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REGULAMIN 
 

II CHABROWY  PUCHAR  MERXA 
 

w jeździe indywidualnej na czas 
Biedrusko 23 Maja 2021 

                            
 

1.ORGANIZATORZY: 
 
Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, Poznań ul. Okulickiego 49; 
Firma Merx Polska, Wągrowiec ul. Wiejska 2C  
Wielkopolski Związek Kolarski, Kalisz ul. Wał Matejki 2  
 
Dyrektor wyścigu: Jerzy Drzewiecki  tel: 604 315 977 
Odpowiedzialny za bezpieczeństwo i koordynację z ramienia Organizatorów Jerzy Placek 
tel: 602 454 698, email: jerzyplacek@op.pl  
 
 

2. KLASA WYŚCIGU: 
 
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego i Wielkopolskiego 
Związku Kolarskiego, jest punktowany do Challenge KM PZKol. 
 
  

3. UCZESTNICTWO: 
 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, którzy wpisując się na listę startową 
jednocześnie potwierdzają, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach, zapoznali się z 
regulaminem i przepisami obowiązującymi na wyścigach szosowych jazdy indywidualnej na czas. 
Niepełnoletni dodatkowo muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów. 
Wszyscy zawodnicy oraz osoby funkcyjne w biurze wyścigu ,okolicach startu i mety oraz 
miejscu dekoracji powinni przebywać w maseczkach, mieć zakryte usta i nos. 5 minut 
przed startem zawodnik może zdjąć maseczkę i założyć ją ponownie po zakończeniu 
wyścigu 
 
W wyścigach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: 
 
- Żaczka, Żak                                   11 - 12 lat              rocznik 2010 - 2009                                        
- Młodziczka, Młodzik                       13 -14 lat                           2008 - 2007                                  
- Juniorka Młodsza, Junior Mł.         15 - 16 lat                          2006 - 2005                        
- Cyklosport                                      18 - 29 lat                          2003 -1992 
- M 30                                               30 - 39 lat                          1991 -1982 
- M 40                                               40 - 49 lat                          1981 -1972 
- M 50                                               50 - 59 lat                          1971 -1962 
- M 60                                               60 - 69 lat                          1961 -1952       
- M 70                                               70 - 79 lat                          1951 -1942 
- M 80                                               80 +                                   1941- 
- Kobiety open                                  17 +                                   2004- 

- Amatorki i Amatorzy    -        startują zgodnie ze swoim wiekiem w podanych wyżej kategoriach                                                        
 
 



ZGŁOSZENIA: 
 

Zgłoszenia w formie elektronicznej przez stronę Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów 
www.ptcpoznan.com.pl do dnia 20.05.2021r 
oraz wpłata na konto Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów w Santander Bank nr rach. 03 1090 
1476 0000 0001 4315 2353  
Zawodnicy posiadający licencję podają obowiązkowe jej numer i kod UCI w elektronicznym 
arkuszu zgłoszeń 
Zawodnicy i amatorzy nie posiadający aktualnej licencji zgłaszają się ponosząc opłatę 
wykazaną dla amatorów.  
Weryfikacja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych w biurze zawodów dn.23.05.2021 w 
godzinach podanych w programie minutowym.  
 
Wpisowe dla uczestników grup: 
 

Amatorzy - 50 zł. 
Mastersi PZKol. - 40 zł. 
M 70 PZKol. - 25 zł. . 
Juniorki młodsze, Juniorzy młodsi PZKol. – 10 zł. 
M 80 PZKol. – zwolnieni z opłaty                   . 

Zawodnicy klubu MERX, głównego Sponsora Ryszarda Kołackiego - zwolnieni z opłaty 
Zawodnicy żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – zwolnieni z opłaty 
 
4. BIURO WYŚCIGU: 
W dniu 23.05.2021 czynne od godz. 8:30 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  11:00 
 
Kolejność: 
 
- Żak, Żaczka                                       - 5 km. 
 
- Młodzik, Młodziczka                           - 8 km. 
 
- M 80.                                                  - 8 km        
 
- M 60                                                   - 12 km                        
 
- Kobiety open                                      - 12 km                                                -      
 
- Junior młodszy                                   - 12 km         
 
- Juniorki młodsze                                - 12 km                 . 
 
- M 70                                                   - 12 km. 
 
- Cyklosport                                          - 24 km 
 
- M 30                                                   - 24 km.  
 
- M 40                                                   - 24 km. 
 
- M 50                                                   - 24 km            
 
- M 60                                                   - 24 km                 

http://www.ptcpoznan.com.pl/


Sposób rozgrywania jazdy indywidualnej na czas: 
 
Długość trasy Złotniki – Poligon Biedrusko – Złotniki 5 km, 8 km,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, oraz na 
tablicy ogłoszeń. 
 

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 I miejsce zawodnicy otrzymają puchary, za miejsca 2-3 przewidziane są  
medale.. Puchary i medale ufunduje Firma MERX POLSKA Ryszarda Kołackiego, a zawodniczki i 
zawodnicy  Cyklosportu i Masters zdobędą 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  przez 50 osobowe grupy.  
- 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: 
 

-   8:30 - otwarcie biura wyścigu 
-   9:30 - zakończenie weryfikacji dla Żaków, Młodzików, Juniorów mł., M 70, M 80, Kobiet    
- 10:00 - start pierwszego zawodnika 
- 10:00 - weryfikacja pozostałych kategorii   
- 11:30 - zakończenie weryfikacji Cyklosportu, M 30, M 40, M 50, M 60   
- 11:30 - I dekoracja   
- 12:00 - start pierwszego zawodnika Cyklosportu  
- 13:45 - II dekoracja 
- 14:30 - zakończenie wyścigu 

 
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 2021 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 8 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. 
We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny                       
w porozumieniu z Organizatorem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 

Organizator przypomina, że w dalszym ciągu jesteśmy w okresie PANDEMI i obowiązuje dystans 
społeczny oraz odkażanie rąk i noszenie maseczek 
 
 
 

                                                            
 

                                                                                    

                                       

                                                                                                           ORGANIZATOR 

Poznańskie Towarzystwo Cyklistów 
                                                                                                           Firma Merx Polska 
 
 
 
                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


