
R E G U L A M I N 

Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego  

o Puchar Zakładów Mięsnych Agro-Handel Mościszki 2020 

Wyścig punktowany do Challenge Masters PZKol. 
 

1. Cel  wyścigu: 

• Promocja Miasta i Gminy Śrem. 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej na terenie Gminy. 

• Promowanie zdrowego trybu życia. 

2. Organizator: 

• Agro-Handel Mościszki. 

• Cycling Klub Leszno. 

3. Termin i miejsce: 

• Wyścig punktowany do Chalenge Masters PZKol. 

• Termin wyścigu - 19.07.2020 - Olsza k/Śremu 

• Biuro wyścigu - Ośrodek Klubu Jeździeckiego Agro-Handel w Olszy   

• Trasa wyścigu - Olsza-Bystrzek-Łęg-Sosnowiec-Pysząca-Binkowo-Olsza - 1 runda 10,3 km 

• W związku z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię organizator  zobowiązuje się 

by zawodnicy przestrzegali zasad niegromadzenia się i zachowania odstępów 2 metry między 

zawodnikami przed i po wyścigu. 

4. Program zawodów: 

• godz.  8.00 - 9.45 - weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych 

• godz.  9.45  - odprawa techniczna 

• godz.  10.00 - start wyścigu M20 - M30 - M40 - 9 rund 

• godz.  10.03 - start wyścigu M50 - 7 rund,  M60 i kobiety K30 - 6 rund  

• godz.  10.06 - M70 - K40+ - 5 rund - M80 2 rundy 

• godz.  13.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

5. Warunki uczestnictwa: 

• Rejestracja będzie prowadzona drogą elektroniczną przez firmę Maratończyk Pomiar Czasu na 

stronie internetowej - http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/olsza-masters2020 

• Zaleca się dokonać rejestracji na wyżej wymieniony adres internetowy  

 i wpłacić drogą elektroniczną startowe  w kwocie 100 zł 

 na konto 35 1750 0012 0000 0000 3860 4503.  

 Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit 150 zawodników. 

 Startowe dla zawodników powyżej 70 lat wynosi 50 zł. 

• Startowe wpłacone w dniu zawodów wynosi 120 zł, a dla zawodników powyżej 70 lat 60 zł. 

• Zawodnicy powyżej 80 lat są zwolnieni z opłaty startowej. 

• W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu organizator nie zwraca opłaty 

startowej. 

• Zawodnicy muszą mieć ważne badania lekarskie, lub wypełnione w biurze zawodów 

oświadczenie potwierdzające odpowiedni stan zdrowia zezwalający na uczestnictwo wyścigu.  

• Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy posiadający sprawny rower oraz sztywny kask. 

• Numery startowe należy umieścić w sposób zalecany przez organizatora. 

• Przy wydawaniu numeru startowego z chipem organizator pobiera kaucję w wysokości 20 zł,  

którą zawodnik otrzyma przy zwrocie numeru startowego wraz z chipem. 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/olsza-masters2020


• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w razie złych warunków 

atmosferycznych organizator przewiduje skrócenie trasy w porozumieniu z zawodnikami na 

odprawie technicznej. 

• Niepełnoletni zawodnicy startuj za zgodą prawnych opiekunów. 

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 

• Wyścig będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol 

• Zawodnicy jadący za głównym peletonem zobowiązani są do jazdy prawą stroną i przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego 

• Wyścig będzie przeprowadzony przy całkowicie zamkniętym ruchu kołowym zgodnie  

z planem organizacji ruchu. 

7. Nagrody:  w każdej kategorii  1 - 3 miejsca puchary lub medale. 

8. Postanowienia końcowe: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i zdarzenia zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej oraz w trakcie trwania wyścigu. 

• Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując "Formularz Zgłoszeniowy" akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych w bazach danych organizatora w celach marketingowych oraz umieszczenie na 

stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania  

(zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych )  

Dz. U. z 2018r. poz. 1000 oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną  

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną 

(Dz. U. 2017 poz. 1219). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. 

• Organizator  nie gwarantuje wszystkich świadczeń zawodnikom, którzy nie zgłoszą się 

internetowo. 

• Organizator zapewnia posiłek oraz napoje chłodzące. 

9. Najbliższy szpital:  Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie  

ul. Chełmońskiego 1 tel. 61 281 54 00 

10. Agroturystyka Olsza - tel. 602 122 034 

 
 


