
 

 

                                                                                   

Regulamin 
Wyścigu kolarskiego  

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W JEŹDZIE 

INDYWIDUALNEJ NA CZAS  

- DOBROMIERZ - 21 MAJA 2022 R. 

ORAZ  

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W WYŚCIGU ZE 

STARTU WSPÓLNEGO  

- DOBROMIERZ - 22 MAJA 2022 R. 

ART. 1. Organizator 

Organizatorem wyścigu kolarskiego „MISTRZOSTWA MAKROREGIONU MŁODZIKÓW W JEŹDZIE 

INDYWIDUALNEJ NA CZAS oraz MISTRZOSTW MAKROREGIONU MŁODZIKÓW  W WYŚCIGU ZE STARTU 

WSPÓLNEGO” dla województw dolnośląskiego i lubuskiego jest Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej, 

organizujący wyścig zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego. 

Adres organizatora:  

Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej, 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 19, tel. kom. 604 164 658, 

strona internetowa: ligamtb.pl 
 

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Gminy Dobromierz, Dolnośląski Związek Kolarski, 

Dolnośląska Akademia Kolarska, Urząd Miasta Świebodzice, Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest: 
Dyrektor Wyścigu  - Mateusz Rosiak, tel. kom. 604 164 658, email: mateusz.rosiak@interia.eu, 
 

ART. 2. Cel wyścigu 

1. Promocja Dolnego Śląska, Gminy Dobromierz, Powiatów Świdnickiego i Wałbrzyskiego, 

2. Promocja kolarstwa szosowego, 

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania kolarstwa oraz promocja zdrowego stylu życia, 

4. Wyłonienie mistrzów makroregionu w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigu ze startu 

wspólnego. 

mailto:lkks.g.w@wp.pl
mailto:mateusz.rosiak@interia.eu


 

 

ART. 3. Uczestnictwo 

1. Prawo startu w wyścigu maja zawodniczki i zawodnicy z województw dolnośląskiego i lubuskiego, 

zgłoszeni przez macierzyste kluby sportowe, posiadający ważne licencje sportowe na rok 2022, w 

kategoriach wiekowych: młodzik i młodziczka.  

2. Wszyscy uczestnicy zawodów, ze względu na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego 
zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeostwa, nakazów i zakazów zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami sanitarnymi. 

3. Zgłoszenia do zawodów tylko internetowo poprzez stronę internetową: 
https://www.wynikizawodow.eu- do dnia: 
- termin A - 15 maja 2022 roku do godziny 23:59. 
- termin B - 18 maja 2022 roku do godziny 23:59. 

4. Zawodnicy nie zgłoszeni internetowo nie zostaną dopuszczeni do startu. 

ART. 4. Biuro wyścigu 

Biuro wyścigu mieścid się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Adres: Plac 
Wolności 24, 58-170 Dobromierz, tel.: (74) 8586 237. 

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzid udział w wyścigu i przedstawid licencje sportowe w 
Biurze Wyścigu według programu minutowego jak w Art.15. 

ART. 6. Radio wyścigu 

Radio wyścigu ze startu wspólnego podające informacje, będzie pracowało na zakodowanej częstotliwości 

dostępnej wyłącznie dla urządzeo wydanych przez organizatora. 

ART. 7. Kontrola antydopingowa 

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi. 

Badania antydopingowe będą prowadzone w Biurze Wyścigu. 

ART. 8. Neutralna pomoc techniczna  

W wyścigu nie będzie neutralnej pomocy technicznej. 

ART. 9. Kary 
  
Kary zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 
 
ART. 10. Limit czasu 
  
Limit czasu wynosi: 10 % lecz maksymalnie 8 minut za główną grupą (ze względów bezpieczeostwa). Limit ten 
obowiązuje na całym dystansie. Limit czasu może byd zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z 
organizatorem zgodnie z art. 2.6.032.  

 ART. 11. Klasyfikacje  

I. W wyścigu jazdy indywidualnej na czas zwycięży ten zawodnik/czka/, który/a/ pokona całą w 

najkrótszym czasie. 

II. W wyścigu ze startu wspólnego zwycięży ten zawodnik/czka/, który/a/ pokona całą trasę wyścigu i 

jako pierwszy/a/ minie linię mety. 

https://www.wynikizawodow.eu/


 

 

ART. 12. Nagrody 

Informacja o nagrodach zostanie podana kierownikom ekip i trenerom podczas odprawy technicznej. 

ART. 13. Ceremonie oficjalne  

Zgodnie z zaleceniami PZKol, szczegóły zostaną podane podczas odprawy technicznej w dniu 20.05.2022 r.  
o godz. 20.00. 
 
ART. 14. Zasady zabezpieczenia 

Jazda indywidualna na czas zostanie rozegrana na drodze wojewódzkiej nr  375 na odcinku Dobromierz ul. 
Bolesława Chrobrego - START -  do wsi Chwaliszów ( 50 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 
3394D) - nawrót - META -  Dobromierz ul. Bolesława Chrobrego, przy ruchu całkowicie zamkniętym, zgodnie  
z przepisami sportowymi PZKol. 

Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie na trasie okrężnej: START i META - Dobromierz ul. Kościuszki, 

drogą wojewódzka nr 375 do wsi Chwaliszów, drogą powiatową nr 3394D do wsi Cieszów, drogą powiatową 

nr 3395 Cieszów-Cieszów, drogą powiatową nr 3464D Cieszów - Świebodzice, drogą krajową nr 34 do 

Dobromierza, Dobromierz ul. Świdnicka do mety na ul. Kościuszki. 

Wyścig ze startu wspólnego rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym, ruch poprzeczny i przeciwny 

zamykany jest na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. Zawodnicy znajdujący się poza czołówką lub 

peletonem, obowiązani są jechad prawą stroną drogi. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzed wszelkie 

ubezpieczenia własne i pojazdów we własnym zakresie. Zawodnicy i uczestnicy wyścigu zobowiązani są do 

przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu korzystają z 

prawa do niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg nadzorowanych 

przez funkcjonariuszy policji korzystających z radiowozu oraz w przypadkach, kiedy bezpośrednio przed nimi 

lub czołówką wyścigu znajduje się oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach, zarówno 

zawodników jak i innych kierowców pojazdów, obowiązują przepisy ruchu drogowego. Kolarze i inni 

uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego podczas jazdy poza kolumną 

wyścigu, a przepisów sportowych podczas jazdy w kolumnie. Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu, 

zobowiązani są podporządkowad się poleceniom Komisji Sędziowskiej, Policji, Straży Miejskiej oraz osób 

porządkowych organizatora. Podczas jazdy w kolumnie należy używad świateł mijania. Wszystkie pojazdy 

uczestniczące w kolumnie wyścigu, muszą poruszad się zgodnie z „PRAKTYCZNYM PRZEWODNIKIEM 

PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW W KOLUMNIE WYŚCIGU SZOSOWEGO”. 

       Pojazdy spieszące do udzielenia pomocy powinny używad świateł drogowych a w przypadku kolizji lub 

wypadku należy obowiązkowo zatrzymad pojazd, zorganizowad ostrzeganie użytkowników drogi, udzielid 

pierwszej pomocy i powiadomid Policję i służbę wyścigu. 

ART. 15. Program minutowy wyścigu 

Dnia 20.05.2022 r. - (piątek) 
 

godz. 1700  -  1900         - weryfikacja zgłoszonych wcześniej zawodników i odbiór numerów 
                           startowych.  
godz. 1900                 - definitywne zamknięcie listy startowej i losowanie zawodników do 
                                        jazdy indywidualnej na czas przez Komisje Sędziowską 
godz. 2000                    - odprawa techniczna i losowanie samochodów na start wspólny w Biurze Zawodów. 

 
 



 

 

Dnia 21.05.2022 r. - (sobota) 
 
godz. 0800 - 0900        -  odbiór numerów startowych zgłoszonych i potwierdzonych zawodników, 

godz. 0930                  -  start pierwszego zawodnika w Mistrzostwach Makroregionu Młodzików w   jeździe na      
czas, Dobromierz ul. Bolesława Chrobrego - dystans 9,2 km. 

 
Dekoracja zwycięzców po zakooczeniu wyścigu ze startu wspólnego w dniu 22.05.2022r. /niedziela/ w 

Dobromierzu przy ul. Kościuszki (rejon startu i mety). 

Dnia 22.05.2022 r. - (niedziela) 
 
godz. 0800 - 0900         -  weryfikacja i odbiór numerów startowych dla zawodników 

                                        zgłoszonych, którzy nie startują w jeździe indywidualnej na czas, 

godz. 0915                   - start kategorii młodzik  - dystans 40,6 km (2 okrążenia). 
godz. 0920                   - start kategorii młodziczka  - dystans 20,3 km (1 okrążenie). 

 
Graficzny plan trasy przedstawiono na załączonych mapkach. 
 
ART. 16. Zasady finansowania 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe koszty 

uczestnictwa zainteresowane kluby. 

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia. Zakwaterowanie i wyżywienie załatwiają 

zainteresowane kluby we własnym zakresie. 

ART. 17. Opłata startowa 

Startowe: 

- dla zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie A - 10,00 zł. 

- dla zawodników/czek/ zgłoszonych w terminie B - 20,00 zł. 

Opłat startowe należy wpłacad wyłącznie poprzez internetowy system zgłoszeo na stronie 

https://www.wynikizawodow.eu,  

organizator nie przewiduje przyjmowania opłaty startowej w kasie. 

ART. 17. Szpitale 
 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu 
ratownictwa medycznego 
Adresy szpitali:     
Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych 
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ” 
Świebodzice, ul. Marii Skłodowskiej 3-7 
 
ART. 18. Komisja sędziowska 
 

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol. 
 
ART. 19.Wyniki  
 

Wyniki będą umieszczone na stronie https://www.wynikizawodow.eu 
 

https://www.wynikizawodow.eu/
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ART. 20. Postanowienia koocowe  
 

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni byd ubezpieczeni przez 
macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialnośd. 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceo sędziów oraz organizatorów, a także do 
przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

3. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadad licencję i byd 
ubezpieczeni przez Klub. 

4. Do wyścigu każda ekipa ma prawo zgłosid 1 sprawny pojazd techniczny, dla każdej kategorii wiekowej tj. 
samochód osobowy lub bus, pojazdy typu bus jadą w kolumnie wyścigu po samochodach osobowych. 

5. Zabrania się w czasie trwania wyścigu przewożenia w samochodzie technicznym osób postronnych, 
niezwiązanych z imprezą. 

6. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez 
organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki losowe 
zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu. 

8. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wyścigu w 
porozumieniu z organizatorem. 

9. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakooczenia wyścigu po ceremonii dekoracji. 
10. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i 

zobowiązują się do jego przestrzegania. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 
 

Art. 21. ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 
 

1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-

19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja 

Polskiego Związku Kolarskiego, dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie 

uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce. 

2. Nie mogą uczestniczyć w zawodach zawodnicy, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, 

opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną 

lub na kwarantannie. 

3. Osoby wymienione w punkcie 2, muszą przebywać w maseczkach. 

4. Organizator będzie dokonywał wyrywkowego pomiaru temperatury uczestników przy użyciu 

termometru zdalnego.  

5. Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem 

osób wpisanych na listę startową. 

6. Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów, zobowiązani są do dezynfekcji 

rąk. 

7. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że: 

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii, związanej z rozszerzaniem się 

choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami, 

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność, 

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub 

zaniechania uczestników zawodów.  

        Mateusz Rosiak 
               Prezes  

Stowarzyszenia Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej 
 

Regulamin zatwierdzony przez DZKol 
w dniu: 20.02.2022 r. 



 

 

 

„PLAN TRASY WYŚCIGU KOLARSKIEGO” 

DOBROMIERZ - CHWALISZÓW - CIESZÓW - ŚWIEBODZICE - DOBROMIERZ 

w dniu 22 MAJA 2022 r. 

 



 

 

 

„PLAN ZABEZPIECZENIA I ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU” 

WYŚCIGU KOLARSKIEGO” 

DOBROMIERZ - CHWLISZÓW - DOBROMIERZ - 21.05.2022r. 

 
 


