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Regulamin 
Wyścigu kolarskiego  

„PUCHAR POLSKI I ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADY MŁODZIEŻYW KOLARSTWIE SZOSOWYM” 

DOBROMIERZ – 21 i 22 maja 2022 r. 

 

ART. 1. Organizator 

Organizatorem wyścigu kolarskiego PUCHAR POLSKI I ELIMINACJE DO OGÓŁNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 

MŁODZIEŻY jest Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej, organizujący wyścig zgodnie z 

przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego. 

PUCHAR POLSKI I ELIMINACJE DO OGÓŁNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY będzie rozegrany w 

terminie 21 i22 maja 2022 roku i składa się z  jazdy indywidualnej na czas i wyścigu ze startu 

wspólnego. 

 

Adres organizatora:  

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 19, tel.kom. 604 164 658, strona internetowa: ligamtb.pl.  

 

Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest: 

 

Dyrektor Wyścigu  - Mateusz Rosiak,tel.kom. 604 164 658, email: mateusz.rosiak@interia.eu, 

  

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Gminy Dobromierz, Dolnośląski Związek 

Kolarski, Urząd Miasta Świebodzice, Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
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ART. 2. Cel wyścigu 

 

1. Promocja Dolnego Śląska, Gminy Dobromierz, Powiatów Świdnickiego I Wałbrzyskiego, 

2. Promocja kolarstwa szosowego, 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania kolarstwa oraz Promocja zdrowego stylu życia, 

4. Wyłonienie najlepszych zawodników do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 

kolarstwie szosowym. 

ART. 3. Uczestnictwo 

1. Prawo startu w wyścigu maja zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste kluby 

sportowe, posiadający ważne licencje sportowe na rok 2022, w kategoriach wiekowych: 

juniorka młodsza, juniorka, elita kobiet open, junior i junior młodszy.  

2. Wszyscy uczestnicy zawodów, ze względu na panujący stan zagrożenia 
epidemiologicznego zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa, 
nakazów i zakazów zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. 

3. Zgłoszenia do zawodów tylko internetowo poprzez stronę internetową: 
https://www.wynikizawodow.eu- zgodnie z punktem 6 regulaminu szosowego 
pucharu polski w kolarstwie kobiet i mężczyzn do dnia: 
- termin A - 15 maja 2022 roku do godziny 23:59. 
- termin B - 18 maja 2022 roku do godziny 23:59. 

4. Opłat startowe należy wpłacać wyłącznie poprzez internetowy system płatności 
internetowych na stronie https://www.wynikizawodow.eu,podczas zgłaszania 
zawodników. Organizator nie przewiduje przyjmowania opłaty startowego w 
kasie zawodów. 

5. Organizator przewiduje start młodzików i młodziczek. 

6. Zawodnicy nie zgłoszeni internetowo nie zostaną dopuszczeni do startu. 

ART. 4. Biuro wyścigu 

Biuro wyścigu mieścić się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 
Adres: Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, tel.: (74) 8586 237. 

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu i przedstawić licencje 
sportowe w Biurze Wyścigu według programu minutowego jak w Art.15. 

ART. 6. Radio wyścigu 

Radio wyścigu ze startu wspólnego podające informacje, będzie pracowało na zakodowanej 

częstotliwości dostępnej wyłącznie dla urządzeń wydanych przez organizatora. 

ART. 7. Kontrola antydopingowa                                                                                    

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z polskim prawem i polskimi przepisami 

antydopingowymi. Badania antydopingowe będą prowadzone w Biurze Wyścigu. 
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ART. 8. Neutralna pomoc techniczna  

W wyścigu nie będzie neutralnej pomocy technicznej. 

ART. 9. Kary  

Kary zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 

ART. 10. Limit czasu  

Limit czasu wynosi: 10 % lecz maksymalnie 8 minut za główną grupą (ze względów bezpieczeństwa). 

Limit ten obowiązuje na całym dystansie. Limit czasu może być zmieniony przez Komisję Sędziowską 

w porozumieniu z organizatorem zgodnie z art. 2.6.032.  

 ART. 11. Klasyfikacje  

Zgodnie z regulaminem szosowego pucharu polski w kolarstwie kobiet i mężczyzn. 

ART. 12. Nagrody 

M-
ce 

Junior Junior młodszy Kobiety open Juniorka Juniorka 
młodsza 

Start 
wspólny 

Jazda na 
czas 

Start 
wspólny 

Jazda na 
czas 

Start 
wspólny 

Jazda na 
czas 

Start 
wspólny 

Jazda na 
czas 

Start 
wspólny 

Jazda na 
czas 

1. 300,- 200,- 250,- 150,- 350,- 250,- 200,- 150,- 200,- 150,- 

2. 250,- 150,- 200, 120,- 300,- 200,- 150,- 120,- 150,- 120,- 

3. 200,- 120,- 150,- 100,- 250,- 150,- 120,- 100,- 120,- 100,- 

4. 150,- 100,- 120,-  200,- 120,- 100,-  100,-  

5. 120,-  100,-  150,-      

6. 100,-    100,-      

           

 1.120,- 570,- 820,- 370,- 1.350,- 720,- 570,- 370,- 570,- 370,- 

Szczegóły wypłacania nagród zostaną podane kierownikom ekip i trenerom podczas odprawy 

technicznej. 

ART. 13. Ceremonie oficjalne  

Zgodnie z zaleceniami PZKol. Szczegóły zostaną podane podczas odprawy technicznej w dniu 

20.05.2022 r. o godz. 20. 

ART. 14. Zasady zabezpieczenia 

ART. 14. Zasady zabezpieczenia 

Jazda indywidualna na czas zostanie rozegrana na drodze wojewódzkiej nr  375 na odcinku 

Dobromierz ul. Bolesława Chrobrego – START -  do wsi Chwaliszów ( 50 m przed skrzyżowaniem z 

drogą powiatową nr 3394D) – nawrót – META -  Dobromierz ul. Bolesława Chrobrego, przy ruchu 

całkowicie zamkniętym , zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 
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Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie na trasie okrężnej: START i META – Dobromierz ul. 

Kościuszki, drogą wojewódzka nr 375 do wsi Chwaliszów, drogą powiatową nr 3394D do wsi Cieszów, 

droga powiatowa nr 3395 Cieszów-Cieszów, drogą powiatową nr 3464D Cieszów- Świebodzice, drogą 

krajową nr 34 do Dobromierza, Dobromierz ul. Świdnicka do mety na ul. Kościuszki. 

Wyścig ze startu wspólnego rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym ruch poprzeczny i 

przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu, na końcu peletonu 

głównego znajduje się pojazd sędziowski oznaczony „J1 lub J3”. Zawodnicy i uczestnicy wyścigu 

poruszający się poza peletonem głównym obowiązani są do jazdy prawą stroną drogi, bez 

przekraczania osi jezdni, zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego bez 

względu na to czy na skrzyżowaniu znajduje się funkcjonariusz policji lub inna osoba zabezpieczająca 

kolumnę wyścigową. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu, poruszający się pomiędzy 

„PILOTEM WYŚCIGU” a pojazdem sędziowskim „J1 lub J3”, korzystają z prawa do niestosowania się 

do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych przez funkcjonariuszy 

policji korzystających z radiowozu oraz w przypadkach, kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką 

wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach zarówno 

zawodników jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego. Kolarze i inni 

uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego podczas jazdy poza 

kolumną wyścigu, a przepisów sportowych podczas jazdy w kolumnie. Kierowcy pojazdów z kolumny 

wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, Policji, Straży 

Miejskiej oraz osób porządkowych organizatora. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie 

ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie. Podczas jazdy w kolumnie należy używać 

świateł mijania. Wszystkie pojazdy uczestniczące w kolumnie wyścigu muszą poruszać się zgodnie z 

„PRAKTYCZNYM PRZEWODNIKIEM PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW W KOLUMNIE WYŚCIGU 

SZOSOWEGO”. 

       Pojazdy spieszące do udzielenia pomocy powinny używać świateł drogowych a w przypadku 

kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników 

drogi, udzielić pierwszej pomocy i powiadomić Policję i służbę wyścigu. 

ART. 15. Program minutowy wyścigu 

Dnia20.05.2022r. – (piątek) 
 

godz. 1700  -  1900         - weryfikacja zgłoszonych wcześniej zawodników i odbiór numerów 
                           startowych.  
godz. 1900                   - definitywne zamknięcie listy startowej i losowanie zawodników do 
                                        jazdy indywidualnej na czas przez Komisje Sędziowską 
godz. 2000              - odprawa techniczna i losowanie samochodów na start wspólny w 
                                       Biurze Zawodów. 

Dnia21.05.2022 r. – (sobota) 
godz. 0800 - 0900         -  odbiór numerów startowych zgłoszonych i potwierdzonych                              

zawodników, 

godz. 0930                     - start pierwszego zawodnika Mistrzostwach Makroregionu w jeździe 
                                        indywidualnej na czas, Dobromierz ul. Bolesława Chrobrego – dystans 9,2 km. 
godz. 1030                    - start pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas w następującej kolejności: 

 Junior młodszy             – dystans 9,2 km, 
 Juniorka młodsza        – dystans 9,2 km, 
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 Juniorka                        – dystans 9,2 km, 
 Junior                            – dystans 18,4 km, 
 Kobiety open               – dystans 18,4 km, 

 

Po każdej kategorii wiekowej nastąpi przerwa ustalona przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z 

Organizatorem. Zawodnicy kończący wyścig udają się do miejsc zakwaterowania. 

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu wyścigu ze startu wspólnego w dniu 22.05.2022r. /niedziela/ w 

Dobromierzu przy ul. Kościuszki (rejon startu i mety). 

Dnia22.05.2022 r. – (niedziela) 
 

godz. 0800 - 0900        -  weryfikacja i odbiór numerów startowych dla zawodników 

                                        zgłoszonych, którzy nie startują w jeździe indywidualnej na czas, 

godz. 0915                   - start kategorii młodzik  – dystans 40,6 km (2 okrążenia). 
godz. 0920                   - start kategorii młodziczka  – dystans 20,3 km (1 okrążenie). 
godz. 1100          - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku w którym urodził się 
             Stanisław Szozda.  
godz. 1130                    - start kategorii junior młodszy  – dystans 81,2 km (4 okrążenia). 
godz. 1135                    - start kategorii juniorka młodsza  – dystans 60,9 km (3 okrążenia). 
godz. 1430                   - start kategorii junior   – dystans 121,8 km (6 okrążenia). 
godz. 1435                   - start kategorii elita i juniorki kobiet open  – dystans 81,2 km (4 okrążenia). 

 
Graficzny plan trasy przedstawiono na załączonych mapkach. 
 

ART. 16. Zasady finansowania 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe koszty 

uczestnictwa zainteresowane kluby. 

ART. 17. Opłata startowa 

Startowe: 

1. Kat. Junior/ka/ młodszy/a/ – dla zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie A – 15,00 zł.,– dla 

zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie B – 25,00 zł. 

2. Kat. Junior/ka/  i elita kobiet open – dla zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie A – 20,00 

zł.,– dla zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie B – 40,00 zł. 

 

Opłat startowe należy wpłacać wyłącznie poprzez internetowy system zgłoszeń na stronie 

https://www.wynikizawodow.eu,  

organizator nie przewiduje przyjmowania opłaty startowej w kasie. 

 

Organizator pobierając opłatę startową może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia 

jest przesłanie e-mailem na adres Organizatora, informacji zawierającej dane do faktury, nazwę 

klubu, dane osób startujących. Informacja taka musi być przesłana do Organizatora najpóźniej 7 dni 

przed upływem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń. 
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W przypadku opłaconego zgłoszenia a następnie powiadomienia o rezygnacji z udziału w zawodach 

do dnia 11.05.2022r. opłata startowa będzie podlegała zwrotowi pomniejszona o koszty 

manipulacyjne. 

Po wyznaczonym terminie opłata startowa nie będzie zwracana. 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia. Zakwaterowanie i wyżywienie załatwiają 

zainteresowane kluby we własnym zakresie. 

ART. 18. Szpitale 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego 

zespołu ratownictwa medycznego 

Adresy szpitali:     

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych 

(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ” 

Świebodzice, ul. Marii Skłodowskiej 3-7 

 
ART. 19. Komisja sędziowska 
 
Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów PZKoloraz Kolegium Sędziów DZKol. 

ART. 20.Wyniki  

Wyniki będą umieszczone na stronie https://www.wynikizawodow.eu 

oraz przesyłane do Polskiego Związku Kolarskiego 

ART. 21. Postanowienia końcowe  

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez 
macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a 
także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

3. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać 
licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

4. Do wyścigu każda ekipa ma prawo zgłosić 1 sprawny pojazd techniczny, dla każdej kategorii 
wiekowej tj. samochód osobowy lub bus, pojazdy typu bus jadą w kolumnie wyścigu po 
samochodach osobowych. 

5. Zabrania się w czasie trwania wyścigu przewożenia w samochodzie technicznym osób 
postronnych, niezwiązanych z imprezą. 

6. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez 
organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki 
losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu. 

8. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wyścigu w 
porozumieniu z organizatorem. 








