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REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNEJ 

Otwarte Mistrzostwa Białołęki 
Młodzieży Szkolnej w Kolarstwie Szosowym 
04 październik 2015 r. na terenie Dzielnicy Białołęka 

 
Impreza ma charakter sportowo – rekreacyjny i w wyniku rozegranych wśród dzieci i 
młodzieży szkolnej konkurencji w kolarstwie szosowym:  
1) w jeździe indywidualnej na czas, oraz:  
2) wyścigu ze startu wspólnego,  
zostaną wyłonieni zwycięzcy - zdobywcy tytułu: Mistrza Białołęki w Kolarstwie 
Szosowym w następujących kategoriach ( zawodnicy z licencjami ):  
młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, junior młodszy, juniorka oraz zdobywcy tytułu: 
Mistrza Białołęki Młodzieży Szkolnej  – w następujących kategoriach:  
1) Szkół Podstawowych (klasy IV – VI w kat. Dziewcząt i Chłopców)  oraz: 
2) Szkół Gimnazjalnych klasy I – III w kat. Dziewcząt i Chłopców). 
 
1.   CEL WYŚCIGU 
I. Promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia, a zwłaszcza popularyzacja 
sportu kolarskiego oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania kolarstwa.  
II. Wyłonienie zwycięzców w kategoriach: żak, młodzik, junior młodszy ,  - Mistrz Białołęki 
2015 oraz zwycięzców w kat. młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – Mistrz 
Białołęki 2015 w jeździe indywidualnej na czas oraz ze startu wspólnego w kolarstwie 
szosowym,  
III. Promocja walorów krajobrazowych i historycznych terenów Dzielnicy Białołęka. 
 
2.   ORGANIZATOR  
I. Dariusz Noceń  - BSA Pro Tour (Dyrektor Wyścigu) tel. kom. 798 866 670  
 
3.   UCZESTNICTWO 
I. Prawo startu w wyścigu mają zawodniczki w kategoriach juniorka, juniorka młodsza, młodziczka  oraz 
chłopcy w kategorii , junior młodszy, młodzik, żak posiadający ważną licencję sportową na rok 2015,  
badania lekarskie. 
II. Zawodnicy i zawodniczki Olimpiad Specjalnych.  
III. Młodzież szkolna Szkół Podstawowych (roczniki z klas 2003-2005)  i Gimnazjalnych (roczniki z klas 
2000-2002) w ramach Otwartych Mistrzostw Białołęki, po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia i 
podpisania przez opiekuna prawnego zawodniczki/zawodnika.  
 
4.  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Wyścig zorganizowany będzie w dniu 04.10.2015 r . na terenie  Dzielnicy Białołęka. 
 
Część I.  Jazda indywidualna na czas dla wszystkich grup wiekowych na dystansie 2 km 

1. Biuro zawodów przyjmujące zgłoszenia do wyścigu otwarte będzie od godz. 08:00,  Biuro znajduje się na 
placu  Dziki Zakątek przy skrzyżowaniu ul. Chlubnej z Piwoniową, 
2. Rozgrzewka na trasie przy ruchu ograniczonym ulicą: Piwoniową, Kłosową. 
3. Odprawa techniczna godz. 09.30 przy biurze zawodów dla jazdy indywidualnej na czas 
4. Start pierwszego zawodnika godz. 10.00. 
5. Linia startu i mety usytuowana jest na ulicy Piwoniowa przy ulicy Chlubnej. 
6. Przewidywany koniec wyścigu to godz.11.30 
7. Godz. 12.00 przywrócenie ruchu drogowego. 
 
Część II. Wyścig ze startu wspólnego dla wszystkich grup wiekowych oraz młodzieży 



szkolnej startującej w Otwartych Mistrzostwach Białołęki  na dystansach, z długością 1 
rundy: 4,1 km 
1. Wyścig przeprowadzony będzie na pętli o długości 4,1 km po ulicach: Ruskowy Bród – Mańkowska – 

Olesin – Kobiałka - Ruskowy Bród.  
2. Start i Meta usytuowana na ul. Ruskowy Bród, przed skrzyżowaniem z ul. Mańkowską, obok placu 

„Bociani Zakątek”. Parking dla pojazdów przy ul. Ruskowy Bród, ul. Mańkowska. 
3. Biuro Zawodów  usytuowane przy linii Startu i Mety na ul. Ruskowy Bród, czynne od godz. 14.00. 
4. Start wyścigu godz. 15.00. 
5. Dystans dla poszczególnych kategorii wiekowych wynosi: 
- młodzież Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych uczestnicząca w   
Otwartych Mistrzostwach Białołęki:  
- szkoła podstawowa dziewczęta i chłopcy    1 runda -  4,1 km 
- żak, młodziczka, szkoła gimnazjalna dziewczęta i chłopcy  2 rundy -  8,2 km 
- młodzik, juniorka młodsza:     4 rundy - 16,4 km 
- junior młodszy, juniorka:     8 rund -  32,8 km 
- zawodnicy Olimpiad Specjalnych    1 runda – 4,1 km 
6. Przewidywany koniec wyścigu to godz.18.00 
7. Godz. 18.30 przywrócenie ruchu drogowego. 
 
6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  WYŚCIGU 

1) Mistrzostwa Warszawy oraz Otwarte Mistrzostwa Białołęki Młodzieży Szkolnej w 
Kolarstwie Szosowym zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol. oraz według 
niniejszego regulaminu.   

2) Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej. Zwycięzcą klasyfikacji 
łącznej wyścigu, tj. w jeździe indywidualnej na czas, a także w wyścigu ze startu 
wspólnego zostanie zawodniczka i zawodnik danej kategorii wiekowej, którzy 
uzyskają najlepszy wynik czasowy w poszczególnych zawodach - liczony łącznie jako  
najniższy czas przejazdów, uwzględniając w tym ewentualne kary zgodne z 
przepisami PZKol.  

3) Zdobywcy tytułów Mistrza Białołęki w poszczególnych kategoriach dziewcząt i 
chłopców otrzymają: puchary, medale i pamiątkowe dyplomy, natomiast zdobywcy 
tytułów: I-szego oraz II-giego wicemistrza w kategoriach jw. otrzymują: medale i 
pamiątkowe dyplomy.  

4) Dekoracja zwycięzców jazdy indywidualnej na czas zostanie dokonana po 
zakończeniu Wyścigu o Mistrzostwo Warszawy ze startu wspólnego.  

 
6. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO:  

1) Jazda indywidualna na czas zostanie rozegrana przy ruchu całkowicie zamkniętym. 
Wyścigi ze startu wspólnego zostaną rozegrane w warunkach ograniczonego ruchu 
drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwległego kierunku zamykany będzie na czas 
przejazdu czołówki i zasadniczego peletonu.  

2) Kolarze i inni uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu   
drogowego podczas jazdy poza kolumną wyścigu, a przepisów sportowych podczas 
jazdy w kolumnie.  

3) Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu zobowiązani są podporządkować się 
poleceniom   komisji sędziowskiej, Policji, oraz osób porządkowych organizatora.  

4) Podczas jazdy w kolumnie należy używać świateł mijania. Pojazdy spieszące do 
udzielenia pomocy powinny używać świateł drogowych.  

5) W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, 
zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi, udzielić pierwszej pomocy i 
powiadomić Policję i    służbę wyścigu.  

6) W wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się udział wozów technicznych, w których 
przebywać będą tylko osoby z licencjami trenera lub kierownika danego klubu. 

 



7.    ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia zawodników, osób towarzyszących oraz pojazdów technicznych: 

• Sklep Rowerowy. ul. Jagiellońska 60, 03-468 Warszawa, tel. 22/2520964  
• bsa@bsaprotour.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów Warszawa ul. 

Piwoniowa róg ul. Chlubnej. 
• Zapisy dla młodzieży szkolnej z Białołęki prowadzi dodatkowo Wydział Sportu i 

Rekreacji: ebarczak@um.warszawa.pl lub w dniu zawodów, w Biurze Zawodów jw.  
 
8.    KARY:  
W stosunku do zawodników i osób towarzyszących, wykraczających poza regulamin 
sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określane przepisami sportowymi 
PZKol.  
 
9. FINANSOWANIE: 
Koszty finansowe zawodów pokrywa organizator i współorganizator, pozostałe koszty 
uczestnictwa (Startowe w Mistrzostwach Warszawy - zgodnie z taksą PZKol.) ponoszą 
zainteresowane kluby. Młodzież szkolna z Białołęki – startuje nieodpłatnie.  
  
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1) Wszyscy zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy powinni 
być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby, a młodzież szkolna z Białołęki powinna 
być ubezpieczona w macierzystych placówkach lub indywidualnie.  

2) Ubezpieczenie imprezy oraz wszystkich uczestników - na podstawie Polisy Nr 4WA 
L900 0001 Warszawskiego Programu. 

3) Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą 
posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.  

4) Do wyścigu ze startu wspólnego każda ekipa ma prawo zgłosić 1 sprawny pojazd 
techniczny tj. samochód osobowy lub bus. Pojazdy typu bus będą poruszać się w 
kolumnie wyścigu po samochodach osobowych.  

5) Zabrania się w czasie trwania wyścigu przewożenia w samochodzie technicznym osób 
postronnych, nie związanych z imprezą.  

6) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie wyścigu. 
7) Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do 

poleceń organizatorów i służb porządkowych.  
8) Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania imprezy.  

9) Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz 
niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

10) Wyścigiem kieruje Dyrektor Wyścigu – Dariusz Noceń, który decyduje w sprawach 
organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku. 

11) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez  
        podawania przyczyn.  

12) We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia 
główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.  

13) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji 
niniejszego Regulaminu.  

14) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów. 
15) SZPITALE:  Najbliższy szpital dla dzieci – Warszawa, ul. Niekłańska 4 

 
ORGANIZATOR          
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