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REGULAMIN
WYŚCIGU KOLARSKIEGO
POD PATRONATEM KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU
I WÓJTA GMINY WĄGROWIEC
W DNIACH 13-14.07.2019R.

1.ORGANIZATORZY:
Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Okulickiego 49;
Urząd Gminy Wągrowiec
Firma Merx Polska Sp. z o.o.
Wielkopolski Związek Kolarski,
KOMITET ORGANIZACYJNY WYŚCIGU:
Honorowy Komandor Wyścigu:Prezes Gminnego Stowarzyszenia LZS Gminy Wągrowiec -Tomasz Radecki
Zastępca Komandora:V-ce Prezes Gminnego Stowarzyszenia LZS - Bernard Kuliberda
Dyrektor Wyścigu:Jerzy Drzewiecki przedstawiciel Firmy Merx Polska tel.604 315 977
Zastępca dyrektora:Członkini Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów - Teresa Rostkowska
Komendant Miejsko-Gminnego OSP RP - Radosław Sierpowski
Kierowniczka Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy - Agnieszka Suska
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie - Kamil Zawadzki
Sołtys Sołectwa Runowo
Sołtys Sołectwa Potulice
Sołtys Sołectwa Żelice
Sołtys Sołectwa Rudnicze
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów - Wojciech Pawlak
Stowarzyszenie”Pisanki” Runowo - Irena Pisarek
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice - Andrzej Piechowiak
Koło Gospodyń Wiejskich Żelice - Anna Nowak
Stowarzyszenie UKS Żelice - Grzegorz Należyty
Stowarzyszenie „Strzecha” Potulice - Alina Kopniewska
Księgowa Wyścigu:Członkini Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów - Grażyna Sykała
Koordynatorka kolarskiego pikniku Gminy Wągrowiec w dniach 13/14 lipca 2019roku: Kamila Kłos
Dział Promocji Urzędu Gminy, stanowisko d.s.promocji - tel: 672 680 815, promocja@wagrowiec.wlkp.pl
Odpowiedzialny z ramienia Organizatorów:Członek Zarządu Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów:
Jerzy Placek tel. 602 454 698, jerzyplacek@op.pl

KOMITET HONOROWY:
Komendant Wojewódzki Policji
Starosta Powiatu Wągrowieckiego - Tomasz Kranc
Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu - insp.Magdalena Sławińska
Burmistrz Wągrowca - Jarosław Berent
Proboszcz Parafii pw.Św.Katarzyny w Potulicach - ks.Tomasz Kubiak
Wójt Gminy Wągrowiec - Przemysław Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec - Jerzy Łukaszczyk
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy - Irena Klawińska
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wągrowcu - Łukasz Wiatrowski
Prezes Firmy Merx Polska - Ryszard Kołacki
Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego - Lucjusz Wasielewski
Honorowy Prezes Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów - Bogdan Bartkowiak

SPONSORZY:
Główny sponsor Firma Merx Polska sp. z o.o. w Wągrowcu

2. KLASA WYŚCIGU:
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego i każdy etap będzie
punktowany do Challenge ogólnopolskiego. Mistrzostwa są w kategorii ” otwartej”. Zawodnicy zdobywają:
w pierwszym dniu zawodów:
- Mastersi
- mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Policja
- mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Służba zdrowia
- mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Służba liturgiczna - mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Szkółki kolarskie i szkoły podst. - mistrzostwo Gminy Wągrowiec w wyścigu ze startu wspólnego
- Niewidomi i słabowidzący - mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Amatorzy
z firm sponsorów - mistrzostwo Wielkopolski w wyścigu ze startu wspólnego
- Przedszkolaki
- mistrzostwo Polski w wyścigu ze startu wspólnego
w drugim dniu zawodów zawodnicy zdobywają:
- Mastersi
- mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas
- Policja
- mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas
- Służba zdrowia
- mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas
- Służba liturgiczna - mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas
- Szkółki kolarskie i szkoły podst. - mistrzostwo Gminy Wągrowiec w jeździe indywidualnej na czas
- Niewidomi i słabowidzący - mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas
- Amatorzy
z firm sponsorów - mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas

3. UCZESTNICTWO:
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje na 2019 rok, aktualne badania
lekarskie oraz pozostali zgodnie z oświadczeniem o stanie zdrowia, a dzieci i niepełnoletni dodatkowo
zgodę rodziców, amatorzy poza powyższym listę zatwierdzoną przez sponsora i wszyscy muszą być
zgłoszeni do udziału w wyścigu. Zgłoszeni zawodnicy mogą uczestniczyć w wyścigu ze startu wspólnego w
dniu 13.07.2019 i w jeździe indywidualnej na czas w dniu 14.07.2019r.
Warunkiem startu dzieci jest podpisanie oświadczenia Opiekuna Prawnego, które będzie dostępne w
w internecie i biurze zawodów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w zawodach
jest Poznańskie Towarzystwo Cyklistów. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem ptcpoznan.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach zgodnie z
postanowieniami regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją zawodów, także we współpracy z
innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji wyścigów.
Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela
Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio)
letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach.
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego
wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w
zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia uczestnika z imienia i nazwiska.
Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom sublicencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu
licencji.
Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym, na rowerze szosowym wyposażonym zgodnie
z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października
2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone
tyłu, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może
startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być
wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni
nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę w wyścigu
ze startu wspólnego. a także korzystanie w starcie wspólnym z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw.
„dysku”.
Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w organizowanych zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i
przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu przez lub w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu uczestnika poszkodowanego w
bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
W wyścigach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:
- szkółki kolarskie i szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy zgodnie z ich legitymacjami
- Cyklosport
rocznik 2003 - 1990
- M 30, K 30
1989 - 1980
- M 40, K 40
1979 - 1970
- M 50, K 50+
1969 - 1960
- M 60
1959 - 1950
- M 70
1949 - 1940
- M 80
1939 - 1930
- przedszkolaki 3-4 lata dziewczęta i chłopcy 2016 - 2015
- przedszkolaki 5-7 lat dziewczęta i chłopcy 2014 - 2012
- policja, służba liturgiczna i medyczna, amatorzy 2001 i starsi
- niewidomi i słabowidzący na tandemach w/g wymogów dla niepełnosprawnych

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 9.07.2019,
weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu w godz.8:30 do 10:00.
Wpisowe dla uczestników :
Zgodnie z uchwałą Komisji Masters PZKol. na rok 2019 Mastersi, Policjanci, Księża i służba liturgiczna,
służba zdrowia – wspólny - 60 zł. czasówka - 50 zł.,
K-70 i M-70 – wspólny 30 zł. czasówka – 25 zł.
M-80 - bez opłaty,
Niewidomi i słabowidzący - czasówka - 60 zł. wspólny - 80 zł. od tandemu
Szkółki kolarskie, dzieci i młodzież szkolna zwolnieni są z opłaty startowej.

Przy wpłacie po terminie, startowe powiększone o 50%
4. BIURO WYŚCIGU:
W dniu 13 i 14.07.2019 czynne od godz. 8:30 do 10:00 i mieścić się będzie w wiejskiej Swietlicy
w Runowie
Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu w godzinach podanych wyżej.

5. DYSTANSE I KOLEJNOŚĆ STARTU:
13.07.2019 – Wyścig ze startu wspólnego:
godz. 10:30 -.Mistrzostwa Gminy Wągrowiec szkółek kolarskich i szkół podstawowych – 8km
dziewczynki i chłopcy kl.4,5
dziewczynki i chłopcy kl.6,7
dziewczynki i chłopcy kl.1-3 1km.
godz. 10:30 - Mistrzostwa Polski Przedszkolaków ze startu wspólnego
dziewczynki 3,4 lata 300m
chłopcy
3,4 lata 500m
dziewczynki 5,7 lat
500m
chłopcy
5,7 lat 1000m
godz. 11:00 - Mistrzostwa Wielkopolski Masters: CM, M-30, M-40 7 okrążeń 98km.
godz. 11:01 - Mistrzostwa Wielkopolski Niewidomych i Słabowidzących 6 okrążeń 84km
godz. 11:02 - Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: CK, K-30, M-50, M-60 4 okrążenia 52km
godz. 11:03 - Mistrzostwa Wielkopolski Policjantek i Policjantów, służby liturgicznej , służb medycznych
. 2 okrążenia 28km
godz..11:04 - Mistrzostwa Wielkopolski Masters K40,K50+,M70 2 okrążenia 28km
godz. 11:05 -.Mistrzostwa Wielkopolski Masters M80, Amatorzy z Firm Sponsorów 1 okrążenie 14km
14.07.2019 – Jazda indywidualna na czas:
godz. 10:30 – Mistrzostwa Gminy Wągrowiec szkółek kolarskich i szkół podstawowych:
dziewczęta i chłopcy kl.1-3 – 1km.
dziewczęta kl.4,5 – 3km
dziewczęta kl.6,7 – 3km
chłopcy
kl.4,5 – 3km.
chłopcy
kl.6,7 – 5km.

– Mistrzostwa Wielkopolski 18km:
Niewidomi i słabowidzący
Cyklosport
M30
M40
M50
M60
CK
K30
K40
Policjanci
Policjantki
Służba Zdrowia
Służba Liturgiczna
K50+
M70
M80
Amatorzy z Firm sponsorów:
Kobiety
Mężczyźni
Sposób rozgrywania jazdy indywidualnej na czas:
Długość trasy Runowo – Runowskie – Runowo – Rudnicze – Potulice – Runowo 18km , nawroty:
1.Runowskie,2.Rudnicze,3.Potulice. Dla szkółek długość trasy podana wyżej.
.
6. RADIO TOUR:
Informacje o aktualnej sytuacji w wyścigu przekazywana będzie przez radio wyścigu na linię mety dla
spikera, który będzie informował kibiców.

7. POMOC TECHNICZNA:
Start wspólny: 2 pojazdy neutralne za zawodnikami na 98 kilometrów, jeden pojazd
kolarzami na tandemach, dwa pojazdy neutralne za zawodnikami na 52 kilometry,
amatorami i po dwa pojazdy neutralne za każdą grupą szkółek..
W czasówce wozy techniczne nie wyjeżdżają na trasę, w przypadku uznanych defektów,
powtórzenia startu zgodnie z decyzją sędziego głównego zawodów..
Inne decyzje w sprawie zabezpieczenia technicznego będzie podejmował sędzia główny
organizatorem w zależności od ilości startujących

trenera kadry za
dwa pojazdy za
będzie możliwość
w porozumieniu z

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 wyścigach w dniu 13 i 14 lipca w kategorii Policjantki i w kategorii Policjanci, zwycięzcy otrzymają
statuetki Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz medale.
Oprócz powyższego

13 i 14 lipca 2019r w każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody:
Miejsce I – statuetka mistrza mistrza Polski lub Wielkopolski lub Gminy Wągrowiec,medal
Miejsce II – medal
Miejsce III – medal

Pozostali uczestnicy: medale pamiątkowe Gminy Wągrowiec
12. KONTROLA ANTYDOPINGOWA:
- zawodnicy, którzy w ostatnich 5-latach mieli pozytywny wynik kontroli antydopingowej nie będą
dopuszczeni do rywalizacji.
- podczas zawodów zawodnik może być wezwany w celu dokonania kontroli antydopingowej.
- kontrola antydopingowa będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKol i UCI.
- gdy zawodnik wezwany nie zgłosi się do kontroli, będzie to jednoznaczne z jego dyskwalifikacją i utratą
praw do ewentualnych nagród. Jednocześnie będzie on pozbawiony możliwości startu w kolejnych
wyścigach ,tak samo jak zawodnik, u którego stwierdzono pozytywny wynik badań.
- zawodnik, który będzie miał pozytywny wynik kontroli antydopingowej podczas badań otrzyma
natychmiastowy, 5-letni zakaz udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Poznańskie
Towarzystwo Cyklistów, ponadto zostanie on obciążony kosztami badania jakiemu został poddany
podczas zawodów
- kontrola antydopingowa będzie przeprowadzona na koszt Organizatora, z wyłączeniem osób u których
wynik będzie pozytywny.

13. CEREMONIA DEKORACJI:
Dekoracje odbędą się po zakończeniu wszystkich wyścigów.
- 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:
Porządek i bezpieczeństwo w wyścigu
1. Podczas rozgrywania Wyścigu ze startu wspólnego na trasach wszystkich wyścigów ruch
drogowy będzie ograniczony. Oznacza to, iż ruch poprzeczny i w kierunku jazdy kolarzy
zamykany będzie na czas przejazdu czołówki i głównych grup kolarzy. 5 minut po
przejeździe głównego peletonu ruch drogowy będzie wznawiany zgodnie z kierunkiem
jazdy kolarzy i zawodnicy mający większą stratę, znajdą się w normalnym ruchu
drogowym.
2. Końcówki wyścigów ze startu wspólnego oraz wyścig w jeździe na czas będą rozegrane
przy ruchu całkowicie zamkniętym, lecz z uwagi na ich przebieg przez teren zabudowany,
zawodnicy muszą brać pod uwagę możliwości znalezienia się na trasie innych
użytkowników drogi i w takich przypadkach należy stosować się do przepisów ruchu
drogowego.
3. Zawodnicy i uczestnicy Wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów
ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu na skrzyżowaniach dróg
nadzorowanych przez funkcjonariuszy Policji oraz w innych miejscach zabezpieczanych
przez strażaków i wolontariuszy przestrzegają ich poleceń.We wszystkich innych
przypadkach zarówno zawodników, jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy
ruchu drogowego.
4. Kierowcy pojazdów z kolumny Wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom
funkcjonariuszy policji i komisji sędziowskiej.
5. Przed metą każdego wyścigu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i
znakom osób upoważnionych. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez
przyczyny. Pojazd należy parkować w miejscach wskazanych.

6. Pojazdy komisji sędziowskiej i ambulanse mają prawo kontynuować jazdę do linii mety.
7. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować
ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom
wypadku i powiadomić o wypadku medyczną i policyjną służbę wyścigu.
8. Organizator wyścigu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty.
Uczestnicy Wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.
9. Wyścigi na czas prowadzone będą przy ruchu całkowicie zamkniętym
10. Każdy wyścig będzie pilotowany przez oznakowany pojazd
11. Pierwszy zawodnik w jeździe indywidualnej na czas będzie pilotowany przez sędziego
zawodów.
12. Zawodnik zgłaszający się do zawodów uznany zostanie za osobę, która zapoznała się z
regulaminem wyścigu i będzie go przestrzegała.
ZAKWATEROWANIE
we własnym zakresie

16. PROGRAM MINUTOWY:
13.07.2019 r.
-

8:30 - otwarcie biura wyścigu
10:00 - odprawa techniczna
10:30 - start szkółek i przedszkolaków
11:00 - start poszczególnych kategorii
12:00 - dekoracja przedszkolaków i szkółek i szkół podstawowych
14:30 - dekoracja i zakończenie pierwszego dnia zawodów

14.07.2019 r.
- 8:30 - otwarcie biura wyścigu
- 10:00 - odprawa techniczna
- 10:30 - pierwszy start do czasówki
- 13:30 - dekoracja i zakończenie drugiego dnia zawodów

17. PLAN TRASY:
Czasówka:

Start wspólny:

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 2019 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 w
pomieszczeniach przez nich użytkowanych;
- kierownicy ekip i zawodnicy niezrzeszeni odpowiedzialni są za pozostawienie użytkowanych pomieszczeń
w stanie jakim zastali.

20. WYKAZ SZPITALI:
UWAGA!! Najbliższy szpital: w odległości 9 km ul.Kościuszki 74, Wągrowiec
tel. 672 681 500
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.

SPONSORZY ZAWODÓW :

Jerzy Placek
Przedstawiciel Organizatorów

