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REGULAMIN 

Szlakiem Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych 

,,Puchar Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń” 

1.  CELE  WYŚCIGU 

 współzawodnictwo sportowe w ramach  edycji  Wojewódzkiej Ligi Szlakiem 

Uczniowskich Klubów Sportowych. 

 popularyzacja kolarstwa szosowego na terenie Miasta i Gminy Golub-Dobrzyń . 

 popularyzacja walorów środowiskowych wokół Golubia-Dobrzynia. 

 

 

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu 

 Autonomiczna Kolarska Sekcja „Stal” w Grudziądzu 

 

3. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: 
                                            

 Urząd Marszałkowski w Toruniu 
 Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu 
 OSP w Nowogrodzie 
 OSP w Golubiu-Dobrzyniu 
 Firma Gabar Antoni Barczewski 
 Kujawsko - Pomorskie Zrzeszenie LZS 
 Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski 

 
 
 4. TERMIN  I  MIEJSCE  WYŚCIGU 

     Wyścigi odbędą się w dniu 09 października  2021r. (sobota) w  Golubiu-Dobrzyniu. 

     Zbiórka wszystkich uczestników – OSiR nowa hala sportowa ul. Sosnowa 
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5. UCZESTNICTWO  

 

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy kategorii: żakini, żak, młodziczka, młodzik , 

posiadający ważną kartę zdrowia sportowca oraz licencję na 2021r. 

Uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatora imprezy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) 

 

UWAGA : Przy weryfikacji zawodniczek i zawodników obowiązkowo wymagane będą 

czytelnie wypełnione ankiety informacyjne o stanie zdrowia startujących i ich opiekunów 

(wzór ankiety w załączeniu) Obowiązkowo w maskach, które zdejmujemy na linii startu i 

ponownie zakładamy podczas ceremonii,  podsumowania wyników i wręczania nagród. 

 

6. ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie do dnia 06-10-2021 r  

na stronie www.kpzkol.pl 

 

 7. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  WYŚCIGÓW 

Wyścigi odbędą się zgodnie z przepisami PZKol. dla wyścigów szosowych ze startu wspólnego 

na rundzie o długości 8.2 km + dojazd i powrót z rundy 7.0 km.  

Start i meta przy nowej hali sportowej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Sosnowa.  

Trasa wyścigu : Golub-Dobrzyń – Ruziec – Paliwodzizna – Kamienny Smug – Nowogród – 

Paliwodzizna –Ruziec  - Golub-Dobrzyń  

 

  8. DŁUGOŚĆ   TRAS ORAZ KOLEJNOŚĆ STARTÓW 

  żakini            8.2  km ( 1 runda ) + dojazd do rundy i powrót  = 15.2 km 
  żak                 8.2 km (1 runda ) + dojazd do rundy i powrót  =  15.2 km 
 młodziczka  16.4 km (2 rundy ) + dojazd do rundy i powrót  =  23.4 km 
 młodzik        24.6 km (3 rundy ) + dojazd do rundy i powrót  =  31.6 km 

 
 
  9. NAGRODY     

Organizator zapewnia  puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników   

w   poszczególnych kategoriach. 

 

https://kpzkol.pl/
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  10. ZASADY  FINANSOWANIA  WYŚCIGU 

 

    Koszty organizacji wyścigu ponoszą organizatorzy.  Dojazd na wyścig w własnym zakresie.  

  11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

 w wyścigu biorą udział tylko zawodnicy  ubezpieczeni od następstw 
                        nieszczęśliwych wypadków( OC i  NNW). 

 komisję sędziowską deleguje Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski. 
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane z winy uczestnika 

wypadki oraz zagubione podczas imprezy przedmioty. 
 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z 

organizatorem. 
 Pomoc medyczna – szpital powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr. Koppa 1E tel. 

56 683 2291 Wojewódzki Szpital Dziecięcy Toruń ul. Konstytucji 3 Maja 42 tel. 56 610 
0585 

 Pomoc medyczna na trasie : karetka PRO-MED. Jerzy Prądzyński tel. 606 153 800 
 
12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE : 
 
Wiesław Młodziankiewicz - Dyrektor wyścigu tel. 662 185 446 
 
13. PROGRAM   MINUTOWY : 
                 9.00  – 9.45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu 

                 9.45 – odprawa techniczna 

10.00 – uroczyste otwarcie  zawodów i prezentacja szkółek kolarskich województwa 

kujawsko-pomorskiego 

11.00 – start kat. żakini 

11.45 – start kat. Żak 

12.30 – start kat.młodziczka 

13.30 – start kat. młodzik   

15.00  - zakończenie i podsumowanie wyników przy hali sportowej ul. Sosnowa. 

Regulamin zatwierdzony dnia 10 września 2021 r. 

 


