
 

REGULAMIN 
I OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI  
O PUCHAR WÓJTA GMINY STAWIGUDA 

1.06.2019 STAWIGUDA 

   1. CEL IMPREZY. 
- Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa  
- Propagowanie Światowych Dni Bajki 
   2. ORGANIZATOR.  
- Gmina Stawiguda, Szkółka Kolarska w Stawigudzie 
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS  
- Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski, 
- Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy 
-  Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie BAJKA 

     3. TERMIN I MIEJSCE. 
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 01.06.2019 r. w Stawigudzie  wg. Programu poniżej. 
Start – Meta ul. Piaskowa, Biuro zawodów ul. Leśna 1  (Zespół Szkolno Przedszkolny w  Stawigudzie) 
Runda o długości 2300 m ulicami w Stawigudzie w kolejności Piaskowa, Mazurska, Warszawska, Łąkowa, 
Różana, Piaskowa. 

   4. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW  
   będą przyjmowane w biurze wyścigu w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00      

   5. PRAWO STARTU posiadają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, masters posiadający     
aktualne badania lekarskie. 
W ramach zawodów dodatkowo zostanie rozegrany wyścig dla dzieci (na dystansie jednego okrążenia) i amatorów 
(na dystansie 15 okrążeń). Start Dzieci po wypełnieniu zgody opiekuna prawnego w biurze zawodów.  
Start kat. Amator po wypełnieniu stosownego oświadczenia w biurze zawodów.  
Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma od organizatora numer startowy który upoważnia do startu w wyścigu w 
danej kategorii.    

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU.  
- Wyścig odbędzie się przy ruchu zamkniętym, pomiędzy poszczególnymi wyścigami trasa będzie czasowo 
udostępniona dla ruchu lokalnego.  

Program Wyścigu 
10.30 – Odprawa techniczna – Biuro zawodów  
10.55 – Uroczyste Otwarcie Wyścigu – Start / Meta 
11.00 – start kat. Dzieci – 1 okrążenie (2300 m) 
11.15 -  start kat. Żak, Żaczka, Młodziczka  4 okrążenia 
12.00 -  start kat. Młodzik – 8 okrążeń 



13.00 -  Masters, amatorzy – 15 okrążeń  
14.30 – Zakończenie, Podsumowanie, wręczenie nagród 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie minutowym w trakcie 
zawodów  

      7. ZASADY FINANSOWANIA. 
        - Startowe zgodnie z przepisami PZKOL w 2019 r. 
      8. NAGRODY.  

- Pierwszych trzech zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych otrzyma nagrody rzeczowe.  
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.  
Organizatorzy zabezpieczą posiłek regeneracyjny dla zarejestrowanych uczestników wyścigu.  

      9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
- Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby od OC i NW. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki na trasie wyścigu. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w razie małej ilości startujących. 
- We wszystkich sprawach spornych decydować będzie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 
- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Tomasz Siemaszko WMKS , tel. 695 477 888 

- Pomoc medyczna: Zabezpieczenie Medyczne na miejscu,  Szpital Wojewódzki w Olsztynie ul. Żołnierska 
Szpital Miejski w Olsztynie – ul. Mariańska  

Mapka Sytuacyjna Wyścigu 
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