
 

 

REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW  

 

2018 

1. Organizator 

Klub Kolarski Legia 1928; 01-494 Warszawa, Waldorffa 29 

Nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200 

Strona www organizatora: http://legia-kolarstwo.pl 

Osoba odpowiedzialna za organizację: Marcin Wasiołek tel 501 550 347 

mail: legia.cycling@interia.pl 

Strona www imprezy: http://www.kolarskieczwartki.pl/ 

Partnerzy: Stowarzyszenie Mazovia Team; Kargas Profil 

Partner honorowy: Totalizator Sportowy Oddział Wyścigi Konne, Tor Służewiec 

Partnerzy Medialni:  Akademickie Radio Kampus97,1 FM 

 

2. Edycje 

W ramach Kolarskich Czwartków zostanie rozegranych 6 edycji. Wszystkie odbędą się na terenie 

Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, ul. Puławska 266 (wjazd od Alei Wyścigowej). 

1. edycja – 19.04 – jazda indywidualna na czas 

2. edycja – 15.05. (UWAGA!!!  WTOREK)  –  start wspólny   

3. edycja – 05.07. – start wspólny 

4. edycja – 12.07. – start wspólny 

5. edycja – 23.08. – start wspólny 

6. edycja – 30.08. –  start wspólny -FINAŁ 

Szczegółowe informacje nt. sposobu rozegrania oraz program godzinowy każdej edycji będą 

zawarte w komunikacie technicznym i publikowane przed poszczególnymi seriami na stronie 

http://www.kolarskieczwartki.pl 

Wyścigi każdorazowo odbywają się przy ruchu zamkniętym, na pętli o długości ok. 2500m. 

Przewidywane godziny rozgrywania wyścigów: 17: 00 – 20:00. 

UWAGA: ze względów bezpieczeństwa informujemy, że do godz. 17.00 wjazd będzie możliwy od 

Alei Wyścigowej, gdzie przy starcie/mecie będzie parking. Wyjazd z tego parkingu dopiero po 

całkowitym zakończeniu zawodów.  Jeśli ktoś planuje wcześniejszy wyjazd to proszony jest o 

korzystanie z parkingu przy budynku administracji, ponieważ po godz. 17 wjazd i wyjazd będzie 

możliwy jedynie od ul. Poleczki. 

3. Klasa wyścigu 

Wyścig nie jest zaliczany do żadnej klasyfikacji MWZkol/PZkol. 

4. Biuro zawodów 

Każdorazowo biuro zawodów będzie się mieściło na głównej alei wjazdowej, 200 m od budynku 

ochrony, na terenie Służewieckich Wyścigów Konnych, ul. Puławska 266, czynne od godz. 16.00. 
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mailto:legia.cycling@interia.pl
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5. Uczestnictwo 

Impreza ma charakter otwarty. Startować mogą zawodnicy z licencją PZKol/RZKol.  oraz amatorzy 

nieposiadający licencji, od 11 roku życia. Uczestnikiem imprezy będzie osoba, która wypełni i 

podpisze formularz zgłoszeniowy, przez co oświadczy, że: 

 zapoznała się z treścią i akceptuje regulamin cyklu Kolarskie Czwartki, 

 startuje na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie (UWAGA – osoby niepełnoletnie muszą posiadać 

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach), 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, 

 wyraża zgodę, aby zdjęcia, wywiady oraz materiały wideo z jego wizerunkiem oraz wyniki 

mogły być publikowane na stronie imprezy oraz wykorzystywane przez prasę, radio i 

telewizję, 

 jest zdolna do udziału w Kolarskich Czwartkach i nie są mu znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału, 

 osoba nielicencjonowana oświadcza, że znane są mu przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

6. Zgłoszenia i opłata startowa 

Aby wziąć udział w Kolarskich Czwartkach należy dokonać opłaty startowej oraz wysłać 

potwierdzenie przelewu poprzez e-mail (patrz pkt 1. Regulaminu). W tytule przelewu prosimy 

wpisać numer edycji oraz imię i nazwisko uczestnika. W mailu zgłoszeniowym należy wpisać swoje 

imię i nazwisko oraz ew. przynależność klubową. Można również korzystać z formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej cyklu. Zgłaszać można się także bezpośrednio 

w Biurze Zawodów, w dniu wyścigu od godziny 16:00. 

Zawodnicy z licencją PZKOL: opłata wg stawek PZKOL. 

Zawodnicy bez licencji PZKOL: 

25 zł – opłata za 1 start; przy wpłacie i zgłoszeniu do 3 dni przed datą poszczególnych edycji  

30 zł – opłata za 1 start; przy wpłacie i zgłoszeniu w Biurze Zawodów  

50 zł – karnet na 6 edycji dla kobiet oraz kategorii M12, M13 i M16 

110 zł – karnet na wszystkie 6 edycji dla pozostałych uczestników 

Obowiązuje zniżka przy opłacie za 1 start dla kobiet oraz kategorii M12, M13 i M16 (opłaty 

odpowiednio: 10 zł przy wcześniejszej wpłacie i 20 zł w dniu zawodów). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i 

pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich zaksięgowania na koncie Organizatora. 

Płatności dokonane na konto tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. 

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych. 

 

7. Obowiązki uczestników 

Poprzez uczestnictwo w Kolarskich Czwartkach zawodnik zobowiązuje się do: 

 przestrzegania regulaminu zawodów, 

 zachowania zasad bezpieczeństwa i realizowania poleceń służb porządkowych, 

 jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie oraz posiadania sprawnego roweru, 

 posiadania numeru startowego w widocznym, wskazanym przez sędziów miejscu przez cały 

czas trwania wyścigu, 



 

 

 samodzielnego pokonania dystansu – zabronione jest poruszanie się na rowerach 

wspomaganych elektrycznie. 

 

8. Świadczenia dla zawodników 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 

 przejazd zabezpieczoną i oznakowaną trasą, 

 obsługę sędziowską i pomiar czasu, 

 numer startowy, 

 zabezpieczenie medyczne, 
 

9. Zasady rozgrywania wyścigu 

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego harmonogramu: 
Od godz. 16:00   zapisy w Biurze Zawodów, 
– godz. 17:00 – start dyst. D  szkółek kolarskich i kategorii  K12/M12 – 4 okrążenia, 
– godz. 17:20 – start dyst. C  - (preferowany dla kat. K13/M13) – 8 okrążeń 
– godz. 18:00 – start dyst. B  - (preferowany dla amatorów) – 12 okrążeń 
– godz. 19:00 – start dyst. A  - (preferowany dla zawodników licencjonowanych) – 16 okrążeń 

Podczas każdej edycji (za wyjątkiem jazdy indywidualnej na czas) zostaną rozegrane 4 wyścigi,   

nazywane później: wyścig A, wyścig B, wyścig C, wyścig D. Każdy zawodnik ma prawo wyboru 

tylko jednego wyścigu, w którym wystartuje, bez względu na wiek i płeć.   

Szkółki kolarskie i Kat. K12/M 12 może startować wyłącznie na dyst. D. Kat. K13/M 13 może 

startować wyłącznie na dyst. C. Pozostałe kategorie wiekowe na dystansie B lub A. 

 

Kasyfikacja zespołowa 

Będzie tworzona na podstawie wyników indywidualnych 3 najlepszych zawodników/zawodniczek. 

Przynależność do zespołu należy zgłosić pisemnie najpóźniej do 19 kwietnia. Zawodnicy z 

licencjami PZKol mają wpisaną drużynę z licencji. 

Do klasyfikacji generalnej zaliczać się będzie sześć edycji, a o ostatecznej kolejności zadecyduje 

suma zdobytych punktów podczas pięciu najlepszych startów każdego zawodnika. 

Punktacja dla kat. żak/żakini, młodzik/młodziczka wg. tabeli dla wyścigu „C”.  

Punkty do klasyfikacji generalnej w wyścigach ze startu wspólnego będą przyznawane wg poniższej 

tabeli: 
 

WYŚCIG ZAJĘTE MIEJSCE 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. … 

A 100 95 90 87 84 81 80 79 78 77 76 75 74 … 
B 70 65 60 57 55 53 51 50 49 48 47 46 45 … 

C/D 40 35 30 27 24 21 20 19 18 17 16 15 14 … 
 

Zasady przyznawania punktów za zajmowane miejsca podczas jazdy indywidualnej na czas zostaną 

opublikowane w komunikacie technicznym przed rozpoczęciem poszczególnych edycji. 

System premiowania na lotnych finiszach. 
Po pierwszym okrążeniu sygnał dzwonka oznajmia, że każdy następny przejazd przez linię mety (każda runda) dla 

dwóch pierwszych kolarzy oznacza lotną premię – 2 pkty dla pierwszego zawodnika i 1 pkt dla drugiego, oprócz 

mety. Następny dzwonek przed wjazdem na ostatnią rundę informuje o zakończeniu wyścigu na następnym finiszu. 

Tak  więc w wyścigu  D  na  lotnych premiach  maksymalnie można zdobyć 4 punkty (2 punktowane finisze),   w 



 

 

wyścigu  C na  lotnych premiach  maksymalnie można zdobyć 12 punktów (6 punktowanych finiszy), w wyścigu  B – 20 

punktów (10 punktowanych finiszy), a w wyścigu A – 28 punktów (14 punktowanych finiszy).   

WYŚCIG LICZBA 

OKRĄŻEŃ 

ZAJĘTE MIEJSCE 

  1 2 

A 16 2 1 

B 12 2 1 

C 8 2 2 

D 4 2 1 

 

Podczas startu wspólnego, każdorazowo zawodnik zdublowany otrzyma 10 punktów karnych do 

klasyfikacji generalnej. 

Punkty z lotnych premii oraz karne doliczane są do punktacji generalnej. 

Zawodnik ma prawo do uczestnictwa tylko w jednym wyścigu podczas każdej edycji. Organizator 

zastrzega sobie prawo do umieszczenia w poszczególnych wyścigach zaproszonych gości. 

Do klasyfikacji generalnej wliczanych będzie pięć najlepszych wyników każdego zawodnika. 

Wyłoniona zostanie klasyfikacja generalna w następujących kategoriach wiekowych: 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI Wiek w latach Rok urodzenia 

K 12 M 12 11 - 12 2007-2006 

K 13 M 13 13 - 14  2005 - 2004 

K 16 M 16 15-16 2003 – 2002 

K 20 M 20 17-29 2001 – 1989 

K 30 M 30 30-39 1988 – 1979 

K 40 M 40 40-49 1978– 1969 

K 50 M 50 50 i więcej 1968 i starsi 

 

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców klasyfikacji generalnej oraz finałowej edycji odbędzie się po 

zakończeniu ostatniego wyścigu finałowego 30.08. 

 

10. Nagrody 

Na poszczególnych edycjach: 

Za zwycięstwo i miejsca na podium w poszczególnych edycjach w wyścigach A, B, C, D zawodnicy 

w otrzymają dyplom oraz medal  -  klasyfikacja open z podziałem na płeć. 

 

Kl. generalna: 

- Za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej, w każdej kategorii wiekowej, Organizator 

wręczy dodatkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzca dodatkowo otrzyma puchar lub 

statuetkę. 

Dla zwycięzców finałowej edycji przewidziane są dodatkowe nagrody. 

UWAGA! Wszystkie nagrody i trofea odbieramy w dniu zawodów. 
 

 




