
REGULAMIN  8-go  WYŚCIGU  KOLARSKIEGO  O  PUCHAR 

WÓJTA  GMINY  PSARY  4.06.2011r. 

rozgrywanego w ramach  

OTWARTYCH VIII MISTRZOSTW KOLARSKICH W GMINIE PSARY 

   

DLA  WSZYSTKICH  MIŁOŚNIKÓW  KOLARSTWA 
NIE  POSIADAJĄCYCH  LICENCJI  KOLARSKIEJ  I  NIE  ZRZESZONYCH 

W  KLUBACH  KOLARSKICH 

 

Wyścig nie zrzeszonych organizowany jest jako impreza towarzysząca wyścigowi 

ogólnopolskiemu w kategorii MASTERS. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich 

mieszkańców Gminy oraz wszystkich miłośników kolarstwa. Wyścigi, oraz  gry i zabawy 

odbywać się będą z podziałem na kategorie wiekowe. We wszystkich kategoriach 

przewidziane są puchary, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe. 

 

1.  CEL  IMPREZY. 

 

- Popularyzacja  kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku;  

- Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu; 

- Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

- Promocja gmin Psary, Bobrowniki i Mierzęcice.  

 

2. ORGANIZATOR  WYŚCIGU:  

 

- UKS Gimnazjum Psary. 

- Urząd Gminy Psary 

- Urząd Gminy Mierzęcice 

- Urząd Gminy Bobrowniki 

- Społeczny Komitet  Organizacyjny  Wyścigu. 

 

3.  TERMIN I  MIEJSCE  IMPREZY 

 

- Wyścig  odbędzie  się  w  dniu   04.06.2011  roku  w  Psarach.   

Rozpoczęcie  zapisów  od godziny  10.00  na stadionie LKS ISKRA Psary (obok  Urzędu  

Gminy  Psary, ul. Malinowicka).  

Odprawa  techniczna  30  minut  przed  startem  w  poszczególnych  kategoriach. 

- Start -  stadion  Iskra  Psary  godzina  11.30  pierwsza  kategoria. 

- Charakterystyka  trasy, małe  wzniesienia, nawierzchnia  asfaltowa  typowa  dla  

kolarstwa  szosowego, długość  trasy  około  11,6  km. jedno  okrążenie . Drogi  o  małej  

intensywności  ruchu  pojazdów  mechanicznych. 

 

4. BIURO  WYŚCIGU 
 

- Przed wyścigiem: Gimnazjum w Psarach ul. Szkolna 32  tel. 032 267 21 42 

- W dniu wyścigu: Stadion LKS Iskra Psary ul. Malinowicka 

- Zapisy  w  dniu  wyścigu  od  godziny  10.00  - Stadion LKS „Iskra” w Psarach. 

 

Zawodnicy startujący w kategoriach od 4 do 10 mogą dokonywać  zapisów poprzez 

wypełnienie formularza na stronie internetowej www.wyscig.psary.pl od 1 maja 2010 r. 

 

http://www.wyscig.psary.pl/


5. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW. 

 

- Wyścig  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  przepisami  PZKol. 

- Wyścig  odbędzie  się  przy  ruchu  częściowo  ograniczonym. 

- Zawodników  obowiązują  przepisy  ruchu  drogowego. 

- Organizator  zapewnia  karetkę  pogotowia  z  obsługą  medyczną , wóz  sędziowski. 

- Start  i  meta  obok  stadionu LKS „Iskra” Psary 

- Dystans  jednego  okrążenia  11,6km. 

.  

6. ZGŁOSZENIA  I  ZASADY  UCZESTNICTWA. 

 

Prawo  startu  mają  zawodnicy posiadający:  

- sprawny rower, kask ochronny - twardy. 

- dokument  stwierdzający tożsamość  i  datę  urodzenia. 

- OŚWIADCZENIE RODZICÓW o zgodzie na wzięcie udziału w wyścigu dzieci  

i młodzieży przed 18 rokiem życia. (Wzór do pobrania ze strony www.wyscig.psary.pl) 

- W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach 

kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej. 

 

7. WYŚCIG  ROZEGRANY  BĘDZIE  W  NASTĘPUJĄCYCH  KATEGORIACH:                                                                                                                            

 

Kategorie  wiekowe.  Dziewczyny  i  Chłopcy. 

 Rozpoczęcie  godzina  11.30  stadion  Iskra  Psary. 
1)      6, 7  lat  -  stadion  Iskry  Psary  wyścigi  rowerowe, gry  i  zabawy. 

2)      8, 9  lat  -  stadion  Iskry  Psary  wyścigi  rowerowe, gry  i  zabawy  

3)      10, 11 lat  -  stadion  Iskry  Psary  wyścigi  rowerowe, gry  i  zabawy. 

4)      12, 13 lat  -  stadion  Iskry  Psary  wyścigi  rowerowe, gry  i  zabawy  

  

 Rozpoczęcie  godzina  13.45  Urząd  Gminy  Psary. 

5)      14, 15 lat chłopcy -  jedno  okrążenie  11,6km. 

6)      16, 17 lat chłopcy -  jedno  okrążenie  11,6km 

 

  Rozpoczęcie  godzina  13.50 Urząd Gminy  Psary. 

7)      14 – 29 lat kobiety – jedno okrążenie  11,6 km 

8)      30 - ^ lat kobiety – jedno okrążenie  11,6 km 

 

Rozpoczęcie  godzina  14.30 Urząd Gminy Psary. 

Dystans Maxi 3  okrążenia 11,6 km (wyścig dla amatorów kolarstwa szosowego  

z prawdziwym zacięciem sportowym i z przygotowaniem kondycyjnym , zalecany rower 

szosowy ale nie obowiązkowy ). 

 

9)  18  do 44    lat  -  trzy okrążenia  po  11,6km. 

10)  45 do ^      lat – trzy okrążenia  po 11,6 km. 

 

Rozpoczęcie  godzina  14.40 Urząd  Gminy  Psary.     

Dystans Mini 1 okrążenie 11,6km (wyścig dla amatorów z prawdziwym zacięciem 

sportowym bez specjalnego przygotowania kondycyjnego i wymogów sprzętowych np. rower 

turystyczny, składak , góral , szosa , tandem , „Ukraina” itp ). 

 

11)  18 do 44 lat  lat  - jedno okrążenie  11,6 km 

12)       45 do ^   lat   – jedno  okrążenie        11,6 km 



W wyścigu Maxi poza nagrodami w poszczególnych dwóch kategoriach, przewidziana jest 

główna nagroda za I miejsce w kategoriach połączonych Open. 

 

8. ZASADY  FINANSOWANIA. 

 

Koszty  organizacyjne  pokrywa  organizator. 

Koszty  dojazdu  pokrywają  uczestnicy.  

Dla uczestników w wieku od lat 6 do 18 udział w wyścigu jest bezpłatny 

Zawodnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są uiścić opłatę startową w wysokości 10 zł  

 

Ze względów technicznych dotyczących wprowadzenia elektronicznego systemu pomiaru 

czasu przejazdu poszczególnych zawodników w kategoriach od 4 do 10 kolarze wyposażeni 

będą w chipy.  

Kaucja zwrotna za wypożyczenie chipu wynosi 50 zł. Opłata pobierana jest przy 

wydawaniu numeru startowego i jest zwracana zawodnikowi po zakończeniu wyścigu w 

danej kategorii oraz zwróceniu numeru startowego i urządzenia do Biura Zawodów.   

 

9.     POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

Komisję  sędziowską  powołuje  organizator  imprezy. 

Każdy  zawodnik  bierze  udział  w  wyścigu  na  własną  odpowiedzialność  i  zobowiązany  

jest  do  przestrzegania  regulaminu  wyścigu. 

Ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  NW  i  OC  należy  do  

uczestników  wyścigu. 

Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za  spowodowane  z  winy  uczestnika  wypadki  

oraz  zagubione  podczas  imprezy  rzeczy. 

Osoby  niepełnoletnie  muszą  posiadać  pisemne  oświadczenie  rodzica  lub  opiekuna  

zezwalające  na  udział  w  wyścigu. (do pobrania na stronie internetowej www.wyscig.psary.pl  

Zawodnicy  są bezwzględnie zobowiązani do: 

- Przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz przepisów  PZKol  

- Podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i organizatorów wyścigu 

- Normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo – rekreacyjnych. 

W  sprawach  nie  objętych  regulaminem  decydują  wspólnie  Organizator  i  Sędzia  

Główny. 

Impreza  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę. 

 

10.       NAGRODY 

 

Puchar  Wójta  Gminy  Psary  dla  zwycięzców  w  poszczególnych  kategoriach. 

Nagrody  rzeczowe  i dyplomy dla  trzech  pierwszych  zawodników  w  każdej  kategorii. 

Rozdanie  nagród  po  zakończeniu  wszystkich  wyścigów  na  stadionie  Iskry  Psary. 

Zapraszamy  wszystkich  miłośników  kolarstwa,  zawodników  i  sponsorów. 

 

W związku z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu elektronicznego do pomiaru czasu 

przejazdów kolarze startujący w kategoriach od 4 do 10 będą mieli możliwość: 

1.       Odczytywania na bieżąco wyników zawodników na mecie na tablicach świetlnych 

          (nazwiska, miejsca i czasy zawodników) 

2.       Odczytania  wyników w Internecie oraz zdjęć z rejonu mety. 

3.       Otrzymania wyniku sms-em. 

4.       Samodzielnego wydruku Certyfikatu ukończenia w Internecie po zawodach. 

 

 

http://www.wyscig.psary.pl/


 

 

11. Mapa wyścigu 

 
 


