
 
REGULAMIN 

V CX KATOWICE – Orlen Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym 
    (licencja Pzkol) 
 

 
 

CEL: 
-‐ popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim 
-‐ promocja zdrowego trybu życia 
-‐ promocja Miasta Katowice  
-‐ promocja partnerów imprezy 
 
ORGANIZATOR: 
-‐ Sport Pełen Pasji- www.sportpelenpasji.pl 
-‐ Dyrektor Wyścigu Michał Kucewicz sportpelenpasji@gmail.com 606960135 
 
TERMIN I MIEJSCE: 

-‐ wyścig odbędzie się w dniu 10.12.2017 r. (Niedziela) w Katowicach na trasie wyznaczonej przez organizatora – 
teren Doliny Trzech Stawów 

− trasa wyścigu – w okolicy Parkingu Dolina Trzech Stawów ul. Lotnisko, Kąpielisko na Dolinie Trzech Stawów 
− biuro Zawodów – Hotel Silesian, 40-502 Katowice ul. Szybowcowa 1A 
− dekoracja - Hotel Silesian, 40-502 Katowice ul. Szybowcowa 1A 

 
UCZESTNICWO: 
-‐ prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol oraz badania lekarskie, oraz 

zawodnicy bez licencji wg osobnego regulaminu (dla osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda opiekuna prawnego) 
-‐ zgłoszenia poprzez stronę www.zmierzymyczas.pl do 4.12.2017 roku 
-‐ w przypadku zgłoszenia po terminie zgodnie z przepisami PZKol opłata jest podwójna 
-‐ Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza w przypadku braku zgłoszenia w terminie opłata 10zł. 
-‐ startowe dla kategorii open to 30zł wpłacone do 27.11.2017. Po tym terminie, jak i w dniu zawodów opłata wynosi 

50zł. W dniu zawodów opłata może być wniesiona jedynie gotówką 
-‐ zapisy w dniu zawodów możliwe do 1h przed startem 
-‐ opłaty dla uczestników z licencją PZKol są zgodne z przepisami 
-‐ kategorie wiekowe: 

-‐ OPEN Amatorzy - M1 – 16- 18 lat, M2 - 19- 29 lat, M3 – 30-39, M4 – 40+, K1 – 16- 29 lat, K2 – 30+ 
-‐ Żak, Żakini 11-12 lat (2006-2007)  
-‐ Młodzik, Młodziczka 13-14 lat (2004-2005)  
-‐ Junior Mł., Juniorka Mł. 15-16 lat (2002-2003)  
-‐ Junior, Juniorka 17-18 lat (2000-2001)  
-‐ Elita M., Elita K. 19-+ lat (…-1999)  
-‐ Cyklosport M. 16-29 lat (2002- 1989)  
-‐ Master Kobiety 30+ (1988 + 
-‐ Masters I 30 - 39 lat (1979-1988)  
-‐ Masters II 40- 49 lat (1969-1978)  
-‐ Masters III 50- 59lat (1959- 1968)  
-‐ Masters IV  60 lat + (…- 1958) 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 
-‐ wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol 
-‐ czas trwania wyścigu Open Kobiet oraz Mężczyzn wynosi około 50 min. 
 
ZASADY FINASOWANIA 
-‐ koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator 
-‐ koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy 
-‐ organizator zapewnia ciepły posiłek, jak i poczęstunek w biurze zawodów/podczas dekoracji 
 
NAGRODY 
-‐ organizator zapewnia bardzo cenne nagrody rzeczowe oraz puchary lub medale dla zwycięzców w poszczególnych 

kat. wiekowych 



-‐ w części kategorii są nagrody finansowe zgodnie z wykazem 
-‐ w niektórych kategoriach nagrody są wartości powyżej 760zł w związku z czym do odbioru potrzebny jest dowód 

osobisty, pesel oraz adres zamieszkania 
-‐ do odbioru nagrody upoważniona jest wyłącznie nagradzana osoba 
-‐ nagrody są wydawane wyłącznie w dniu zawodów 

 
NOCLEGI 
Quality Silesian Hotel - Specjalna oferta dla uczestników. Pokój 2-os ze śniadaniem w cenie 160zł oraz 1-os ze 
śniadaniem w cenie 130zł. Rezerwacje mailowo (kontakt@silesianhotel.pl) lub telefonicznie (32 606 88 00) na hasło 
ROWERY.  
http://www.silesianhotel.pl  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
-‐ każdy uczestnik wyścigu startuje  na własną odpowiedzialność 
-‐ organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów 
-‐ wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby 
-‐ organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów 
-‐ organizator zapewnia opiekę medyczną 
-‐ sędzia główny wyznaczony przez PZKol - Krzysztof Dymek. 
-‐ pozostały skład sędziowski wyznacza Śląski Związek Kolarski w porozumieniu z organizatorem 
-‐ w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje sędzia główny w 

porozumieniu z organizatorem 
 
SZPITALE: 
-‐ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7, ul. Ziołowa 45/47, 40- 635 Katowice- Ochojec, 32 359 80 00 
-‐ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach 

im. sierżanta Grzegorza Załogi, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, 32 782 72 00 
 

PROGRAM MINUTOWY 
09.12.2017r. Sobota 

12:00-15:00 – trening na trasie 
18:00-20:00 – zapisy w biurze zawodów 

10.12.2017r. Niedziela 
 

8:00- 9:00- zapisy zawody OPEN 
8:00- zawodnicy licencjonowani do 1h przed startem 
10:00 – start zawodów OPEN ( wszystkie kategorie )   ok 50min 
10:01 – Masters III i IV      ok 30min 
11:00 – Masters I i II      ok 45min 
11:55 – Młodzik      ok 20min 
11:56 – Młodziczka      ok 20min 
11:57 – Żak, Żakini      jedno okrążenie 
12:25 – Junior Młodszy      ok 35min 
12:26 – Juniorka Młodsza     ok 30min 
13:00 - Dekoracja zawodów rozegranych - Hotel Silesian 
13:20 – Elita Kobiet, Juniorka Open, Masters Kobiety  ok 40min 
14:10 – Elita Mężczyzn, Junior Open    ok 50min 
14:11 – Cyklosport      ok 50min 
15:10 – Druga dekoracja - Hotel Silesian 
 



 


