
Regulamin zawodów kolarskich  
„Otwarte Grand Prix Lekarzy w Kolarstwie Szosowym Kamień 

Śląski 2019” 
 
 
 
 

1. Cel imprezy:  
▪ popularyzacja kolarstwa i aktywności ruchowej; 
▪ integracja środowisk lekarskich; 
▪ promocja regionu opolskiego. 

 
 

2. Organizator: Stowarzyszenie Rowerowe „CykloOpole”. 
 
 

3. Sponsorzy Główni: 
▪ Opolska Izba Lekarska; 
▪ Urząd Gminy Gogolin; 
▪ Medix Radiologia Stomatologiczna 

 
 

4. Termin i miejsce zawodów: 
▪ Zawody odbędą się w dniach 1 i 2 maja 2019r. na torze samochodowym „Silesia Ring” 

ul. Lotnicza 5-7  
47-325 Kamień Śląski 

▪ 01 maja 2019  
o godz. 16:00 - wyścig dla dzieci 
o godz. 16:20 -  jazda drużynowa na czas 

▪ 02 maja 2019 
o godz. 16:00 - się wyścig ze startu wspólnego 

 
 

5. Biuro zawodów: 
Biuro zawodów ulokowane będzie na terenie obiektu „Silesia Ring” 
ul. Lotnicza 5-7  
47-325 Kamień Śląski 
Czynne będzie w następujących terminach: 
▪ 01 maja 2019  

o od godz. 14:00 do 16:00 – wydawanie nr do jazdy drużynowej na czas 
o od godz. 15:00 do 15:45 – zapisy do wyścigu dla dzieci 
o od godz. 16:30 do 18:00 – wydawanie nr do wyścigu ze startu wspólnego 

▪ 02 maja 2019 
o od godz. 14:00 do 15:45 – wydawanie nr do wyścigu ze startu wspólnego 

 
 
6. Zgłoszenia i opłata startowa: 

▪ Zgłoszenia zawodników do wyścigu dla dzieci w dniu zawodów; 
▪ Zgłoszenia do wyścigu jazdy drużynowej na czas oraz wyścigu ze startu wspólnego 

przyjmowane będą do dnia 23.04.2018 za pośrednictwem serwisu pomiaru czasu „time-
sport.pl” 

 
https://time-sport.pl/ 

 
7. Opłata startowa 

▪ Zawodnicy startujący w wyścigu dla dzieci są zwolnieni z opłaty startowej; 
▪ Opłata dla zawodników startujących w jeździe drużynowej na czas wynosi 50 zł od osoby; 



▪ Opłata dla zawodników startujących w wyścigu ze startu wspólnego wynosi 50 zł od 
osoby; 

▪ Opłaty należy dokonać za pośrednictwem serwisu „time-sport.pl”; 
 
 

8. Zasady uczestnictwa i przeprowadzenia wyścigu dla dzieci: 
▪ Dystans wyścigu: 600m 
▪ Zasady przeprowadzenia wyścigu dla dzieci zostaną podane przed startem. Będzie to 

uzależnione od ilości i wieku uczestników; 
▪ Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, których prawni opiekunowie 

dokonają zgłoszenia w biurze zawodów i podpiszą własnoręcznie pisemne oświadczenie 
o zdolności do udziału w zawodach ich podopiecznych; 
 
 

9. Zasady uczestnictwa w drużynowej jeździe na czas i wyścigu ze startu wspólnego: 
▪ Udział w zawodach mogą wziąć: lekarze, lekarze dentyści, studenci wydziałów 

lekarskich i lekarsko-stomatologicznych (wymagany dyplom lekarski bądź 
legitymacja studencka); 

▪ Ilość uczestników jest ograniczona do maksymalnie 80 osób (jazda drużynowa na 
czas) oraz 60 osób (wyścig ze startu wspólnego); 

▪ W zależności od ilości zgłoszeń, organizatorzy mogą dopuścić osoby spoza środowiska 
lekarskiego, które będą klasyfikowane wyłącznie w kategoriach „Open” (zgłoszenie oraz 
wniesienie opłaty startowej, możliwe tylko w dniu zawodów, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z organizatorem); 

▪ Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia, 
opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez 
przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach 
oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu; 

▪ W wyścigu nie mogą brać udziału zawodnicy z licencją UCI kategorii „Elita” ani byli 
zawodnicy posiadający w przeszłości licencję UCI kategorii „Elita”, gdzie nie minął min. 
okres 5 lat od wydania ostatniej licencji w tej kategorii; 

▪ Zawodników obowiązuje jazda w zapiętych kaskach sztywnych na całej trasie. 
▪ Rower startowy powinien być zgodny z przepisami PZKol/UCI; 
▪ Kierownice czasowe, przystawki czasowe tzw. „lemondki”, itp. mogą być stosowane 

wyłącznie w jeździe drużynowej na czas; 
▪ Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i 

wyposażenia; 
 

 
10. Zasady przeprowadzenia zawodów w drużynowej jeździe na czas: 

▪ Jedna drużyna składa się z 3 zawodników jednej płci; 
▪ Łączny wiek jednej drużyny, to min 102 lata (decyduje rok urodzenia) z tym że limit wieku 

nie obowiązuje jeśli w skład drużyny wchodzą wyłącznie studenci; 
▪ Do pokonania przez każdą z drużyn będzie 8 rund. Dystans 1 rundy to 3,6 km; 
▪ Start każdej z drużyn odbywać się będzie co 3 minuty wg przedstawionej przed wyścigiem 

listy startowej; 
▪ O zwycięstwie oraz pozycji w końcowej klasyfikacji decyduje czas zanotowany po 22 

pomiarze czasu zawodnika z danej drużyny na linii mety; 
▪ Zawodnik który w czasie jazdy zostaje za składem swojej drużyny może kontynuować 

jazdę  jednak nie może dołączyć do innej drużyny; 
▪ Drużyny w czasie jazdy nie mogą łączyć się z innymi drużynami, a odstęp między nimi 

musi być wyraźnie widoczny, za wyjątkiem czasu potrzebnego na wyprzedzenie, w trakcie 
którego drużyna wyprzedzana ustępuje miejsca wyprzedzającej  i nie powinna zwiększać 
swojej prędkości w tym czasie; 

▪ Porządek i zasady poruszania się będą omówione na odprawie technicznej, która 
odbędzie się w dniu zawodów. 

 
 
 

11.  Zasady przeprowadzenia wyścigu ze startu wspólnego: 



▪ Do pokonania zawodnicy będą mieli 12 rund. Dystans 1 rundy to 3,6 km; 
▪ Wyścig rozpocznie się „startem ostrym” z wyznaczonego miejsca linia startu; 
▪ O zwycięstwie, decyduje kolejność na linii mety. 
▪ Porządek i zasady poruszania się będą omówione na odprawie technicznej, która 

odbędzie się w dniu zawodów. 
 
 

12. Obowiązki uczestnika imprezy 
▪ Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do: 

o przestrzegania regulaminu imprezy; 
o zachowania zasad bezpieczeństwa; 
o realizowania w trakcie imprezy poleceń organizatora imprezy oraz służb przez 

niego wyznaczonych; 
o pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy; 
o nie śmiecenia na trasie wyścigu oraz obiekcie na którym odbywa się impreza; 

▪ Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie 
spoczywa na uczestniku imprezy; 

 
 

13. Kategorie i zasady klasyfikacji: 
▪ Jazda drużynowa na czas klasyfikowana jest w następujących kategoriach :  

o Mężczyźni;  
o Kobiety; 
o Studenci; 
o Studentki; 
o Open Kobiety; 
o Open Mężczyźni. 

▪ Wyścig ze startu wspólnego klasyfikowany jest w następujących kategoriach: 
o Mężczyźni:  

▪ student 
▪ M1- do 35 r.ż. 
▪ M2- 36-45 r.ż. 
▪ M3- 46-55 r.ż. 
▪ M4- 56-65 r.ż. 
▪ M5- powyżej 66 r.ż. 
▪ Open. 

o Kobiety 
▪ studentka 
▪ K1- do 45 r.ż. 
▪ K2- 45-65 r.ż. 
▪ K3- powyżej 65 r.ż. 
▪ Open. 

14. Nagrody: 
▪ Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, zawodnicy otrzymają medale; 
▪ Wśród wszystkich zawodników obecnych podczas dekoracji, zostaną rozlosowane 

nagrody; 
▪ Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki; 

 
 

15. Postanowienia końcowe: 
▪ Komisję sędziowską wyznaczają organizatorzy; 
▪ Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje na trasie; 
▪ Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów oraz 

godzinach pracy biura zawodów; 
▪ We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator; 
▪ Kontakt do organizatora – e-mail: gplekarzy_silesiaring@wp.pl; 
▪ Oficjalna strona informacyjna zawodów: 
▪ https://www.facebook.com/GP-Lekarzy-w-kolarstwie-szosowym-SilesiaRing-

230521244520645/ 



▪ Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora 
oraz firm świadczących usługi na rzecz obsługi zawodów wyznaczone przez Organizatora, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami); 

▪ Administratorem danych osobowych jest Organizator; 
▪ Dane osobowe uczestników, przetwarzane są w celach organizacji zawodów w tym 

ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych i promocyjnych zawodów. 
▪ Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich 

poprawiania i żądania usunięcia.  
▪ Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.  
▪ Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. 
▪ Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w 

zawodach. 
▪ Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach 

marketingu i promocji zawodów, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, 
nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak 
też przekazanie tych materiałów do mediów. 


