
REGULAMIN ZAWODÓW 

Kolarski Desant na Jesionową Górę  

(zawody MTB) 

w ramach 

„Pikniku Rowerowego w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo”  

9 września 2017 (sobota) 

 

ORGANIZATOR:  

Organizatorem wyścigu jest:  

 Klub Rowerowy MTB Suwałki,  

 Suwalska Organizacja Turystyczna 

Współorganizatorzy: 

 Podlaski Okręgowy Związek Kolarski  

 WOSiR Szelment 

Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyścigu są:  

 Dyrektor Wyścigu – Przedstawiciel Klubu Rowerowego MTB Suwałki  -  Leszek Żebrowski  

 Sędzia Główny - Jan Kamiński  

 

Komisję Sędziowską w osobach dwóch Sędziów wyznaczy Podlaski Okręgowy Związek Kolarski  

 

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU 

 Wyścig – „Kolarski Desant  na  Jesionową Górę” zostanie rozegrany w dniu 09.09.2017  w 

godz. 14.00 – 17.00 

 Miejsce wyścigu to tereny przyległe do ośrodka WOSIR – Szelment  

 

Rejestracja zawodników do udziału w zawodach odbywa się przez Internet oraz przed zawodami w 

recepcji WOSiR Szelment do godz.13.30 

 

SPOSÓB ROZEGRANIA 

 Wyścig rozegrany zostanie jako wjazd na Jesionową Górę ze startu na drodze asfaltowej 

oraz zjazd wąwozem do mety  zlokalizowanej w tym samym miejscu co start.  

 Długość trasy ok.3 km. 

 Przewyższenie ok.155m.  

 Eliminacje czasowe w grupach wiekowych.  

 Finał z udziałem najlepszych 8-miu zawodniczek i zawodników niezależnie od kategorii 

wiekowej – OPEN. 

 

 Wyścig rozegrany zostanie w kategoriach : 

1. Żak – 11-12 lat  

2. Młodzik , Młodziczka - 13-14 lat  

3. Junior młodszy, Juniorka młodsza - 15-16 lat  

4. Junior, Juniorka - 17-18 lat  



5. Kobiety Open  - 19 lat i więcej 

6. U-23 – 19-22 lat 

7. Elita – 23-30 lat  

8. Elita plus - 31-39 lat  

9. Master - 40-50 lat  

10. Super Master 51 lat i  więcej.  

 
 Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają najlepszy 

czas przejazdu. 

Wyścig finałowy z udziałem 8 najlepszych zawodniczek i zawodników OPEN, ze startów w kategoriach 

wiekowy. 

 

UCZESTNICTWO  
W zawodach mogą startować:  

 Amatorzy na zasadzie startowego oświadczenia; amatorzy poniżej 18 roku życia 

oświadczenie rodziców bądź opiekuna prawnego.  

 Zawodnicy zrzeszeni posiadający licencje i aktualną kartę zdrowia  
 

WPISOWE - udział bezpłatny 

 

POMOC TECHNICZNA 

Pomoc techniczna -  zgodnie z przepisami PZKol 
 

NAGRODY 

Puchary i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w kategorii Open, 

puchary i dyplomy w pozostałych kategoriach. 

Nagrody rzeczowe do wygrania przez wszystkich zawodników w oparciu o quiz na temat kolarstwa. 

 

KARY 

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

Zawodnicy/czki  posiadają obowiązek startu w kaskach sztywnych  zgodnie z przepisami PZKol.  

Zawodnicy powinni stosować się do znaków ostrzegawczych ustawionych wzdłuż trasy oraz 

dostosować się do wskazówek organizatora. 

 

PROGRAM MINUTOWY 

Eliminacje czasowe w grupach wiekowych: 

14:00 start pierwszej grupy zawodników (2 lub 3 kategorie, w zależności od liczby 

zawodników w poszczególnych kategoriach) 

14:45 start drugiej grupy zawodników (2 lub 3 kategorie, w zależności od liczby 

zawodników w poszczególnych kategoriach) 

15:15 start trzeciej grupy zawodników (pozostałe  kategorie) 

16:00 Finał z udziałem najlepszych 8- miu zawodniczek i zawodników niezależnie od 

kategorii wiekowej. 

16:30 Dekoracje Open i trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

17:00 Zakończenie zawodów 



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawodnicy w trakcie zawodów zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.  

 Organizator  nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu 

i osób towarzyszących.  

 Za wypadki spowodowane przez zawodników/czki organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu 

z Sędzią Głównym wyścigu.  

 Odpowiedzialny za przebieg i bezpieczeństwo imprezy z ramienia organizatora jest Pan 

Leszek Żebrowski  

 Zawodnicy  mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach sportowych, dysponując 

osobistymi danymi  PESEL 

 Do dekoracji zgłasza się ilość zawodników odpowiadająca ilości nagród. 

 Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZKol  

 

Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie zawodów, zlokalizowaną w okolicy 

startu/mety. 

 

Najbliższy szpital:  

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  

16-400 Suwałki  

ul. Szpitalna 60  

tel. 87 562 94 33  

 

 

 

 

 

                                                                                           ORGANIZATOR : 

 

Klub Rowerowy MTB Suwałki 

 


