przez sędziów do opuszczenia trasy wyścigu i 

jednocześnie stają się zwykłymi uczestnikami ruchu drogowego. 

8. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem decydują we wszystkich 

sprawach nie ujętych w regulaminie. 

9. Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy Śląski Związek 

Kolarski. 

10. W sprawach spornych decydujący głos ma Sędzia Główny. 

 

 

IX. FINANSOWANIE 

 

 1. Organizator pokrywa koszty: 

- Przeprowadzenia rejestracji uczestników. 

- Przygotowania klasyfikacji końcowej poszczególnych wyścigów. 

- Wynajmu terenu na rozmieszczenie biura zawodów oraz kosztów 

związanych z mediami zużytymi podczas wyścigu. 

- przejazdu samochodów technicznych. 

- Promocji wyścigu wśród zawodników. 

 

 2. Współorganizator pokrywa koszty: 

- Przygotowania i zabezpieczenia trasy. 

- Zabezpieczenia medycznego i technicznego. 

- Trofeów i nagród. 

- Napojów i świadczeń związanych z pakietami startowymi dla uczestników. 

- Promocji wyścigu wśród mieszkańców Gminy Suszec, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży. 

- Obsługi sędziowskiej i spikera prowadzącego zawody. 

- ubezpieczenia uczestników NNW. 

 



SZPITAL 

1. Szpital Miejski w Żorach ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory.  

2. Szpital w Pszczynie ul. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna. 

 


