
REGULAMIN 
Wyścigu Kolarskiego o puchar Wójta Gminy Czarny Bór  

w ramach XVII Festynu Sportu pod hasłem  

„Szukamy Następców Naszych Olimpijczyków” Jaczków 2022 
 

 

1. Organizator: 
 

 OSP Jaczków 
 Rada Sołecka w Jaczkowie 
Współorganizator: Gmina Czarny Bór, Centrum Kultury w Czarnym Borze. 
 

2. Patronat Honorowy: 
 

  Wójt Gminy Czarny Bór. 
 

3. Cele:  
 

 Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży,  

 Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, 

 Wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku, 

 Promocja Gminy Czarny Bór i sołectwa Jaczków, 
 Promocja Województwa Dolnośląskiego i  Powiatu Wałbrzyskiego. 

 
4. Termin i miejsce: 

 

Wyścig zostanie rozegrany dnia 7 sierpnia 2022 r. na terenie sołectwa Jaczków w Gminie Czarny 

Bór. Start i meta znajduje się w przy Świetlicy Wiejskiej  na drodze gminnej wewnątrz wsi. Start 

pierwszej grupy zawodników o godz.11:45. 
 

5. Klasa Wyścigu: 
 

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do challengeu 

dolnośląskiego 
 

6. Uczestnictwo: 
 

Prawo startu w wyścigu rowerowym mają chłopcy i dziewczęta posiadający: oświadczenie od 

rodziców zezwalające na udział, aktualną legitymację szkolną do wglądu oraz sprawny rower wraz z 

kaskiem ochronnym (wzór oświadczenia nr 1).  

Uczestnicy wyścigu rowerowego zostaną podzieleni na grupy wiekowe jak poniżej: 

I grupa roczniki 2016 i młodsi 

II grupa roczniki 2015, 2014 

III grupa roczniki 2013, 2012 rowery górskie, składaki. 
 

Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i licencję 

sportową na 2022 r. w kategorii wiekowej: Żak, Młodzik, Junior Młodszy, Żakini, Młodziczka, 

Juniorka Młodsza oraz Mastersi /bez podziału na grupy wiekowe, organizator dopuszcza podział na 

grupy wiekowe jednak zależny jest on od ilości startujących zawodników/. 

W wyścigu mogą startować również Amatorzy kobiety i mężczyźni (bez podziału na grupy wiekowe, 

organizator dopuszcza podział na grupy wiekowe jednak zależny jest on od ilości startujących 

zawodników i zawodniczek). Dodatkowo w kategorii Amatorzy wymagane jest stosowne 

(oświadczenie wzór nr 2) 
 

7. Biuro Wyścigu: 
 

Biurze Zawodów mieścić się będzie w Świetlicy Wiejskiej Jaczków 15a. 

Weryfikacja zgłoszonych zawodników i zawodniczek od godz.  9
30 

do 11
00  



Odprawa techniczna w biurze zawodów – o godz. 11.10 
 

8. Zgłoszenia do Wyścigu: 
 

Zgłoszenia zawodników i zawodniczek na adres mailowy: katarzyna.bernas@ck.czarny-bor.pl 

do dnia 3.08.2022 r. do godz. 14:00 oraz w uzasadnionych przypadkach za zgodą Organizatora 

i Sędziego Głównego w dniu zawodów - w biurze zawodów w godzinach przeznaczonych na 

weryfikację zawodników  
 

9. Sposób przeprowadzenia wyścigu 
 

Wyścig rozgrywany będzie przy  ruchu drogowym zamkniętym na czas przejazdu kolumny wyścigu. Po 

przejeździe pilota zamykającego tj. „Koniec Wyścigu” ruch drogowy, będzie przywrócony po czym 

przed Pilotem otwierającym wyścig zostanie wstrzymany.  

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKOL oraz niniejszego regulaminu na pętli o 

długości 3700 m dla zawodników z licencjami oraz wyścigu dla niestowarzyszonych na dystansach 400 

m 2000 m i 3700 m.  
 

Start pierwszych zawodników - godz. 11.45 
 

Dystanse: 
 

a. Wyścig rowerowy: 

I grupa wyścig rowerowy    - 400 m,  

II grupa wyścig rowerowy   - 2,0 km,  

III grupa wyścig rowerowy  - 3,7 km 
 

b. Wyścig dla zawodników i zawodniczek posiadających licencje sportowe: 

 Żakini, Żak                                        -  3  okrążenia x 3,7 km = 11,1 km, start o godz.12.20 

 Młodziczka, Młodzik                        -  4  okrążenia x 3,7 km = 14,8 km, start o godz. 12.55 

 Junior młodszy i Juniorka młodsza   -  9  okrążeń    x 3,7 km = 32,3 km, start o godz. 13.30 

 Amatorzy i Mastersi                          -10  okrążeń    x 3,7 km = 37,0 km, start o godz. 14.20 

 

10. Klasyfikacje 
 

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego 

regulaminu. 

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej. 

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który pokona całą trasę 

wyścigu w najkrótszym czasie. Wyścig wygrywa zawodnik, który na końcowym okrążeniu przekracza 

metę pierwszy. 
 

11. Nagrody:  
 

Wyścig rowerowy: 
 

Grupa I, II, III – certyfikaty za udział, medale, nagrody rzeczowe 
 

Wyścig dla zawodników i zawodniczek posiadających licencje sportowe: 
 

I miejsce   - dyplom + puchar + nagroda rzeczowa 

II i III miejsce  - dyplom+ nagroda rzeczowa 

Miejsca IV, V, VI – dyplom 
 

12. Ceremonia dekoracji 
 

Zgodnie z artykułem 1.2.112 przepisów sportowych do dekoracji maja obowiązek zgłosić się zawodnicy 

zajmujący pierwsze sześć miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

13. Kary 
  

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol 

mailto:katarzyna.bernas@ck.czarny-bor.pl


14. Zasady finansowania: 
 

Koszt organizacyjny wyścigu i nagród pokrywają organizatorzy.  

Zawodnicy i zawodniczki biorą udział na koszt delegujących klubów. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ubezpieczenia NW powinni posiadać w 

macierzystych klubach.               

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, pozostawione lub skradzione oraz 

wypadki spowodowane z winy uczestników wyścigu. 

 

Opłata startowa: 

Grupa I, II, III, Żak, Młodzik, Junior Młodszy, Żakini, Młodziczka, Juniorka Młodsza - 5 zł 

Amatorzy i Mastersi - 10 zł 
 

15. Najbliższe szpitale: 
  

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ, ul. Bohaterów Getta 10, Kamienna Góra, Tel. 

75/7449000  

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych, Tel. 74/6489742 
 

16. Postanowienia końcowe: 
 

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez 

macierzyste kluby 

2. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów. 

4. Komisja sędziowska zostanie powołana przez KS DZKol na wniosek organizatora. 

5. Trenerzy, kierownicy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu musza posiadać 

licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

6. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez 

organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny wyścigu w 

porozumieniu z organizatorem. 

8. Licencje zawodników (trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii 

dekoracji i oddaniu numerów startowych. 

9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu ewidencjonowania i 

klasyfikacji. Zdjęci i filmy oraz wizerunki uczestników wykonane podczas imprezy mogą być 

wykorzystane w materiałach reklamowych. Przez odbiór nr startowego uczestnik potwierdza, iż 

zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

11. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych GIS w związku z 

COVID 19. 

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora tj. Prezesa OSP Jaczków. 

 

                                                                                                        ORGANIZATOR 

 

 

Regulamin zatwierdzono dnia: 26.07.2022 r. 

DZKol Wrocław 


