
Regulamin wyścigu rowerowego w Rudzie Malenieckiej. 

I. Cel imprezy. 

Popularyzacja aktywnego i zdrowego wypoczynku na rowerach oraz promocja walorów 

krajobrazowych Rudy Malenieckiej. 

II. Nazwa imprezy. 

Spotkanie sympatyków  rowerów i kolarstwa (krótki wyścig MTB) 

III. Organizator. 

Leszek Kuca - Wójt Gminy Ruda Maleniecka 

41 373 13 40 

Gerard Pachuc - Radny Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej 

603 100 870 

IV. Miejsce i termin imprezy. 

1. Miejsce startu lotnego: Boisko przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych  

w Rudzie Malenieckiej. 

2.  Miejsce startu ostrego, przebieg wyścigu i meta: Leśnictwo Czapla, stawy hodowlane 

Czapla. 

3. Biuro Zawodów (rejestracja), ogłoszenie wyników: Teren boiska przy Zespole Publicznych 

Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. 

4. Termin wyścigu: 29 wrzesień 2018 roku (sobota) godzina 1030 

V. Kategorie i dystans z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.    

1. Kategoria I RODZINNA do 10 lat pod opieką dorosłych, dystans 2 km. 

2. Kategoria II MŁODZIK  od 10 do 15 lat, dystans 10 km. 

3. Kategoria III OPEN 15+, do 4 okrążeń po 5 km (kobiety)  

dystans do 5 okrążeń po 5 km (mężczyźni),  

4. Kategoria IV (firmowa) ACTELION (zasady jak w kat. III). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii. 

5. Zwycięzcami zostaną zawodnicy, którzy jako pierwsi pokonają trasę zawodów i przekroczą 

linię mety w swojej kategorii. 

6. Organizowany wyścig jest wyścigiem przełajowym. Trasa przebiega drogami leśnymi  

i wśród stawów. 

VI. Zasady rozgrywania zawodów. 

1. Uczestnikom zawodów zabrania się: 

- skracania wyznaczonej trasy, 



- utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną  

z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy), 

- (dotyczy KAT. III, OPEN, IV) zawodnicy którzy zostaną zdublowani przez najlepszego 

zawodnika, przed jego wjazdem na ostatnie okrążenie, będą sklasyfikowani zgodnie  

z kolejnością zakończenia 4 lub 3, 2 okrążenia.  

 

2. Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu zabrania się poruszania po trasie wyścigu 

podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do: 

- respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej, 

- stawienia się na miejscu startu najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym startem. 

4. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych przez uczestników zawodów. 

5. Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających 

przepisów następujące kary: 

- ustne upomnienie, 

- wykluczenie z wyścigu. 

6. Zawodnicy otrzymują numery startowe od organizatora. 

VII. Program zawodów w dniu 29.10.2018 r. 

Program zawodów : 

10:30 – 11:55 zapisy, 

11:55 – oficjalne rozpoczęcie wyścigu i start honorowy wszystkich zawodników, 

12:05 – start Kat. I RODZINNA na trasie 2 km., 

12:30 – start Kat. III OPEN (od 15 lat +) i Kat. IV ACTELION  do 5 okrążeń mężczyźni  

i 4 okrążeń kobiety - po 5 km., 

12.37 – start Kat. II MŁODZIEŻOWA (od 10 do15 lat) na trasie 10 km., 

14:15 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

Po dotarciu na Metę, herbatka i ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

VIII. Klasyfikacja i nagrody. 

1. Klasyfikacja wyścigu będzie przeprowadzona w poszczególne kategoriach ze względu na 

wiek z podziałem na mężczyzn i kobiety, ja również długość trasy. 

2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy najszybciej 

pokonają trasę. 

3. W każdej kategorii pierwsze miejsca zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami. 

4. Spośród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane nagrody. 



IX. Warunki uczestnictwa 

1. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 rok życia, zawodnicy 

niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Każdy uczestnik oświadcza na piśmie, że zna regulamin i startuje na własną 

odpowiedzialność. Zakłada się, że uczestnik posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie 

zezwalające na start w zawodach. 

X. Wymagania sprzętowe. 

Rower typu górski, trekkingowy, przełajowy, krosowy i taki, który da radę. 

XI. Informacje dodatkowe. 

1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie 

rowerów i rzeczy. 

XII. Dane osobowe. 

Wszystkie dane podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ochrony Danych 

Osobowych . Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów wyścigu i nie 

udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się do udziału w wyścigu, zgadza się na 

wykorzystanie jego danych osobowych do celów wyścigu. W sposób jawny podane zostaną 

do wiadomości publicznej: imię, nazwisko, wiek zawodnika oraz kategoria startu. Udział w 

„Wyścigu rowerowym” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika zawodów w materiałach prasowych i organizatora tej imprezy. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika „Wyścigu rowerowego” 

2. Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika „Wyścigu rowerowego”. 

 

Ruda Maleniecka, dnia 14 września 2018 r. 

         Zatwierdzam: 

 

         Leszek Kuca 

        Wójt Gminy Ruda Maleniecka 

 

 

         Gerard Pachuc 

Radny Gminy Ruda Maleniecka 

 



Załącznik 1 

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika „Wyścigu rowerowego w Rudzie Malenieckiej w dniu 

29 września 2018 r.”. 

Ja ………………………………………, ur. dn………….…………….………………,  

nr PESEL ………..……………………….. 

oświadczam, że jestem ubezpieczony i stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo  

w „Wyścigu rowerowym”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią 

regulaminu. Jako uczestnik startuję w imprezie na własną odpowiedzialność. 

Data: …………………….  

Czytelny podpis: ………………………………………….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) uczestnika „Wyścigu rowerowego w Rudzie 

Malenieckiej w dniu 29 września 2018 r.”. 

W przypadku startu w rajdzie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………….. 

ur. ……………….. 

w „Wyścigu rowerowym”. Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone i stan jego zdrowia 

pozwala na uczestnictwo w „Wyścigu rowerowym”. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałem/am się z treścią regulaminu. Jako rodzic oświadczam, że dziecko startuje  

w imprezie na moją odpowiedzialność. 

Data: …………………….  

Czytelny podpis: ………………………………………….…………. 

 

 

 

 


