
                                        

WZKOL

WIELKOPOLSKIW
IELKOPOLSKA

 
 

REGULAMIN 
 

CHABROWY  PUCHAR  MERXA 
 

w jeździe indywidualnej na czas 
Biedrusko 16 czerwca 2018 

                            
 

1.ORGANIZATORZY: 
 
Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Okulickiego 49; 
Wielkopolski Związek Kolarski, 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY WYŚCIGU: 
 
Honorowy Komandor Wyścigu: Ryszard Kołacki 
Dyrektor Wyścigu: Agnieszka Rychel tel.509 954 266 
Z-ca dyrektora wyścigu: Paweł Smuszkiewicz  
Główny Księgowy Wyścigu: Teresa Rostkowska 
Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski 
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów Wojciech Pawlak 
Przedstawiciel Firmy Merx Polska: Jerzy Drzewiecki 
Odpowiedzialny z ramienia Organizatorów Jerzy Placek tel. 602 454 698, jerzyplacek@op.pl 
 

2. KLASA WYŚCIGU: 
 
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego i jest punktowany 
do Challenge oraz w kalendarzu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Zawodnicy zdobywają w 
pierwszym dniu zawodów: 
 
  

3. UCZESTNICTWO: 
 
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje na 2018 rok, aktualne badania 
lekarskie oraz pozostali zgodnie z oświadczeniem o stanie zdrowia, a niepełnoletni dodatkowo zgodę 
rodziców i wszyscy muszą być zgłoszeni do udziału w wyścigu. 
 
W wyścigach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: 
 
- szkółki kolarskie zgodnie z ich legitymacjami 
- Cyklosport                                           rocznik  2002 – 1989 
- M 30, K 30                                                        1988 - 1979 
- M 40, K 40                                                      1978 - 1969 
- M 50, K 50 +                                                     1968 - 1959 
- M 60                                                                 1958 - 1949 
- M 70                                                                 1948 - 1939 
- M 80                                                                 1938 - 1929 
- Amatorzy                                                          1988 +               
 
ZGŁOSZENIA: 
 
Zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.ptcpoznan.pl i wpłata na konto Poznańskiego 
Towarzystwa Cyklistów w mbanku nr rach.47 1140 2004 0000 3102 7710 5964 do dnia 14.06.2018, torzy 



 
Wpisowe dla uczestników grup: 
Amatorzy                                             40zł., 
Cyklosport, Masters  M30,K30 do M60,K50+      40zł 
M70                                                                      20zł 
M80                                                             bez opłaty    
Szkółki kolarskie                                         bez opłaty                     . 

 
4. BIURO WYŚCIGU: 
 
W dniu 16.06.2018 czynne od godz. 9:00 do 10:30 i mieścić się będzie w okolicach startu i mety przy 
wjeździe na poligon od strony Złotnik 
Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu w godzinach otwarcia biura 
 

5. DYSTANSE I KOLEJNOŚĆ STARTU: 
 
START  GODZINA  12:00 
 
Kolejność: 
 
- szkółki kolarskie dziewczyny  kl. 4,5  i  6,7 – 3 km. 
 
- szkółki kolarskie chłopcy kl.4,5 – 3 km. 
 
- szkółki kolarskie chłopcy kl.6,7 – 5 km. 
 
- K-40, K-50 i powyżej, M-70, M-80 – 12 km. 
 
- amatorzy kobiety i mężczyźni – 12 km. 
 
- M-50, M-60 – 12 km. 
 
- K30, CK  12 km  
 
- M30, M40 – 24 km.  
 
- CM  - 24 km. 
 
Sposób rozgrywania jazdy indywidualnej na czas: 
 
Długość trasy Złotniki – Poligon Biedrusko – Złotniki 12 km   1 półmetek 

   24 km   3 półmetki 
   . 

6. RADIO TOUR: 
 
Informacje o aktualnej sytuacji w wyścigu przekazywana będzie przez spikera na linii startu i mety, na 
tablicy ogłoszeń i przez sędziów. 
 

7. POMOC TECHNICZNA: 
 
 wozy techniczne nie wyjeżdżają na trasę, w razie uznanego defektu zawodnik będzie miał możliwość 
powtórnego startu. 
 
 

8. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW: 
 
Nie dotyczy 
 

9. LIMIT CZASU: 
 



Nie dotyczy 
 

10. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY: 
 
Zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. I UCI 
 

11. NAGRODY: 
 
W poszczególnych kategoriach za miejsca od I do  III zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy  ufundowane 
przez Firmę MERX POLSKA , a zawodniczki i zawodnicy Masters dodatkowo punkty do klasyfikacji 
ogólnopolskiej                   

 

 
12. KONTROLA  ANTYDOPINGOWA: 
 
Kontrola antydopingowa zgodnie z przepisami UCI i PZKol. 
Świetlica Osiedlowa w Złotnikach 
 

13. CEREMONIA DEKORACJI: 
 
Dekoracje odbędą się w ciągu półgodziny od zakończenia wyścigu. 
- nagrody wręczane będą tylko na podium, podczas oficjalnej dekoracji 
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w ceremoniach oficjalnych 
- zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany zgłosić się osobiście 
- organizator nie zapewnia możliwości odbioru nagród w innym miejscu i terminie 

 
14. KARY: 
 
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol i UCI. 
 

15. ZASADY ZABEZPIECZENIA: 
 
- zawody prowadzone będą przy ruchu całkowicie zamkniętym; 
- będzie możliwość przepuszczenia pojazdów w czasie przerw w wyścigu 
- pierwszy zawodnik w jeździe indywidualnej na czas będzie pilotowany przez sędziego zawodów; 
- obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, za ewentualne wypadki wynikłe z 
  nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na zawodach 
  kolarskich, odpowiedzialność ponoszą uczestnicy wyścigu. 
 

16. PROGRAM MINUTOWY: 
 

-   9:00 - otwarcie biura wyścigu 
- 11:45 - uroczyste otwarcie wyścigu 
- 12:00 - start pierwszego zawodnika 
- 13:00 - wydawanie posiłku regeneracyjnego 
- 13:30 - przewidywany przyjazd ostatniego zawodnika 
- 14:00 - dekoracja 
- 14:30 - zakończenie zawodów 
 

17. PLAN TRASY: 
 

 
 
START – wjazd na poligon w Złotnikach, trasa Złotniki – Chojnice – Złotniki 
 
 



 
 
 
 

18. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ: 
 
Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego. 
 

19. ZASADY FINANSOWANIA: 
 
- koszty organizacyjne pokrywa organizator; 
- koszty uczestnictwa: zakwaterowania, podróży, wyżywienia ponoszą zawodnicy lub kluby; 
- opłaty startowe w/g stawek Komisji Masters PZKol na 2018 rok; 
- zawodnicy, osoby towarzyszące, samochody uczestniczące w zawodach muszą posiadać ubezpieczenie    
  OC i NW; 
- organizator nie odpowiada za wypadki w trakcie imprezy powstałe z winy uczestników przez  
  nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i nieprawidłowego zachowania się podczas zawodów; 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy zaginione lub skradzione; 
- kierownicy ekip i zawodnicy niezrzeszeni odpowiedzialni są za ewentualne szkody i zniszczenia na   
  terenie przebywania. 
- kierownicy ekip i zawodnicy niezrzeszeni odpowiedzialni są za pozostawienie porządku wokół swoich     
   miejsc pobytu, w stanie, jakim zastali. 
 
 

20. WYKAZ SZPITALI: 
 
UWAGA!! Najbliższy szpital: w odległości 6 km. Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19 
tel. 61 821 22 00 
Organizator na czas wyścigu zabezpiecza karetkę pogotowia i sanitariusza. 
 

21. WYNIKI: 
 
Dostępne będą na stronie www.ptcpoznan.pl, wielkopolski związek kolarski, facebook poznańskie 
towarzystwo cyklistów, komisjamasters.pl, kolarstwomasters 

 
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
Każdy uczestnik biorący udział w zawodach powinien być ubezpieczony i startuje na własną 
odpowiedzialność. Każdy z uczestników wypełnia „kartę zgłoszenia”. W przypadku dzieci kartę podpisują 
rodzice  za wyjątkiem szkółek kolarskich. 
We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny                       
w porozumieniu z Organizatorem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
 

                                                            



Agencja Ubezpieczeniowa PZU.                                   
Nawrocki Stefan 
Adres                   
ul.Strzeszyńska 68 
60-479 Poznań    Kontakt tel.618425673                               
 

                                                                                                     MPT Robert Kiszka  

                          Serwis Rowerowy 

                           ul . Głogowska 125/9 Poznań 
                           tel.515 742 785 

                      

                                                                                                                                                                                                                                    

                         

 

                  

                                         

                                                                                                           ORGANIZATOR 

Poznańskie Towarzystwo Cyklistów 
 
 
 
 
                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


