
VI WYŚCIG ROWEROW 

 O PUCHAR WÓJTA GMINY BUCZEK 

w ramach cyklu 

KLASYKI ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2019 

 

Wyścig zaliczany jest do punktacji CHALLENGE MASTERS 2019 PZKol. 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Cel zawodów 

- popularyzacja kolarstwa amatorskiego, 

- propagowanie zdrowego trybu życia, 

- promocja Gminy Buczek. 

 

2. Organizator 

- Wójt Gminy Buczek 

- Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie 

- Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi 

- Komisja Masters i Cyklosport PZKol 

 

3. Termin i miejsce zawodów  

Zawody odbędą się w niedzielę 8 września 2019 roku. 

 Start i meta wyścigu znajdować się będzie w Buczku na ulicy Spółdzielczej, przy boisku 

sportowym. Trasa przebiega przez miejscowości: Buczek, Brodnia Górna, Brodnia Dolna, 

Sowińce , Malenia, Wola Bachorska Buczek. Mapka trasy dostępna jest na stronie organizatora. 

http://www.jastrzebie.lask.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/truskawka-trasa-2.jpg. 

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyjątkiem stanów klęski 

żywiołowej. 

 

4. Biuro Zawodów  

Biuro Zawodów będzie znajdować się przy ul Spółdzielczej w Buczku. 

Biuro będzie czynne dnia 8 września od godziny 1000 do zakończenia zawodów. 

 

5. Uczestnictwo 

Prawo startu w wyścigu mają osoby, które spełnią wszystkie poniższe warunki: 

- dokonały rejestracji internetowo lub w Biurze Zawodów (w dniu wyścigu) i posiadają 

potwierdzenie dokonania opłaty startowej (tylko w wypadku gdy zawodnik nie został 

wcześniej oznaczony jako dopuszczony na liście startowej),  

- złożyły oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnictwie w wyścigu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów); 

- złożyły oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z 

organizacją wyścigu i publikacją wyników,  

- złożyły oświadczenie o akceptacji regulaminu i podporządkowaniu się decyzjom sędziów i 

poleceniom organizatorów – druk dostępny na stronie internetowej www.jastrzebie.lask.com.pl/ 

oraz w biurze zawodów, 

- posiadają rower sprawny technicznie i nie zagrażający w żaden sposób zdrowiu i życiu 

uczestników wyścigu, 

- posiadają kask sztywny z certyfikatem CE, który musi być założony na głowę i zapięty przez 

cały okres przebywania na trasie wyścigu. 

W kategoriach Masters mogą startować wyłącznie zawodnicy posiadający licencje PZKol. 

http://www.jastrzebie.lask.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/truskawka-trasa-2.jpg
http://www.jastrzebie.lask.com.pl/


 

 

6. Zapisy i opłaty startowe 

Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową 

http://zapisy.time2win.pl/ lub WWW.jastrzebie.lask.com.pl (do dnia 6 września 2019r.) oraz w 

Biurze Zawodów 8 września 2019 r. do godz. 13.00. 

Opłata startowa dla zawodników posiadających ważną licencję PZKol: 
a) Dla zawodników KR Jastrzębie Łaskie – bezpłatnie; 
b) Dla zawodników z kategorii M80+ - bezpłatnie; 
c) Dla zawodników z kategorii M70 – 30 zł; 
d) Dla pozostałych zawodników z ważną licencją Masters lub Cyklosport – 60 zł 

 

  Opłata startowa dla zawodników bez ważnej licencji: 
a) Dla zawodników KR Jastrzębie Łaskie – bezpłatnie; 
b) Dla pozostałych uczestników  - 80 zł 

 

Opłatę startową wpłacać na rachunek bankowy KR „Jastrzębie Łaskie”  

nr 40 2030 0045 1110 0000 0205 8210 (bank BNP PARIBAS)  

tytuł wpłaty: opłata startowa Buczek 2019 + imię i nazwisko.  

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie 

wystartowały z powodów niezależnych od Organizatorów. 

 

7. Charakterystyka wyścigu 

Trasa wyścigu zostanie oznakowana i na czas jego trwania wyłączona z ruchu innych pojazdów. 

Zawodnicy mają obowiązek jazdy w sposób umożliwiający wyprzedzanie w przypadku 

dublowania na kolejnych okrążeniach. Każdego zawodnika obowiązują przepisy kodeksu 

drogowego. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i zwracania szczególnej 

uwagi na ewentualne pojazdy zaparkowane na jezdni i inne przedmioty, które mogą być 

pozostawione na jezdni. 

W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby przejechania przez zamknięty odcinek drogi pojazdów 

policyjnych, strażackich, karetki pogotowia lub innych pojazdów uprzywilejowanych, zawody 

mogą być przerwane i wznowione dopiero po otrzymaniu sygnału od funkcjonariuszy Policji o 

możliwości wznowienia zawodów.  

 

7. Kategorie, dystans, harmonogram. 

Uczestnicy wyścigu będą klasyfikowani w następujących kategoriach: 

Kategorie wiekowe: K -Kobiety M – Mężczyźni 

CK20 18-29 LAT 

K30 30-39 LAT 

K40 40 + LAT 

CM20 18-29 LAT 

M30 30-39 LAT 

M40  40-49 LAT 

M50  50-59 LAT 

M60  60-69 LAT 

M70  70-79 LAT 

M80 80 + LAT 

o kategorii wiekowej zawodnika decyduje rocznik, a nie dokładna data urodzenia 

 

Amator  - formuła open, dotyczy osób które nie chcą być klasyfikowane w kategoriach 

http://zapisy.time2win.pl/
http://www.jastrzebie.lask.com.pl/


wiekowych i wybierają najkrótszy dystans; ich wyniki nie będą stanowiły podstawy do 

przyznawania punktów w klasyfikacji Challange Masters 2019, będą natomiast 

uznawane do klasyfikacji generalnej w kategorii Amator w cyklu Klasyki Ziemi 

Łódzkiej 

 

 

Uczestnicy startują wg następującego harmonogramu 

 

I. Kategoria CM 20 + M 30   - 6 okrążeń (105 km)  - start godz. 13:30 

II. Kategoria M 40, M50    - 5 okrążeń (87,5 km)  - start godz. 13:35 

III. Amatorzy     - 4 okrążenia ( 70 km)   - start godz. 13:40 

IV. Kategoria M60, M 70, M 80 

+ wszystkie kategorie Pań   - 3 okrążenia (54 km)  - start godz. 13:45 

 

UWAGA! Kategoria M 80 zakończy wyścig po przejechaniu dwóch rund – 35 km. 

 

W wynikach Pań Mastersów uwzględniona zostanie punktacja dla kategorii CK20, K30, K40 

Kategoria  „Amatorzy” dotyczy osób które nie chcą być klasyfikowane w kategoriach 

wiekowych i wybierają najkrótszy dystans 

 

Ze względów organizacyjnych godziny startu jak i skład grup mogą ulec zmianom. 

 

8. Obowiązki uczestnika wyścigu 

- przestrzeganie regulaminu, 

- zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- podporządkowanie się poleceniom sędziów i organizatorów, 

- jazda w zapiętym kasku sztywnym, 

- jazda trasą wyznaczoną przez organizatorów, 

- zachowanie postawy fair play. 

 

9. Nagrody i świadczenia 

Organizator zapewnia: 

- nagrody rzeczowe, upominki dla miejsc 1 – 3 w kategoriach Masters, dla miejsc 1 – 3 w 

kategorii Open Panie i Open Panowie Amatorów, 

- elektroniczny pomiar czasu, 

- numery startowe, 

- zaplecze socjalne, 

- opiekę medyczną i asystę karetki pogotowia, 

- wodę mineralną i posiłek po zakończeniu zawodów, 

- ubezpieczenie NWW. 

 

10. Wyniki wyścigu 

Wyniki wyścigu zostaną ustalone na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. 

Nieoficjalne wyniki wyścigu będą ogłaszane na bieżąco na tablicy informacyjnej.  

Skargi i zażalenia dotyczące wyników zawodów mogą być wnoszone do zespołu 

sędziowskiego do 30 minut po zakończeniu wyścigu wyłącznie w formie pisemnej. Przed 

wniesieniem skargi należy uiścić w Biurze Zawodów opłatę kaucyjną w wysokości 100 zł. 

Opłata kaucyjna podlega zwrotowi tylko w przypadku uznania przez zespół sędziowski 

słuszności skargi lub zażalenia. 

Oficjalnie ogłoszone wyniki, po rozpatrzeniu wszelkich ewentualnych skarg i zażaleń, są 

ostateczne i nie podlegają żadnym reklamacjom. 

Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po ogłoszeniu 



oficjalnych wyników wyścigu. 

Zakończenie w pierwszej kolejności dotyczyć będzie wyścigu w Buczku, a następnie  

klasyfikacji końcowej Klasyków Ziemi Łódzkiej. 

 

11. Zasady przyznawania punktów 

- do klasyfikacji Challenge 2018 zgodnie z kategoriami Masters i z regulaminem Komisji Masters, 

odpowiednio do miejsca zdobytego w swojej kategorii wiekowej  

- do klasyfikacji cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej zgodnie z kategoriami Masters i z regulaminem 

cyklu Klasyki Ziemi Łódzkiej, odpowiednio do miejsca zdobytego w swojej kategorii wiekowej.  

 

12. Postanowienia końcowe 

W zakresie spraw nie uregulowanych wyżej obowiązują przepisy PZKol. 

Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników lub osób towarzyszących 

organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. 

 


