
 

 
REGULAMIN 

VI WYŚCIGU KOLARSKIEGO  
o Puchar Firmy Rowerowej Merida 

 

rozgrywanego w ramach 

OTWARTYCH VIII MISTRZOSTW KOLARSKICH W GMINIE PSARY 

 
 

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, Mierzęcice. 

 
2. ORGANIZATORZY: 

 
- UKS Gimnazjum Psary. 

- Urząd Gminy Psary 

- Urząd Gminy Mierzęcice 

- Urząd Gminy Bobrowniki 

- Gminny Ośrodek Kultury 

- Społeczny Komitet  Organizacyjny  Wyścigu. 

 
3. SPONSORZY: 

 

 
 

                
 
 
 
 
 



 
4. TERMIN I MIEJSCE: 

 
- Wyścig zostanie rozegrany w dniu 4 czerwca 2011 r. w Psarach  

k. Będzina. (Koordynaty GPS: N 50,38020, W 19,13520 ) 
- Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, 

biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo 
terenów leśnych. 

- Długość okrążenia– 21,7 km: Psary, Strzyżowice, Góra 
Siewierska, Twardowice, Nowa Wieś, Targoszyce, Toporowice, 
Dąbie, Malinowice, Psary. 

 
5. BIURO WYŚCIGU, ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA: 

 
Biuro wyścigu czynne jest: 
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  8.00 do 10:30 - Stadion LKS „Iskra” w Psarach. 

 

Zawodnicy mogą dokonywać wcześniejszych zapisów poprzez wypełnienie formularza 

na stronie internetowej www.wyscig.psary.pl od 1 maja 2011 r. 

 
Zasady uczestnictwa: 
 

- W wyścigu mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną 
licencję kolarską „Masters”. 

- Wyścig punktowany będzie do Challenge’u 2011 wg 
punktacji wyścigów Pucharu Polski. 

- Wymagania: Kask ochronny twardy i sprawny technicznie rower. 
- Uroczyste otwarcie imprezy o godz. 10:45 
- Start ostry pierwszej kategorii: godz. 11:00 przy ul. Malinowickiej. 

       
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 

 
- Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. 
- Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym, 
- Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż 

Pożarną oraz Służby Porządkowe. 
- Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną. 

 
7. KATEGORIE  I DYSTANS WYSCIGU „O PUCHAR MERIDY: 

 
Kategoria M20I - wiek 20 - 29 lat – start: godz. 11.00   4x21,7=86,7km 
Kategoria M30I - wiek 30 - 39 lat – start: godz. 11.00   4x21,7=86,7km 
Kategoria M40I - wiek 40 - 49 lat – start: godz. 11.00   4x21,7=86,7km 
Kategoria M50I - wiek 50 - 59 lat – start: godz. 11.00   4x21,7=86,7km 
Kategoria M60I - wiek 60 - 69 lat – start: godz. 11.05   3x21,7=65,1km 
Kategoria M70I - wiek 70 - ^ lat –   start: godz. 11.05   2x21,7=43,4km 

 

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


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

 

 
8. ZASADY FINASOWANIA: 

 
Koszty imprezy pokrywa Organizator. 
Koszty dojazdu i startowe pokrywają uczestnicy. 
Opłata startowa dla kat.M20~M50 wynosi 30 zł, dla kat. M60~M70 15 zł. 
 

 
Opłaty można dokonać w dniu wyścigu w biurze lub za pośrednictwem 
przelewu na konto organizatora nr 1184 3800 0100 0853 0020 36 0001 

W tytule przelewu wpisując imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem VI 
Wyścig Kolarski. 
W przypadku płatności przelewem zawodnik zobowiązany jest przedłożyć w 
biurze wyścigu potwierdzenie dokonania przelewu 
 

Ze względów technicznych dotyczących wprowadzenia elektronicznego systemu 
pomiaru czasu przejazdu poszczególnych zawodników 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.   

- Każdy uczestnik otrzyma po wyścigu poczęstunek. 
       

9. NAGRODY: 
- Na trasie wyścigu na drugim i trzecim okrążeniu przewidziane są 

premie   lotne. 
- Dla zawodników w kategorii od M30 – M70 od przewidziane są dyplomy  
i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 6.  
- Dla zawodników kategorii M20 przewidziane są  nagrody rzeczowe za 

zajęcie miejsc od 1 do 3. 
- Zakończenie imprezy i wręczenie Pucharów Merida i nagród dla  

zawodników każdej kategorii po zakończeniu wyścigów wszystkich 
kategorii MASTERS. 

- Dyplomy będą wręczane do 6-go miejsca w każdej kategorii. 
 

10. NOCLEGI I SZPITAL: 
- Rezerwacja noclegów i wyżywienie we własnym zakresie. 
- Szpital Miejski w Będzinie   tel. (32)267 30 11 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
- Komisję sędziowską wyznacza: ORGANIZATOR 
- Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
- Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać 

polecenia służb porządkowych tj. policji jak również straży pożarnej . 



- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i OC 
należy do uczestników wyścigu. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy 
uczestnika wypadki oraz zgubione podczas imprezy rzeczy. 

- Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów 
PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu) 

-  W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decydują wspólnie 
Organizator i Sędzia Główny. 

- Zawodnicy zdublowani kończą na mecie. 
- Miejsca parkingowe do dyspozycji uczestników wskazują służby 

porządkowe. 
W związku z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu elektronicznego do pomiaru 
czasu przejazdów kolarze startujący 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. 

 
11.Mapka wyścigu: 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEJ SPORTOWEJ RYWALIZACJI NA TRASIE 
 

 
Zatwierdza OzKol: 


