
WYŚCIG MTB  
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ  
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REGULAMIN 
I. CEL WYŚCIGU 
 popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży,  Gminy Świecie nad Osą 

Powiatu Grudziądzkiego oraz okolic 

 wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach 

 nagrodzenie pierwszych trzech osób w każdej kategorii wiekowej 

 zdobywanie punktów do klasyfikacji Ligi kolarskiej UKS 

 Realizacja Kalendarza imprez KPZkol w Toruniu 

II. TERMIN I MIEJSCE 

W/w wyścig zostanie  rozegrany w dniu 26.03.2022 na trasie okrężnej przy i na obiekcie: 

Stadion sportowy w Świeciu nad Osą. 

III. ORGANIZATOR 

 Urząd Gminy Świecie nad Osą 

 GMINNY OŚRODEK KULTURY w Świeciu nad Osą 

 ALKS Stal w Grudziądzu. 

 UKS Szaniec Świecie nad Osą. 

IV. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA 

W wyścigu prawo startu zawodnicy kategorii młodzik i żak dziewcząt i chłopców 

posiadający aktualne licencje i badania lekarskie na rowerach MTB: 

 

        Zgłoszenia do dnia 25.03.2022 wyłącznie przy pomocy formularza na stronie kpzkol.pl 

 

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

okrężnej przy stadionie w Świeciu n/O.  

- Żakini – 2 okrążenia 

- Żak- 3 okrążenia 

- młodziczka - 4 okrążenia 

- młodzik – 5 okrążeń 

 

            RUNDA wokół stadionu -dł. 900m  
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VI. NAGRODY 

Za miejsca 1 – 3 medale i puchary. 

Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej. 

VII. PROGRAM MINUTOWY 

             9 30  -1015  - przyjmowanie i  weryfikacja dokumentów w biurze zawodów GOK 

                                    w   Świeciu nad Osą 

   1030  - odprawa techniczna 

   1100  - start pierwszej kategorii 

            1300    - dekoracja zwycięzców wyścigów. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przez macierzyste Kluby.  

b) Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

c) W sprawach spornych decyduje Sędzia  w porozumieniu z organizatorem wyścigu. 

d) Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu 

 jest Roman Jagielski tel. 519 815 030    

 

 

ORGANIZATOR 


