
REGULAMIN

V Kolarskiej Jazdy Indywidualnej na czas

I. ORGANIZATOR. 

1. Klub Kolarski 24h

II. CEL I ZAŁOŻENIA WYŚCIGU.

1. Popularyzacja kolarstwa, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

2. Propagowanie amatorskiej rywalizacji sportowej.

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Wyścig odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2013r. (czwartek) po nawierzchni asfaltowej gm. Rzekuń i gm Troszyn. (7km od centrum 

Ostrołęki). Dojazd do linii startu 1km od Urzędu Gminy w Rzekuniu kierunek na Daniszewo. 

2. Trasa wyścigu: 10 km (Rzekuń-Drwęcz-Zapieczne-NAWRÓT-Zapieczne-Drwęcz-Rzekuń)

Trasa wyścigu może ulec zmianie (modyfikacji) np.: z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub tzw. „siły wyższej”.

Trasa lekko „pomarszczona” z dwoma niebezpiecznymi zakrętami w miejscowości Drwęcz oraz Zapieczne, na których trzeba zachować szczególną 

ostrożność.

3. START i META – Rzekuń okolice ul. Ogrodowej – droga kierunek do Drwęczy.

4. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi na asfalcie co 1km. Do nawrotu 5km- zawodnik musi zawrócić na półmetku za sędzią stojącym na 

środku jezdni (niedozwolone jest wcześniejsze zawracanie!!!)

5. Start pierwszego zawodnika nastąpi o godz. 10:00 pozostali zawodnicy startują co 1min. Kolejność startu zostanie ustalona na 

miejscu. Pierwszy startuje zawodnik najmłodszy, ostatni zawodnik najstarszy (start wg daty urodzenia)

6. Nawierzchnia asfaltowa 100%. Ruch otwarty.

7. Na trasie wyścigu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu będzie spisywała numery startowe zawodników na nawrocie.

IV. UCZESTNICTWO.

1. W  „V Kolarskiej Jeździe Indywidualnej na czas” prawo startu mają osoby, które do dnia zawodów ukończą 18lat (osoby młodsze mogą 

wystartować za zgodą rodzica/prawnego opiekuna/trenera)

2. Wszyscy zawodnicy muszą zgłosić się w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 8:30 w dniu zawodów.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań  do udziału w 

wyścigu. Dla osób, niepełnoletnich (ukończone 18 lat w dniu zawodów) wymagany jest podpis/zgoda rodzica, prawnego opiekuna, trenera. 

5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.

6. Będą prowadzone dwie kategorie „czasówki”

a) rowery SZOSOWE,

b) rowery MTB.

Do jakiej kategorii będzie zaliczony rower decyduje na starcie sędzia główny.

7. Dozwolona jazda tylko prawą stroną jezdni – „ścinanie” zakrętów tylko do osi jezdni !

8. Limit uczestników: 70 zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność wpłat startowego) 

www.KK24h.pl/imprezy/zapisy/3

V. ZGŁOSZENIA.

1. Zgłoszenia na s  tronie organizatora www.KK24h.pl   i w dniu zawodów.

2. Za zgłoszenie pełne uważa się dostarczenie w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00, do obsługi Biura Zawodów wypełnionego i podpisanego 

własnoręcznie przez uczestnika oświadczenia. Oświadczenia będą dostępne w Biurze Zawodów.

VI. POMIAR CZASU.

1.Odbędzie się pomiar czasu – ręczny.

VII. KLASYFIKACJE.

K - panie 

KMTB - OPEN 

KSZ - OPEN 

M - panowie 

MMTB - OPEN 

MSZ – OPEN

D – dziennikarze (tylko w przypadku gdy zgłosi się do udziału więcej niż trzech zawodników)

mailto:rowerkarola@gmail.com


DMTB – OPEN

DSZ - OPEN

dodatkowo: NAJSTARSZY zawodnik, NAJMŁODSZY zawodnik.

Zawodnik może wystartować w dwóch wyścigach (MTB+SZOSA) jednak czas odpoczynku po pierwszym dotarciu do mety nie może 

przekroczyć 15min.

Klasyfikacja dziennikarzy tylko na podstawie ważnych legitymacji dziennikarskich/redakcyjnych. (tylko w przypadku gdy zgłosi się do 

udziału więcej niż trzech zawodników)

VIII. NAGRODY.

1. Pamiątkowe statuetki dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasyfikacji.

IX. OPŁATY.

1. Za udział w wyścigu będzie pobierana opłata od obywateli polskich w wysokości 10zł oraz dla pozostałych w wysokości 100zł (w dniu 

zawodów) lub na konto organizatora: Bank BGŻ S.A oddział w Ostrołęce 02 2030 0045 1110 0000 0257 8620 

X. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW. 

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania wyścigu ani na czas podróży czy też czas pobytu w okolicach trasy wyścigu.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XI. WYNIKI

1. Wyniki nieoficjalne pojawią się w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

2. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie www.kk24h.pl w terminie do siedmiu dni roboczych po zawodach.

3. Organizator ma prawo w ciągu 7 dni roboczych do weryfikacji oraz korekty wyników na podstawie uzasadnionych pisemnych protestów oraz na 

podstawie innej dokumentacji takiej jak nagrania video, zdjęcia, zeznania obsługi technicznej trasy co do skracania trasy przez zawodników.

4. Zawodnik może być przesunięty na ostatnią pozycję w peletonie za postępowanie takie jak: jazda w rozpiętym kasku, jazda bez kasku, 

zaśmiecanie trasy wyścigu oraz inne nieregulaminowe zachowanie.

5. Ostateczną decyzję o wynikach zawodów podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.

XII. ZASADY FAIR-PLAY

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. Nie dozwolone jest „siedzenie na kole” zawodnikowi wyprzedzającemu. Praktyki 

takie będą karane dopisaniem 2min do czasu zawodnika korzystającego „z koła”.

2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do skrzyżowania.

3. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisy Prawa o Ruchu Drogowym.

4. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

5. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać 

wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

6. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.

7. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

8. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wszyscy zawodnicy obowiązkowo starują w kasku sztywnym na głowie.

2. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Wyścig odbędzie się po drodze asfaltowej.

4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy roweru. Zasłanianie numeru startowego w 

części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

5. Podczas wyścigu nie można korzystać z żadnych środków transportu (z wyjątkiem roweru) pod karą dyskwalifikacji.

6. Za pozostawienie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy organizator NIE ponosi odpowiedzialności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych wyłącznie do celów Imprezy.

9. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

ORGANIZATOR

http://www.kk24h.pl/

