
 

 

 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet 

Śladami Królewny Anny Wazówny 

 

Regulamin 

 

1. Informacje ogólne  

Organizator 

TKK „Pacific” Toruń, Pera Jonssona 7 ; 87-100 Toruń, Poland 

Biuro zawodów – Ratusz miejski w Golubiu-Dobrzyniu (Plac Tysiąclecia 25 ; 87-400 Golub 

Dobrzyń, Poland) 

Kierownik Komitetu Organizacyjnego: Leszek Szyszkowski, telefon kontaktowy: 

+48 602 626 405,  email: info@pavtour.eu; strona internetowa www.pavtour.eu  

 

Data oraz miejsce wyścigu  

29 lipca – 31 lipca 2022, Golub-Dobrzyń, Polska 

 

Dyrektor Wyścigu:  

Szyszkowski Karol 

Przewodniczący Komisarzy Wyścigu: 

Grasina Elita 

Kierownik trasy:  

Krych Marian 

 

 

 

 

 

mailto:info@pavtour.eu
http://www.pavtour.eu/


 

 

Trasa:  

 

2. Rodzaj wyścigu: 

Wyścig jest otwarty dla Elity Kobiet.  

Wyścig odbędzie się według regulacji UCI oraz regulaminu technicznego (Technical Guide) 

Wyścig odbędzie się w randze Elity Kobiet 2.2. 

Punkty do rankingu UCI dla Elity Kobiet: 

 

Miejsce 

końcowe 

Punkty do 

klasyfikacji 

Miejsce 

na etapie 

Punkty do 

klasyfikacji 

Noszenie koszulki lidera na 

danym etapie 

1. 40 1. 8  

2. 30 2. 5 1 punkt za dany etap 

3. 25 3. 3  

4. 20 4. 1  

5. 15    

  Data 

Godzina 

startu Rodzaj etapu Dystans Start - Meta 

I Etap 29.7. 2022 16:00 Start Wspólny 

(5 rund) 

111,5 km Golub-Dobrzyń ratusz – 

Golub-Dobrzyń ratusz 

II Etap 30.7. 2022 11:00 Start Wspólny 

(2 duże rundy 

+3 małe rundy) 

126 km Golub-Dobrzyń rynek - 

Golub-Dobrzyń zamek 

III Etap 31.7. 2022 10.00 Jazda 

indywidualna 

na czas 

18,1 km Golub-Dobrzyń zamek - 

Golub-Dobrzyń zamek 

Łącznie    255,6 km  



 

 

Miejsce 

końcowe 

Punkty do 

klasyfikacji 

Miejsce 

na etapie 

Punkty do 

klasyfikacji 

Noszenie koszulki lidera na 

danym etapie 

6. 10    

7. 5    

8. 3    

9. 3    

10. 3    

 

3. Uczestnictwo oraz regulamin 

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważną licencje wydaną przez federację kolarską na 2022 

rok.  

Zgodnie z punktem 2.1.005 regulaminu UCI, impreza jest otwarta dla drużyn kobiecych UCI 

(zespoły światowe, ekipy kontynentalne, zespołów Cyclo-cross UCI), drużyn narodowych, 

drużyn regionalnych, drużyn klubowych i drużyn mieszanych. 

Zgodnie z artykułem 1.2.052 regulaminu UCI każda drużyna musi posiadać zezwolenie na start 

ze swojej federacji narodowej (za wyjątkiem drużyn polskich i UCI). 

Zgodnie z artykułem 2.2.003 regulaminu UCI, maksymalną ilość startujących na drużynę ustala 

się na 6 kolarzy (rok urodzenia 2004 i starsi), drużyna nie może startować z mniej niż 4 

kolarzami (Art. 2.2.003 bis) . Kobiety z drugiego roku Juniorów mogą zostać włączone do tych 

drużyn, pod warunkiem, że posiadają upoważnienie od Narodowej Federacji, która wydała im 

licencję. 

Regulamin:  

1. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami i wytycznymi UCI. Wyścig odbywa 

się w warunkach ruchu częściowego (płynnego) zamkniętym zgodnie z regulaminem 

na skrzyżowaniach. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani przepisów ustawy o ruchu 

drogowym nr 361/2000 Dz. i z późniejszymi zmianami. 

2. Każdy uczestnik biegu bierze udział na własne ryzyko, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników lub przez nich 

spowodowane. 



 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w programie 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Jazda indywidualna na czas 

odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym. 

4. Wszyscy uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów, 

Policji i Sędziów. 

 

4. Siedziba wyścigu 

 

Przed startem wyścigu oraz podczas trwania pierwszego etapu:  

Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, plac 1000-lecia 25, 87-410 Golub-Dobrzyń  

Podczas trwania drugiego i trzeciego etapu: 

Zamek w Golub-Dobrzyń, PTTK 13, 87-410 Golub Dobrzyń  

 

 Godziny otwarcia 

 

 29.07.2022 r. od 10..00 do 12.00 Budynek Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 

1000-lecia 25 87-410 Golub Dobrzyń  

 30.07.2022 r. od 9.00 do 11.00 na Zamku w Golubiu Dobrzyniu 

 31.07.2022 r. od 8.00 do 10.00 na Zamku w Golubiu Dobrzyniu 

 

Sprawdzanie licencji oraz przyznawanie numerów identyfikacyjnych odbędzie się  

29.07.2022 r. w godzinach 10:00 – 11:30. 

 

 Numery identyfikacyjne: 

 

Numery identyfikacyjne może odebrać uprawniony dyrektor sportowy lub kierownik drużyny. 

Każdy zawodnik otrzymuje komplet numerów startowych (2x numer na koszulkę, 1x numer na 

rower i transponder). Zawodnicy muszą nosić numery w sposób widoczny oraz bez 

wprowadzania zmian. Na odprawie zawodnicy powinni mieć ubrany tylko tylko jeden numer. 

Obowiązkowe jest zwrócenie transponderów i numerów na ramę do biura zawodów po 

zakończeniu wyścigu. 

 

 

 

 



 

 

 Zakwaterowanie, posiłki oraz koszty.  

 

Każdy uczestnik wraz z obsługą płaci częściowy zwrot kosztów w wysokości 120 euro, dzięki 

czemu organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla zarejestrowanych zawodników 

oraz obsługi (6+4) w hotelu, hostelu lub pensjonacie. Zakwaterowanie i wyżywienie 

rozpoczyna się 28.07.2022 obiadem i kończy 31.07.2022 obiadem. Nie przewiduje się 

specjalnych diet. 

Istnieje również możliwość nieuiszczenia opłaty startowej, w takiej sytuacji drużyna będzie 

zobowiązana do samodzielnego zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia. 

 

 Zebranie dyrektorów sportowych:  

 

Spotkanie dyrektorów sportowych, komisarzy i organizatorów zgodnie z art. 1.2.087 

regulaminu UCI odbędzie się 29.07.2022 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Golubiu-

Dobrzyniu (Plac Tysiąclecia 25, 87-410 Golub-Dobrzyń).  

Spotkanie organizatorów, Policji i kierowców konwojów odbędzie się 29.07.2022 r. o godzinie 

14:00 w Urzędzie Miejskim w Golubiu-Dobrzyniu (plac Tysiąclecia 25, 87-410 Golub 

Dobrzyń). 

 

5. Jazda Indywidualna na czas:  

Start odbywa się z pozycji stacjonarnej. Przerwy między startującymi zawodnikami to 1 minuta. 

Wstępna kontrola rozpoczyna się na godzinę przed startem, a kończy 15 minut przed startem 

pierwszego zawodnika.  

 

6. Radio wyścigu 

Radio wyścigu będzie nadawać na częstotliwości 82,1250 MHz. Radia będą dostępne podczas 

weryfikacji zawodników w biurze zawodów. Każdy jest odpowiedzialny za jego naładowanie 

i oddanie radia po wyścigu w biurze zawodów. 

 

7. Neutralne wozy serwisowe 

Organizator zapewnia 2 neutralne wozy serwisowe.  



 

 

 

 

 

8. Bonifikaty czasowe: 

Bonifikaty czasowe na metach etapów: 

 

I etap 10” – 6” – 4” 

II etap 10” – 6” – 4” 

III etap brak bonifikaty czasowej 

  

Cztery premie lotne (I etap na 44,6 km oraz 89,2 km. II etap na 17,1 km oraz na 69,1 km) są 

premiowane bonifikatą czasową dla trzech najlepszych zawodników - 3” – 2” – 1”. Pozostałe 

premie lotne są premiowane punktami.  

 

9. Limity czasowe 

Limit czasowy etapu wynosi 15% czasu zwycięzcy etapu, nie ma limitu czasu na jazdę na czas. 

Dla każdego etapu limit czasu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

nieprzewidywalnych okoliczności.  

Kierownicy drużyn i zawodnicy będą informowani o wszelkich zmianach w komunikatach 

komisarzy. 

 

10. Klasyfikacja wyścigu 

10.1  Klasyfikacja generalna wyścigu 

Zwycięzcą zostanie zawodnik, którego suma czasu na poszczególnych etapach będzie 

najmniejsza (w tym premie czasowe i kary). 

Przyznawane bonifikaty: 

 klasyfikacja etapowa 10” – 6” – 4”. 

 Premie lotne  3” – 2” – 1” (1 x I etap, 2 x II etap; łącznie 3 premie) 



 

 

 W przypadku remisu w indywidualnej klasyfikacji generalnej zastosowane zostaną 

następujące kryteria decydujące: 

1. najniższa dziesiąta część sekundy zarejestrowana podczas jazdy indywidualnej na czas  

2. najniższa suma miejsc uzyskanych na każdym etapie 

3. miejsce zdobyte w ostatnim przejechanym etapie 

Lider klasyfikacji generalnej nosi żółtą koszulkę (obowiązkowa).  

 

10.2. Klasyfikacja punktowa  

Klasyfikacja punktowa jest liczona jako suma punktów uzyskanych na każdym etapie i 

premiach lotnych punktowych.  

I etap – 2 premie lotne  

II etap – 2 premie lotne  

Na premiach lotnych punktowych przyznawane są punkty odpowiednio do zajętego miejsca – 

3,2,1 pkt.  

Na mecie punkty są przyznawane w następujący sposób: 

Podczas etapów ze startu wspólnego pierwszych 15 zawodników otrzymuje punkty: 

25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 pkt.  

Podczas jazdy indywidualnej na czas pierwszych 10 zawodników otrzymuje punkty: 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i 1 pkt. 

 

Zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie zawodnik z najwyższą sumą punktów. 

W przypadku remisu w klasyfikacji punktowej zastosowane zostaną następujące kryteria 

decydujące: 

1. liczba zwycięstw etapowych 

2. liczba zwycięstw w premiach lotnych liczonych do klasyfikacji punktowej  

3. wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej.  

 

Lider klasyfikacji punktowej nosi zieloną koszulkę (obowiązkowa). 

 

10.3 Klasyfikacja górska 

Na klasyfikację górską będzie się składać 10 premii górskich.  



 

 

I etap – 6 premii górskich 

II etap – 4 premie górskie 

 

Na premiach górskich punkty będą przyznawane dla pierwszych 4 zawodników, odpowiednio 

5,3,2 i 1 pkt.  

Zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie zawodnik z najwyższą sumą punktów. 

W przypadku remisu w klasyfikacji górskiej zastosowane zostaną następujące kryteria 

decydujące: 

1. liczba pierwszych miejsc na premiach górskich 

2. wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. 

 

Lider klasyfikacji górskiej nosi koszulkę w czerwone grochy (obowiązkowa).  

 

10.4. Klasyfikacja najlepszych juniorów (do 23 roku życia): 

Zwycięzcą tej klasyfikacji zostanie zawodnik urodzony w 2000 roku lub młodszy. Klasyfikacja 

składa się z indywidualnej klasyfikacji generalnej wg czasu zawodników poniżej 23 roku życia. 

Lider tej klasyfikacji nosi białą koszulkę (obowiązkowa).  

 

10.5 Klasyfikacja drużynowa:  

Klasyfikacja drużynowa z danego dnia jest obliczana na podstawie sumy trzech najlepszych 

czasów indywidualnych z każdej drużyny. 

W przypadku remisu podczas klasyfikacji drużynowej zastosowane zostaną następujące 

kryteria decydujące: 

1. Klasyfikację generalną drużyn oblicza się na podstawie sumy trzech najlepszych czasów 

indywidualnych każdej drużyny na każdym przejechanym etapie. 

2. W przypadku remisu stosuje się kolejno następujące kryteria do momentu rozdzielenia 

drużyn: 

Drużynowa klasyfikacja generalna jest obliczana na podstawie sumy trzech najlepszych czasów 

indywidualnych  z każdego zespołu na każdym przejechanym etapie. 

W przypadku remisu, do momentu rozdzielenia drużyn obowiązują następujące kryteria: 

1. liczba pierwszych miejsc w dziennych klasyfikacjach drużynowych 

2. liczba drugich miejsc w dziennych klasyfikacjach drużynowych itp. 



 

 

3. miejsce swojego najlepszego zawodnika w klasyfikacji generalnej. 

Drużyna składa się z minimum 4 i maksymalnie 6 zawodników. 

Jeżeli w którejś drużynie będzie mniej niż trzech zawodników, drużyna zostanie 

wyeliminowana z generalnej klasyfikacji drużynowej. 

 

10.6 Najmłodszy zawodnik: 

Najmłodszy zawodnik, który ukończy wyścig otrzyma nagrodę. 

 

10.7. Hierarchia koszulek liderów poszczególnych klasyfikacji:  

1. Lider klasyfikacji generalnej ŻÓŁTY koszulka 

2. Lider klasyfikacji punktowej ZIELONY koszulka 

3. Lider klasyfikacji górskiej BIAŁA W GROCHY koszulka 

4. Lider klasyfikacji juniorskiej (WU23) BIAŁA koszulka 

 

Jeżeli zawodnik prowadzi w więcej niż jednej klasyfikacji, hierarchia koszulek jest następująca: 

1. koszulka lidera klasyfikacji generalnej 

2. koszulka lidera klasyfikacji punktowej 

3. koszulka lidera klasyfikacji górskiej 

4. koszulka lidera klasyfikacji juniorskiej (WU23) 

 

11. Nagrody 

  I Etap II Etap III Etap (ITT) 

Klasyfikacja 

generalna 

1 miejsce 265 EUR 265 EUR 265 EUR 212 EUR 

2  miejsce 155 EUR 155 EUR 155 EUR 124 EUR 

3 miejsce 120 EUR 120 EUR 120 EUR 96 EUR 

4 miejsce 90 EUR 90 EUR 90 EUR 72 EUR 



 

 

  

Nagrody zostaną wypłacone w euro. 2% z uzyskanej kwoty zostanie potrącone jako składka 

antydopingowa. 

Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymają nagrodę rzeczową. 

Najmłodszy zawodnik, który ukończy wyścig zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową. 

 

12. Kontrola antydopingowa:  

 

5 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

6 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

7 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

8 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

9 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

10 miejsce 80 EUR 80 EUR 80 EUR 64 EUR 

11 miejsce 45 EUR 45 EUR 45 EUR 36 EUR 

12 miejsce 45 EUR 45 EUR 45 EUR 36 EUR 

13 miejsce 45 EUR 45 EUR 45 EUR 36 EUR 

14 miejsce 45 EUR 45 EUR 45 EUR 36 EUR 

15 miejsce 45 EUR 45 EUR 45 EUR 36 EUR 

16 miejsce 30 EUR 30 EUR 30 EUR 24 EUR 

17 miejsce 30 EUR 30 EUR 30 EUR 20 EUR 

18 miejsce 30 EUR 30 EUR 30 EUR 20 EUR 

19 miejsce 30 EUR 30 EUR 30 EUR 20 EUR 

20 miejsce 30 EUR 30 EUR 30 EUR 20 EUR 

Łącznie 1485 EUR 1485 EUR 1485 EUR 1190 EUR 



 

 

Obowiązują przepisy antydopingowe UCI. 

 

Kontrola antydopingowa odbywa się na zakończenie każdego etapu – stadion Golub-Dobrzyń 

po I etapie oraz Zamek Golub-Dobrzyń po II i III etapie. 

 

Pomieszczenia antydopingowe będą oznakowane. 

 

Lista kolarzy do kontroli antydopingowej zostanie ogłoszona w rejonie mety.  

 

13. Ceremonia wręczenia nagród: 

 

Zgodnie z artykułem 1.2.112 przepisów UCI, zawodnicy uczestniczą w oficjalnych 

ceremoniach. W ceremoniach uczestniczyć będą pierwsi trzej kolarze na etapie oraz zawodnicy 

prowadzący w klasyfikacjach.  

Ceremonia dla 3 pierwszych zawodników na etapie odbędzie się w ciągu 15 minut po jego 

zakończeniu.  

Na mecie ostatniego etapu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zgodnie z 

harmonogramem wskazanym w programie wyścigu. W ceremonii weźmie udział pierwszych 

10 zawodników klasyfikacji generalnej, zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji, w tym 

najlepsza drużyna oraz najmłodszy zawodnik, który ukończy wyścig. 

 

Podczas uroczystości zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

Nagrody pieniężne zostaną wręczone w dniu 31.07.2022 w biurze zawodów po zakończeniu 

zawodów. 

 

14. Kary: 

W przypadku wykroczeń, komisja sędziowska będzie postępować zgodnie ze regulaminem kar 

UCI, Artykuł 2.12.007 Regulaminu UCI. 

 

 

 

15. Pojazdy zespołów: 



 

 

 

Wymiary pojazdów zespołu muszą być zgodne z Rozporządzeniem UCI, w przypadku 

niezgodności nie zostaną uwzględnione w kolumnie wyścigu. Wszystkie pojazdy towarzyszące 

wyścigowi są ograniczone do maksymalnej wysokości 1,66 m (bez relingów dachowych). 

Kolejność przejazdów pojazdami drużynowymi na II etapie będzie ustalana według miejsca 

pierwszego zawodnika każdego zespołu w ogólnej klasyfikacji generalnej.   

Podczas etapu jazdy na czas dozwolone jest podążanie za każdym zawodnikiem pojazdem 

(również powyżej 1,66 m). 

Numery przysługujące w kolumnie wyścigu zostaną rozdane przez komisarzy w miejscu startu 

na liście startowej.  

Jeżeli grupa kolarzy oderwie się od grupy, ich pojazdy zespołowe nie mogą ustawić się 

pomiędzy kolarzy uciekających, a następną grupę bez zgody komisarza. W przypadku 

jakichkolwiek problemów technicznych (w tym przebicia), kolarz może zmienić koło lub 

rower. Zmiana roweru jest dozwolona z tyłu grupy po prawej stronie drogi. 

 

16. Prezentacja zawodników: 

 

Zawodnicy zobowiązani są do podpisania się na liście startowej co najmniej 10 minut przed 

startem w miejscu wyznaczonym. Lista startowa zostanie udostępniona na 70 minut przed 

rozpoczęciem etapu. 

Kolarz, który nie podpisze listy startowej lub podpisze się za inną osobę, zostanie ukarany 

zgodnie z Regulaminem UCI. 

 

Prezentacja zespołu: 

 

Prezentacja drużyn odbędzie się zgodnie z harmonogramem na podium przed startem I etapu 

w dniu 29.07.2022. Harmonogram zostanie ogłoszony na spotkaniu dyrektorów sportowych. 

 

17. Trasa: 

 

Trasa będzie oznaczona przy użyciu stałych tablic znajdujących się po prawej stronie drogi, 

będą one wskazywać:  

kilometr zero (start rzeczywisty), trzydziesty kilometr, a następnie ostatnie kilometry danego 

etapu: 25, 20, 10, 5, 4, 3 i 2 km. Ostatni kilometr będzie oznaczony za pomocą czerwonego 



 

 

trójkąta. Również następujące odległości od mety zostaną oznaczone: 500 m, 300 m, 200 m, 

150 m, 100 m i 50 m. 

Meta będzie oznaczona za pomocą białej taśmy na drodze i banerem „FINISH”. 

Każda premia będzie oznaczona różowym kolorem na drodze zaczynając od 1 km, 500 m, 200 

m do 100 m przed jej wystąpieniem oraz tablicami „PREMIA”. 

 

18. Oznaczenie stref żywienia oraz zielonych stref 

 

Strefy żywienia będą oznakowane tablicami początku  strefy („Start”) oraz końca strefy 

(„End”), dokładne miejsca zostaną podane na spotkaniu dyrektorów sportowych. Strefa zielona 

będzie zawsze oznaczona od 1 km przed do 500 m za strefą żywienia. Pozostałe miejsca zostaną 

ogłoszone na spotkaniu dyrektorów sportowych. 

 

19. Obsługa medyczna: 

 

Doktor: Jerzy Prądzyński, tel.: +48 606 153 800 

 

Lista Szpitali:  

Szpital powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu, J. G. Koppa 1e, 87-400 Golub-Dobrzyń 

 


