
REGULAMIN ZAWODÓW ROWEROWYCH 

Chrośna Cycling Challenge – jazda na czas 25.09.2021r. 

I. CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja kolarstwa młodzieży i wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka i okolic  

2. Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.  

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

4. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu. 

5. Promocja Gminy Nowa Wieś Wielka.  

II. ORGANIZATOR 

1. Sport Zdrowie Pasja Rafał Kensik 

2. Gminny Ośrodek Kultury  

 

Osoba do kontaktu: Rafał Kensik tel.: 600 820 250 e-mail: chrosnacycling@op.pl  

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Termin: 25.09.2021r.  (sobota) 

2. Miejsce: stadion „GLKS Burza” w Nowej Wsi Wielkiej 

IV. PROGRAM ZAWODÓW 

9:00 -10:30 – otwarcie biura zawodów – odbieranie pakietów 

11:00 – start zawodów – indywidualna jazda na czas 

14:00 – wręczenie pucharów, nagród  

V. TRASA ZAWODÓW 

Nowa Wieś Wielka – Chrośna – Nowa Wieś Wielka – ok. 22km 

VI.UCZESTNICTWO/ZAPISY 

dokonanie zapisu i uiszczenie opłaty startowej przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/chrosna-cycling-chalenge-2021 

 

VII. KATEGORIE DODATKOWE/ZAPISY DRUŻYN 

Kat. Drużyna. Każdy jedzie indywidualnie, ale dodatkowo liczy się łączny czas drużyny 4-6 osobowej. 
Sumujemy czas 4 najlepszych zawodników z drużyny (nie brany pod uwagę rodzaj roweru) 

Po opłaceniu indywidualnym zawodników, kapitan drużyny zgłasza drużynę  wpisując każdą osobę 
oraz nazwę drużyny w „zgłoszenie drużyny”.  

 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/chrosna-cycling-chalenge-2021


 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE 

Mężczyźni 

Kat. OPEN czasówka 

Kat. OPEN szosa 

Kat. STUDENT – ważna legitymacja (wiek do 25 r.ż.) 

M2: 20-29lat  

M3: 30-39lat  

M4: 40-49lat  

M5: 50-59lat  

M6: 60 lat i więcej 

 

Kobiety  

Kat. OPEN szosa 

Kat. OPEN czasówka 

Kat: STUDENT – ważna legitymacja (wiek do 25 r.ż.) 

K2: 20 - 29 lat 

K3: 30 – 39 lat 

K4: 40 – 49 lat 

K5: 50 wzwyż 

IX. NAGRODY 

Nagrody przewidziane są dla 3 pierwszych osób (drużyn) z każdej kategorii. Można być klasyfikowany 
tylko w jednej kategorii. Kategorie wiekowe się nie dublują.  

X. WARUNIKI UCZESTNICTWA 

 - Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność  

- W Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i 
wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie szosowym. 

- Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.  

- Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który 
napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali.  

- Zakaz używania słuchawek dousznych i nausznych podczas zawodów 

- Każdy zawodnik jest zobowiązany do założenia chipa zwrotnego na nogę, w innym wypadku grozi 
dyskwalifikacja 

XI. ZGŁOSZENIA 



Strona internetowa:https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/chrosna-cycling-chalenge-2021 

 

XII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

1. Zawody kolarskie będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Wyścigi zostaną rozegrane ze startu indywidualnego. 

3. Należy zachować szczególną ostrożność, jazda prawą stroną jezdni.  

4. Przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem policji i straży pożarnej.  

5. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt 
niezwłocznie sędziemu lub w Biurze Zawodów  

6. Zakaz draftingu (jazdy „na kole”). 

7. Dopuszczone do wyścigu każdy rodzaj roweru napędzany wyłącznie siłą mięśni. 

7. Trasa wytyczona będzie taśmami, słupkami.  

8. Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści 
względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.  

9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się 
niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.  

10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu 
kolarzowi. Wyprzedzamy lewą stroną i po manewrze wracamy na prawą stronę jezdni. Bezwzględnie 
obowiązują zasady FAIR PLAY.  

11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie 
wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą 
bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.  

12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie 
pokonają trasę. 

13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz 
brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.  

14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów innych pracowników. Nie mogą 
używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.  

15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował 
Organizator zawodów.  

16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania 
zawodów. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów, które nie są z 
winy organizatora. 

XIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO 

1.Posiłek dla każdego zawodnika.  

2. Pamiątkowy medal na mecie.  

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/chrosna-cycling-chalenge-2021


3. Puchar dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej.  

4. Pakiet startowy. 

5. Nagrody losowane. 

6. Zabezpieczenie medyczne zawodów.  

7. Oznakowanie i obsługę trasy.  

8. Bufet na mecie.  

9. Elektroniczny pomiar czasu. 

XIV. OPŁATA STARTOWA 

69 zł – do końca czerwca 

79 zł – do końca lipca 

89 zł – do końca sierpnia 

99 zł – do 22 września 

110zł – w dniu zawodów  

 

W przypadku wprowadzenia restrykcyjnych zmian / przepisów dotyczących pandemii, przez które 
zawody nie będą mogły się odbyć, organizator zwróci uiszczoną opłatę startową pomniejszoną o 
koszt poniesiony z tytuły zwrotu należności (20zł/osoba). 

W przypadku wyprodukowania pakietów startowych (w miesiącu pierwsza połowa sierpnia) 
organizator zwróci opłatę startową pomniejszoną o koszty pakietu startowego, który będzie można 
odebrać osobiście lub zostanie on wysłany pocztą po uzgodnieniu opłat przez obie strony. 

Po uiszczeniu opłaty i nie wystartowaniu przez zawodnika organizator nie zwraca poniesionych 
kosztów (wpisowego). 

 


