
 

R E G U L A M I N 

OGÓLNOPOLSKIEGO SZOSOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO  

„O GRAND PRIX LUBANIA”  

Lubań 30.06.2013 

I. Cel wyścigu 

 Promocja  powiatu, miasta oraz gminy Lubań 

 Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród mieszkańców miasta i gminy Lubań 

 Współzawodnictwo  sportowe dzieci i młodzieży 

II. Organizator 

 Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań 

III. Współorganizatorzy 

 Urząd Miasta w Lubaniu 

 Urząd Gminy w Lubaniu  

 Starostwo Powiatowe w Lubaniu 

IV. Termin i miejsce 

 Wyścig odbędzie się w dniu 30.06.2013 (niedziela) o godz. 10.30 w Lubaniu 

 Trasa wyścigu: start Lubań ul. Dolna (obok Szkoły Podstawowej nr 2), ul. Różana, Uniegoszcz, 

Radostów Dolny, Radogoszcz, meta Lubań ul. Dolna . Długość rundy 15 km.  

 

V. Uczestnictwo 

 Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki z kategorii: żak, żakinia, młodzik, młodziczka, junior 

młodszy, junior, kobiety open (juniorki młodsze, juniorki, U-23, elita) oraz masters (masters i 

cyklosport do 39 lat oraz masters powyżej 40 lat) 

 Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważną licencję kolarską na 2013 r., posiadać ważne badania 

lekarskie, być ubezpieczeni w zakresie OC i NW 

VI. Biuro Wyścigu 

 Biuro Wyścigu mieścić się będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu 

 Biuro czynne będzie w godz. 8.00- 15.00 

VII. Zgłoszenia 

 Zgłoszeń można dokonać pisemnie na adres kwisa@o2.pl  do dnia 24.06.2012 lub w dniu 

zawodów w Biurze Wyścigu w godz. 8.00- 9.30 

 

VIII. Sposób przeprowadzenia wyścigu 

 Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku 

Kolarskiego oraz postanowieniami niniejszego regulaminu 

 Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej o długości 15 km  

mailto:kwisa@o2.pl


IX. Dystanse dla poszczególnych kategorii  

 Młodziczka, żak, żakinia -15 km (1 runda) 

 Młodzik     - 30 km (2 rundy) 

 Junior młodszy  - 60 km (4 rundy) 

 Kobiety open    - 60 km(4 rundy) juniorki młodsze 45 km (3 rundy) przy 

zachowaniu osobnej klasyfikacji 

 Junior, cyklosport i masters  – 90 km (6 rund).  

X. Program minutowy  

 Godz. 8.00- 9.30- przyjmowanie zgłoszeń I rejestracja zawodników 

 Godz. 10.00- odprawa techniczna 

 Godz. 10.20- uroczyste otwarcie wyścigu 

 Godz. 10.30-  start kat. Młodzik 

 Godz. 10.35- start kat. Młodziczka, Żak, Żakinia 

  Godz. 11.30- start kat. junior młodszy  

 Godz. 11. 35 – start kat. Kobiety open i juniorki młodsze 

 Godz.  13.30- start kat. Junior, Cyklosport 

 Godz.  13.35 start kat. Masters  

XI. Nagrody 

 Organizator zapewnia puchary,nagrody rzeczowe lub finansowe dla zawodników, którzy zajmą 

miejsca 1-3. Dyplomy dla zawodników, którzy zajmą miejsca I-V 

 Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej 

XII. Zasady finansowania  

 Koszty uczestnictwa w Wyścigu pokrywają zainteresowane kluby,  

  Opłaty startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKOL,  

  Organizator pokrywa koszty organizacyjne wyścigu oraz nagrody. 

XIII. Postanowienia końcowe 

 W przypadku niewielkiej ilości zawodników organizator dopuszcza możliwość łączenia kategorii  

 Zawodnicy oraz osoby towarzyszące znajdujący się w trakcie zawodów poza kolumną wyścigu 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,  

 W trakcie wyścigu będzie obowiązywał 10 min. limit czasowy. Zawodnicy, którzy przekroczą wyznaczony 

limit będą wycofywani z wyścigu 

 Wyścig rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu drogowym 

 Wszyscy zawodnicy obligatoryjnie startują w kaskach sztywnych,  

  Wszyscy zawodnicy startują na sprawnych technicznie rowerach,  

 Każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność i obligatoryjnie jest ubezpieczony przez 

macierzyste kluby od OC i NW,  

 Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie ekip, 

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w trakcie trwania Wyścigu jak 

i skradzione lub zagubione rzeczy,   

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie Wyścigu w porozumieniu z 

Sędzią Głównym, 

  O wszystkich sprawach techniczno-sportowych nie ujętych w postanowieniach niniejszego Regulaminu 

będzie decydował Skład Sędziowski w porozumieniu z Organizatorem, 

 Skład Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów przy Dolnośląskim Związku Kolarskim,  

  Organizator zapewnia opiekę medyczną, lekarza wyścigu, ambulans, - Najbliższy Szpital 

usytuowany jest w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4, tel. 75 721 39 20,  

 Organizator ubezpieczy Wyścig od Odpowiedzialności Cywilnej,  

  Osoby odpowiedzialne za organizację i zabezpieczenie Wyścigu: 

Arkadiusz Posmyk- Dyrektor Wyścigu tel. 662 070 35 

Marek Kruhlik – współorganizator tel. 507 198 830 

 

 

 

 

 



XIV. Sponsorzy 

 Urząd Miasta Lubań     

 Gmina Lubań       

 Starostwo Powiatowe w Lubaniu    

 „Jan Serwis”- Mateusz Bednarczyk     

 Atak Sport       

 J.T. System- Jacek Twardowski    

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono  

 


