
XIII RUSZA PELETON – SZTAFETY 

Wyścig Towarzyszący Pucharowi Polski – Wyścig Sztafet 

Białystok Pietrasze 17.04.2015 

 

I. ORGANIZATOR: 

1.1. Organizatorem wyścigu jest: 

 Uczniowski Klub Sportowy „WYGODA” Białystok ul. Jesienna 8 

 APG CO. W. Kisielewski, J. Kierdelewicz sp.j. 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 157 

 Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku  Białystok ul. Słowackiego 24 

 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Włókiennicza 2 

 Stowarzyszenie Maratony Kresowe 

 

1.2. Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie  

       wyścigu są: 

 Dyrektor wyścigu – Wiesław Kisielewski tel. 601 394 338 apg@apg.pl 

 Komisarz sportowy – Wiesław Grabek tel. 798 150 338  ukswygoda@wp.pl 

 

1.3. Termin i miejsce: 

1.3.1. Wyścig odbędzie się w dniu 17.04.2015 w Białymstoku, start i meta Polana Pietrasze 

1.3.2. Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej o długości ok. 4 km przygotowanej do wyścigu 

Pucharowego XCO i zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol. 

 

II. KLASA WYŚCIGU 

Wyścig został zgłoszony do regionalnego kalendarza Podlaskiego Związku Kolarskiego. 

 

III. UCZESTNICTWO 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez macierzyste kluby, 

zweryfikowani w Biurze Zawodów oraz drużyny amatorskie startujące w Maratonach Kresowych. 

Wyścig ten stanowić będzie prezentację drużyn tuż przed startem sezonu 2015. 

 

IV. KLASYFIKACJA. Zasady rozgrywania wyścigu  

W wyścigu zostaną przeprowadzone następujące klasyfikacje: 

1. OPEN 

2. Drużyny sportu kwalifikowanego 

3. Drużyny amatorskie 

Zasadniczo drużyny w kategorii Amator składać się będą z trzech mężczyzn i jednej kobiety 

niezależnie od kategorii wiekowej poszczególnych uczestników.  

W wyścigu drużyn z licencjami sportowymi dopuszczamy start drużyn młodzieżowych. Będą one 

posiadały osobną klasyfikację.  



Zachęcamy również do zgłoszenia drużyn złożonych z zawodników kategorii Junior młodszy i Młodzik.  

 

Wszyscy uczestnicy Wyścigu powinni posiadać ubezpieczenie OC i NW 

Zawodnicy i zawodniczki mają obowiązek startu w sztywnych kaskach zgodnie z przepisami PZKol. 

Drużyna powinna startować w jednakowych kostiumach. 

Zgłoszenia imienne zespołów na jedną godzinę przed startem w zamkniętych kopertach przez 

dyrektora zespołu 

Po dokonaniu zgłoszenia nie można dokonywać żadnych zmian w ustawieniu kolejności startów.  

 

V. BIURO WYŚCIGU 

5.1. Biuro wyścigu będzie czynne w dniu startu od godziny 12.30 -  zlokalizowane przy trasie wyścigu 

Polana Pietrasze. 

 

VI. NAGRODY 

Nagrody pieniężne przyznane zostaną za kategorię OPEN  

Miejsce I - 4x 200zł 

Miejsce II – 4x100zł 

Miejsce III – 4x50zł 

Za klasyfikacje drużyn w sporcie kwalifikowanym trzy pierwsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy  

Za klasyfikację drużyn w sporcie amatorskim trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary a dyplomy do 

piątego miejsca.  

VII. POMOC TECHNICZNA 

Pomoc techniczna dozwolona zgodnie z przepisami PZkol w wyznaczonym boksie technicznym. 

VIII. CEREMONIA DEKORACJI  

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15-20 min. od zakończenia wyścigu. Zawodnicy drużyn mają 

obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach  sportowych.  

IX. KARY 

W zakresie kar obowiązują przepisy PZKol 

XI. PROGRAM WYŚCIGU  

12
00

 – 13
00

 Trening – zapoznanie się z trasą 

13
00

 – 14
00  

 Zgłoszenie drużyn do wyścigu- pisemne w zaklejonych kopertach 

14
00

 – 15
00

 Start wyścigów sztafety 

15
15   - 

15
30

 Dekoracja  

 

XII. ZASADY FINANSOWANIA 

12.1 koszty organizacyjne pokrywa organizator wyścigu 

12.2. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby bądź zawodnicy 

12.3. Opłata startowa zgodnie z przepisami PZkol 

12.4. Startowe dla drużyn amatorów 4x20zł 

 

 



 

XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Zawodnicy powinni stosować się do znaków ostrzegawczych ustawionych wzdłuż trasy oraz 

dostosować się do wskazań sędziów. 

XIV. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE. 

Zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach sztywnych, numer powinien być umieszczony na 

kierownicy roweru oraz na plecach zawodnika. 

XV. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Komisję sędziowska wyznaczy  przewodniczący Kolegium Sędziów OZkol w Białymstoku 

XVI. POMOC MEDYCZNA 

16.1. Zlokalizowana przy trasie wyścigu w okolicach STARTU I METY  

16.2. Placówki NFZ 

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK 

Białystok, ul. Sienkiewicza 79 

Dziecięcy Szpital Kliniczny  

Białystok, ul. Waszyngtona 17 

Wojewódzki Szpital Zespolony  

Białystok ul. Wołodyjowskiego 2 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku  

Białystok, ul. M. C. Skłodowskiej 24a 

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

17.1. Za wypadki spowodowane przez zawodniczki  i zawodników organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 

Czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip i trenerów za: 

- przestrzeganie regulaminu i przepisów wyścigu i co za tym idzie przestrzeganie programu 

minutowego oraz innych zaleceń Komisji Sędziowskiej i organizatora. 

17.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i 

powrotu z imprezy. 

17.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione, czy zagubione 

podczas wyścigu. 

17.4. Nieznajomość regulaminu, jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatorów i 

Komisję Sędziowską za wytłumaczenie. 

17.5. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

organizatorem wyścigu.  

 

 ORGANIZATOR 

 

 


