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REGULAMIN 

I. CEL WYŚCIGU 
 popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży, 

 umożliwienie współzawodnictwa sportowego zawodników województwa, 

 zapewnienie realizacji kalendarza imprez w klubach, 

 wyłonienie zwycięzców Międzywojewódzkich Mistrzostw w jeździe dwójkami 

w kolarstwie szosowym. 

II. ORGANIZATOR 
 ALKS „STAL” Grudziądz 

 Urząd Marszałkowski w Toruniu 

 Urząd Gminy Stolno 

 UKS „ROBACZKI” Robakowo 

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Robakowie 

 Zakład Mleczarski „PROMLECZ” w Robakowie 

 Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski w Toruniu 

 Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu. 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Wyścig odbędzie się w dniu 19.09.2020 r. 

Robakowo - Sarnowo 

IV. UCZESTNICTWO 
Obowiązkowe przedstawienie ankiety o stanie zdrowia zawodników i osób 

towarzyszących ( trener, mechanik ). 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii:  

 żakini ( 2008 i młodsi ) 

 żak ( 2008 i młodsi ) 

 młodziczka ( 2006 – 2007 ) 

 młodzik ( 2006 – 2007) 

 juniorka młodsza ( 2004 – 2005 ) 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem na trasie 

Robakowo – Sarnowo (półmetek - nawrót) – Robakowo 

 żakini  8km 

 młodziczka 8km 

 żak  8km 

 juniorka młodsza 16km 

 młodzik  16km 
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VI. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia wyłącznie przy pomocy formularza na stronie kpzkol.pl 

http://bit.ly/zgłoszenie_robakowo_19-wrzesnia-2020 

VII. NAGRODY 
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej otrzymają 

medale i puchary. 

VIII. PROGRAM MINUTOWY 
 900  - 1000 - weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu 

 1030 - odprawa techniczna 

 1100 - start pierwszej kat. (młodziczka + żakini) 

  - start drugiej kat. (żak) 

  - start trzeciej kat. (juniorka młodsza) 

  - start czwartek kat. (młodzik) 

 1400 - zakończenie i dekoracja zwycięzców wszystkich kat. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) Komisję Sędziowską deleguje KPZKol. 

b) Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przez macierzyste Kluby.  

c) Kolarze i inni uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania kodeksu 

drogowego.  

d) Organizator nie odpowiada za pozostawione i zaginione rzeczy. 

e) W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem 

wyścigu.  

f) Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu częściowo ograniczonym. 

g) Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest Adam 

Sieczkowski tel. 56 465 13 31. 

h) Adres szpitala: 

  ul. Rydygiera 15/17  86-300 Grudziądz tel. 56 450 06 00 

 

ORGANIZATOR 

http://kpzkol.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNQ92CbmN0sJaqP-459zrwOk1aqH9DLkNz9Xy51iqFO7lUvQ/viewform

