
REGULAMIN 

Nocnego Kryterium Kolarskiego 

Memoriału Józefa Jankowskiego 
Kalisz, 24 września 2020 r.  

 

wyścig dofinansowany ze środków budżetowych  

Miasta Kalisza, Ministerstwa Sportu i Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 
1. Organizator 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie 

współorganizatorzy: 

- Wielkopolski Związek Kolarski 

- Miasto Kalisz 

- Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 

 

2. Miejsce i termin 

Wyścig rozegrany zostanie w Kaliszu w czwartek, 24 września 2020 r. 

 

3. Cel wyścigu 

- uczczenie pamięci Józefa Jankowskiego, szkoleniowca niezwykle zasłużonego dla polskiego 

 i kaliskiego kolarstwa, wychowawcy wielu pokoleń znakomitych zawodników, człowieka 

wyjątkowo oddanego swojej pasji, 

- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Kalisza i regionu, zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży, 

- promocja Miasta Kalisza i jego potencjału sportowego. 

 

4. Uczestnictwo 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję sportową na rok 2020. 

 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres organizatora: Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, 62-800 

Kalisz, ul. Wał Matejki 2, tel. 62 757 55 68, e-mail ktk.kalisz@wp.pl w terminie do 18 września 

2020 r. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia. 

 

6. Biuro wyścigu 

Biuro wyścigu czynne będzie w dniu zawodów, 24 września  2020 r., od godz. 15.00 w gmachu 

Wydziału  Pedagogiczno-Artystycznego UAM  ul. Nowy Świat 28/30 
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Przedstawiciele ekip i zawodników muszą, prezentując licencje, potwierdzić ich udział w 

wyścigu w godzinach 15.00 - 17.00. 

Odprawa techniczna, zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 przepisów sportowych, odbędzie się 

w obecności członków Komisji Sędziowskiej w biurze zawodów w dniu 24 września  o godzinie 

16.00 oraz o godzinie 17.30 dla Kat. Elita,U23 i  Junior 

7. Sposób rozegrania wyścigu 

Kryterium uliczne na rundach o długości 1,5 kilometra ulicami: Nowy Świat – Ułańska - 

Pułaskiego - Częstochowska . 

Godz. 17.00 – Kat Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza  10 rund. 

Godz. 17.30 – Kat Junior Młodszy, Juniorka  15 rund. 

Godz. 18.30 – Kat. Elita, U23 i Junior - 30 rund. 

 

 

8. Pomoc techniczna 

Boks techniczny znajdować się będzie w wyznaczonym miejscu obok linii startu i mety. 

 

9. Klasyfikacja 

Wyścig rozegrany zostanie według klucza punktowego - co piąte okrążenie punkty 5, 3, 2, 1; 

pozostałe okrążenia punkty 2, 1; ostatnie okrążenie punkty 10, 6, 4, 2. 

 

Zwycięzcą zostanie zawodnik/zawodniczka z największą liczbą nadrobionych okrążeń i 

największą liczbą zgromadzonych punktów. 

 

Przy równej liczbie zdobytych punktów lub braku punktów decydować będzie miejsce na mecie 

ostatniego okrążenia 

 

 

10. Nagrody 

Trzech pierwszych zawodników otrzyma puchary oraz  nagrody pieniężne  według poniższych 

tabel:  

 
ELITE  

miejsce kwota 

1. 1600,- 

2. 1000,- 

3. 800,- 

4. 600,- 

5. 400,- 

6. 200,- 

 
U-23 „ORLIK” 

miejsce kwota 

1. 500,- 

2. 400,- 

3. 300,- 



 
JUNIOR 

miejsce kwota 

1. 300,- 

2. 200,- 

3. 100,- 

4. 50,- 

Rodzina Józefa Jankowskiego funduje nagrodę specjalną dla zwycięscy 

wyścigu w kategoriach Elita, U23 i Junior 

 
W pozostałych kategoriach: Trzech pierwszych zawodników otrzyma za nagrody puchary oraz  

nagrody  rzeczowe lub finansowe, które  podane będą na odprawie technicznej. 

 
11. Ceremonia dekoracji 

 

Dla  kategorii:  Młodzik, Młodziczka, Juniorka Młodsza oraz  Junior Młodszy i Juniorka  o godz. 

18.10 (przed startem Elity) dla 3 pierwszych zawodników każdej kategorii. 

 Dekoracja zwycięzców wyścigu Open ( Elita, U23 i Junior) dla pierwszych 6 zawodników  oraz 

dla 3 najlepszych zawodników Kat. „Orlik” oraz dla 3 najlepszych zawodników Kat. Junior 10 

minut po zakończaniu wyścigu około  godz. 19:40. 

 

12. Kary 

W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol. 

 

13. Zasady bezpieczeństwa 

Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym całkowicie zamkniętym. 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego związanego 

COVID 19 

 

14. Plan trasy wyścigu 

Graficzny plan trasy wyścigu - załącznik. 

 

15. Skład Komisji Sędziowskiej 

Sędziego głównego oraz pozostałych sędziów deleguje WZKol. w Kaliszu. 

 

16. Zasady finansowania 

Ekipy i zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

Koszty opłaty startowej – zgodnie z przepisami PZKol  na rok 2020. 

 

17. Postanowienia końcowe 

- wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZKol, 

- wyścig umieszczony jest w kalendarzu imprez WZKol., 

- wyścig nie jest punktowany, 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- organizator nie ubezpiecza uczestników,  



- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników, bądź 

inne osoby, nie wynikające z winy organizatora, 

- organizator, w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo decydowania we 

wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie,  

- zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem jego danych 

osobowych (imienia i nazwiska), 

- zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie oraz korzystanie w celach informacyjnych, 

promocyjnych, marketingowych i reklamowych z jego dóbr osobistych (w szczególności imienia, 

nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów oraz inne podmioty, którym 

Organizator powierzy promowanie, reklamowanie i informowanie o wyścigu,  

- zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez biuro Organizatora zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

18. Dyrektor wyścigu 

Funkcję dyrektora wyścigu pełni Jacek Kasprzak - tel. 668166613, ktk.kalisz@wp.pl 

kasprzakjacek63@gmail.com 

 

19. Wykaz szpitali na trasie 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, tel. 62 765 12 51 
 

 

 

Regulamin zatwierdzono przez WZKol. w Kaliszu dnia 24.08.2020r. 
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