
 

REGULAMIN 
 

Wyścigu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Jelcz-Laskowice 

na 55-lecie klubu  UKS MOTO AGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE 
 

23.09.2018. - Jelcz Laskowice 

 

 

1. Cel:  

- promocja kolarstwa na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, 

- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży, 

- promocja MiG Jelcz-Laskowice i jej potencjału sportowego. 

 
2. Organizator: 

- UKS MOTO AGBUD STELWELD JELCZ-LASKOWICE 

- URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE 

- Centrum Sportu i Rekreacji JELCZ-LASKOWICE 

 

3. Termin i miejsce: 

- zawody zostaną rozegrane w dniu 23.09.2018 r. (niedziela) o godz. 10.30 - teren przy Szkole 

Podstawowej nr 2, przy al. Młodych w Jelczu-Laskowicach. Biuro zawodów będzie 

umiejscowione w szkole w dniu zawodów. 

- Przewidywany czas zakończenia zawodów godzina 16:30.  

 

4. Uczestnictwo i kategorie wiekowe: 

- w wyścigu prawo startu maja: 

I. zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i licencje; 

II. amatorzy (kat. masters - pełnoletnia osoba) po podpisaniu oświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych (wzory oświadczenia do pobrania w biurze lub ze 

strony internetowej). 

- kategorie wiekowe: 

żak/żakini, młodzik/młodziczka, junior młodszy/juniorka młodsza, junior/juniorka, amatorzy 

(masters K/M). 

 

5. Zgłoszenia: 

- w dniu zawodów od godz. 8.00 - 9.30 w biurze zawodów. 

 

6. Organizacja zawodów 

- wyścig przeprowadzony będzie na trasie okrężnej, runda wynosi 1400 m. 

- opis trasy: 

I. ul. Aleja Młodych - start (na wysokości ul. Licealnej), 

II. ul. Chabrowa, 

III. ul. Tańskiego, 

IV. ul. Aleja Młodych - meta (na wysokości ul. Licealnej), 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mapa trasy: 

 

7. Dystanse - kolejność startu: 

Sposób przeprowadzenia zawodów zostanie omówiony i doprecyzowany na odprawie technicznej o 

godz. 10.00. Założenia co do kolejności: 

- Żak: 4x1400 = 5,6 km - wyścig zostanie rozegrany „na kreskę”, 

- Młodzik: 10x1400 = 14 km - punktacja: każde 2,1; okrążenie 5 i 10: 5, 3, 2, 1. 

- Junior mł.: 15x1400 = 21 km - punktacja: każde 2,1; okrążenie 5, 10 i 15: 5, 3, 2, 1. 

- Junior: 20x1400 = 28 km - punktacja: każde 2,1; okrążenie 5, 10, 15, 20: 5, 3, 2, 1. 

- Kobiety open+Juniorka: 15x1400 = 21 km  - punktacja: każde 2,1; okrążenie 5, 10, 15: 5, 3, 2, 1. 

- Masters open: 20x1400 = 28 km - punktacja: każde 2,1; okrążenie 5, 10, 15, 20: 5, 3, 2, 1. 

Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów (lub nadrobi okrążenie). 

 

8. Sprawy sędziowskie: - Komisję sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów DZKol. 

 

9. Imprezy towarzyszące: 

W dniu zawodów odbędą się zawody dzieci (przed startem pierwszej grupy licencjonowanej tj. do 

godziny 10:15). Zasady wyścigu dzieci podane zostaną do wiadomości na stronie organizatorów 

(Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice: https://csir-jl.pl/ oraz UKS Moto Agbud Stelweld 

Jelcz-Laskowice: http://www.uks-motojelcz-laskowice.pl/) nie później niż 2 tygodnie przed 

wyścigiem. 

  

10. Nagrody i sprawy finansowe: 

- Dekoracja grup młodzieżowych w trakcie wyścigów juniorskich, 

- Dekoracja juniorów i seniorów po zakończeniu ostatniego wyścigu, 

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

- Startowe zawodników licencjonowanych wg stawek na rok 2018, 

- Masters (amatorzy): 30 PLN, 

- Pięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody. 

 

11. Program minutowy: 

-   8:00 -   9:30 - Przyjmowanie zgłoszeń (biuro zawodów), 

- 10:00 - 10:30 - Odprawa techniczna wraz z otwarciem zawodów, 

-   9:00 - 10:15 - Start dzieci  

- 10:45   - Start pierwszej kategorii, 

- 15:30  - Zakończenie ostatniego wyścigu, 

- 16:00  - Dekoracja i zakończenie wyścigu. 

 



12. Klasa wyścigu: 

- Wyścig jest punktowany do kalendarza DZKol 

- punktacja 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

 

13. Postanowienia końcowe: 

- Odpowiedzialny za organizację wyścigu:   

I. Prezes UKS Moto Agbud Stelweld J-L: Grzegorz Błażowski, tel. 666 640 066, 

II. Sprawy techniczne:  Zbigniew Rudyk, tel. 604 214 246. 

III. Sekretarz zawodów: Marzena Urbaniak, tel. 691 592 860 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki zaistniałe w trakcie imprezy 

zaistniałe z winy uczestników lub osób trzecich, 

- Wyścig zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym, 

- Zawodnicy oraz osoby towarzyszące powinni być ubezpieczeni, 

- Wyścig jest ubezpieczony, 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu              

z organizatorem.      

- Najbliższy szpital: Szpital Powiatowy w Oławie, ul. Baczyńskiego1. 

 

 

 

O R G A N I Z A T O R 

 

 

Regulamin zatwierdzono dnia: 03.08.2018 r. 

DZKol Wrocław: Zbigniew Jaszowski 


