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REGULAMIN 

XXVII ULICZNEGOKRYTERIUM 

O ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA 

- Memoriał Janusza Wilczewskiego 

Wałbrzych - Podzamcze - 25.06.2022 r. 
 

ART. 1. Organizator 

Organizatorem kryterium kolarskiego o „ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA 

WAŁBRZYCHA” jest Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej, 

organizujące wyścig zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku 

Kolarskiego. 

 

Wyścig będzie rozegrany w dniu25czerwca 2022 roku na terenie wałbrzyskiej 

dzielnicy mieszkaniowej „PODZAMCZE” na trasie dwupasmowej ulicy Podwale. 

 

Adres organizatora:  

58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 19, tel.kom. 604 164 658, 

strona internetowa: ligamtb.pl 

  

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są: 

 

- Urząd Miasta Wałbrzych, 

- Dolnośląski Związek Kolarski, 

- Dolnośląska Akademia Kolarska, 

- Rada Wspólnoty Samorządowej „PODZAMCZE” w Wałbrzychu, 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” w Wałbrzychu, 

- PHU BOGLER Joanna Guzy Wałbrzych. 

 

mailto:lkks.g.w@wp.pl
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ART. 2. Rodzaj wyścigu 

W wyścigu mogą brać udział: 

- zawodnicy/czki/ kategorii junior/ka/ młodszy/a/ (urodzeni w latach 2006 i 2007), 

- zawodnicy/czki/ kategorii młodzik/czka/ (urodzeni w latach 2008 i 2009), 

- zawodnicy/czki/ kategorii żak i żakini (urodzeni w latach 2010 i 2011), 

 posiadające aktualne badania lekarskie i ważną na 2022 rok licencję. 

 

Wyścig znajduje się w Kalendarzu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. 

Zawodniczki i zawodnicy kategorii junior/ka/ młodszy/a/ oraz młodzik/czka/będą 

zdobywać punkty do challange’uDolnośląskiego Związku Kolarskiego. 

 

ART. 3. Uczestnictwo 

Kryterium uliczne o „Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” jest wyścigiem 

otwartym dla polskich i zagranicznych ekip klubowych oraz zawodniczek i zawodników 

zgłaszających się indywidualnie.  

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy przesłać do dnia 22.06.2022 roku do 

godziny 23:59, tylko drogą elektroniczną na adres email: wynikizawodow.eu. 

ART. 4. Biuro wyścigu 

Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów 

startowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 25.06.2022r. roku od godz. 

1300 do godz. 1430 w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Podzamcze” w Wałbrzychu, 58-316 Wałbrzych, Aleja Podwale 1  ( ok. 1500 m od 

granicy miasta od strony Świebodzic).  

 

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych 

odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 25.06.2022r. o godz. 1430 w obecności 

członków Komisji Sędziowskiej w OSK SM Podzamcze w Wałbrzychu, Al. Podwale 1. 

 

ART. 5. Program minutowy wyścigu 

 

Dnia 25.06.2022. 

 

1300  -  1430         - weryfikacja zawodników  

1430                   - odprawa techniczna w biurze zawodów 
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Kolejność startu; 

 

Długość 1 okrążenia = 1,8 km 

 

godz. 1500    - start kategorii żakini  – dystans 5okr. =  9,0 km, 

 

godz. 1530    - start kategorii żak  – dystans 7okr. =  12,6 km, 

 

godz. 1600    - start kategorii młodziczka  – dystans 8okr. =  14,4 km, 

 

godz. 1630    -  start kategorii młodzik  – dystans 10 okr. =  18,0 km, 

 

godz. 1700    -  start kategorii juniorka młodsza – dystans 12 okr. =  21,6 km 

 

godz. 1730    -  start kategorii junior młodszy – dystans 15 okr. =  27,0 km 

 

godz. 1830    -  Dekoracja zwycięzców. 

 

UWAGA:  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu 

poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących. 

 

ART. 6. Klasyfikacja 

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według 

niniejszego regulaminu. 

 

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej. 

 

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) 

pokona całą trasę wyścigu i zgromadzi największa ilość punktów na lotnych finiszach. 

 

Punktacja na poszczególnych okrążeniach: 

- okrążenia będące krotnością cyfry „5”: 

I m-ce – 5 pkt, 

II m-ce – 3 pkt, 

III m-ce – 2 pkt, 

IV m-ce – 1 pkt. 
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- pozostałe okrążenia: 

I m-ce – 2 pkt, 

II m-ce – 1 pkt. 

- meta: 

I m-ce – 10 pkt, 

II m-ce – 8 pkt, 

III m-ce – 6 pkt, 

IV m-ce – 4 pkt. 

V m-ce – 2 pkt. 

ART. 7. Kontrola antydopingowa                                                                                    

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie 

z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.  

ART. 8. Kary  

Kary zgodnie z regulaminem UCI. 

ART. 9. Sprawy bezpieczeństwa  

Wyścig rozrywany jest przy ruchu całkowicie zamkniętym. 

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne. 

ART. 10. Nagrody 

Kategoria żak i żakini: 

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

(bony towarowe) o wartości: 

I-sze miejsce - 60,00 zł, 

II-gie miejsce - 40,00 zł, 

III-cie miejsce - 30,00 zł, 

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

 

Kategoria młodzik(czka): 

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

(bony towarowe) o wartości: 

I-sze miejsce - 80,00 zł, 
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II-gie miejsce - 60,00 zł, 

III-cie miejsce - 40,00 zł, 

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

 

Kategoria junior(ka) młodszy(a): 

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

(bony towarowe) o wartości: 

I-sze miejsce - 100,00 zł, 

II-gie miejsce - 70,00 zł, 

III-cie miejsce - 50,00 zł, 

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

 

Zawodniczka, która zajmie pierwsze miejsce w kategorii juniorka młodsza otrzyma 

„Nagrodę im. Janusza Wilczewskiego” 

                                                                                         

ART. 11. Zasady finansowania 

 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, 

pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby. 

 

Startowe dla poszczególnych kategorii wiekowych wynosi: 

- żak i żakini  - 5,00 zł, 

- młodzik/czka/  - 10,00 zł, 

- junior/ka/ młodszy/a/ - 15,00 zł, 

 (wpłaty w biurze zawodów podczas weryfikacji). 

ART. 12. Szpitale 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci w pełni wyposażonego zespołu 

ratownictwa medycznego. 

 

Adresy szpitali:     

 

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych 

(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 
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ART. 13. Komisja Sędziowska 

 

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z 

Organizatorem. 

ART. 14.Wyniki  

Organizator niezwłocznie prześle zatwierdzone przez sędziów wyniki z zawodów, na 

adres: dzkol@dzkol.euoraz zamieści na stronie www.wynikizawodow.eu .  

   

ART. 15. Postanowienia końcowe  

 

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

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność, 

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator wyścigu, nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych 

uczestników zawodów. 

2. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być 

ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w 

wyścigu na własną odpowiedzialność. 

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz 

organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

4. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu 

muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

5. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz 

niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. 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. 

7. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje 

Sędzia Główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem. 

8. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia 

wyścigu po ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych. 

9. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają 

zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 

  

mailto:dzkol@dzkol.eu
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ART. 16. Osoby odpowiedzialne za organizacje wyścigu: 

 

- Mateusz Rosiak           - Prezes Stowarzyszenia Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej 

 Tel. 604 164 658. 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez 

DZKOL w dniu  …………………. 

 

Plan sytuacyjny kryterium 

 

 


