WYŚCIG SZOSOWY
REGULAMIN KOŁOBRZESKIEGO WYŚCIGU SZOSOWEGO O PUCHAR BAŁTYKU 2017

§ 1. NAZWA IMPREZY
XVIII Kołobrzeski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2017- (KWKoPB2017) - Wyścig szosowy
Pod patronatem honorowym:
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – p. Olgierda Geblewicza
Prezydenta Miasta Kołobrzeg – p. Janusza Gromka

§ 2. CEL IMPREZY





Promocja Miasta Kołobrzeg i Województwa Zachodniopomorskiego
Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i rekreacji.
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.
Umożliwienie współzawodnictwa w maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z
rekreacją i zabawą

§ 3. ORGANIZATOR
Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów 78-100 Kołobrzeg, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38
e-mail: j.banasiak@mosir.kolobrzeg.pl
Internet: www.ktc.kolobrzeg.pl lub www.pucharbaltyku.eu
Numer rachunku bankowego: Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie
93 1240 6508 1111 0010 7189 2666

§ 4. WSPÓŁORGANIZATORZY:






Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Miasto i Gmina Gościno
Gmina Kołobrzeg




Gmina Dygowo
Gmina Siemyśl

§ 5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW


17 czerwca 2017 roku, stadion piłkarski kompleksu Milenium w Kołobrzegu przy ul. Śliwińskiego 1

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej
organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza
zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora lub biurze zawodów
3. Prawo startu w wyścigu mają osoby, które w dniu 17.06.2017 roku, będą miały ukończone 18 lat i okażą
podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy
rowerem. Jednolity, wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.pucharbaltyku.eu
lub w biurze zawodów.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
6. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie wyścigu, w zapiętym kasku
sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją.
7. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione.
8. Uczestnik, który straci kontakt z czołówką wyścigu i zostanie wyprzedzony przez pilota zamykającego,
będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego zawartych
w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi
zmianami)
9. Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
z wyjątkiem zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, gdzie może on zjechać do środka jezdni.
10. Obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond.
11. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:




kask sztywny
sprawny rower szosowy , zgodny z aktualnymi przepisami PZKol
ponadto organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego, oraz
zapasowego ogumienia i pompki.

§ 7. NAGRODY :
1. W klasyfikacji generalnej:


Kobiety, od I-go do VI-go miejsca otrzymują puchar i nagrodę rzeczową,



Mężczyźni, od I-go do VI-go miejsca otrzymują puchar i nagrodę rzeczową,

2. W kategoriach wiekowych



Kobiety (K1-K4), od I-go do III-go miejsca otrzymują puchar i nagrodę rzeczową,
Mężczyźni (M1-M5), od I-go do III-go miejsca otrzymują puchar i nagrodę rzeczową,

Premia lotna, w klasyfikacji generalnej za I miejsce oddzielnie dla kobiet i mężczyzn puchar i nagroda
rzeczowa

§ 8. INNE ŚWIADCZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
Numer startowy zwrotny – mocowany na sztycy podsiodłowej oraz dodatkowy numer na plecach,
Posiłek regeneracyjny na mecie,
Okolicznościowy, pamiątkowy medal,
Udział w konkursie z nagrodami,
Ubezpieczenie OC na czas trwania wyścigu,
Elektroniczny pomiar czasu z wynikami, dostępne na mecie, na stronie internetowej organizatora
oraz poprzez SMS,
8. Zabezpieczenie medyczne,
§ 9. PROGRAM
16.06.2017r. (PIĄTEK)
Godz. 16.00 – 19.30 - otwarcie biura wyścigu – weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów startowych
Godz. 20.00 – odprawa techniczna
Godz. 21.00 - zamknięcie biura wyścigu
17.06.2017r. (SOBOTA)
Godz. 07.00 – 9.00 -otwarcie biura wyścigu – weryfikacja zgłoszeń i wydawanie pakietów startowych
Godz. 09.30 - ustawianie do startu na agorze przed stadionem piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka
przy ul. Śliwińskiego 1
Godz. 09.45 – krótka odprawa techniczna, informacja o trasie i weryfikacji zawodników
Godz. 10.00 - START
Godz. 16.00 – 17.00 - ogłoszenie wyników, dekoracja uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych,
wręczanie nagród.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu.

§ 10. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
1. Udział w zawodach wymaga bardzo dobrej zaprawy fizycznej i umiejętności w kolarstwie szosowym oraz
jazdy w peletonie. Trasa liczy ok. 85 km i przebiegać będzie drogami publicznymi, głównie
o nawierzchni asfaltowej z krótkimi odcinkami ( w miejscowości Trzynik, Gościno Dwór) o nawierzchni
brukowej. Na 52 km w miejscowości Gościno Dwór, w części drogi o powierzchni asfaltowej wyznaczona
została premia lotna.
2. Wyścig zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie, która jest udostępniona na stronie internetowej:
www.pucharbaltyku.eu
3. Start do „ XVIII Wyścigu Kolarskiego o Puchar Bałtyku 2017” na dystansie 85 km nastąpi ze startu
wspólnego – i będzie to start wolny, wspólny dla wszystkich kategorii i grup wiekowych, gdzie w tempie
wyznaczonym przez pilota, i przejechaniu około 5,5 km w miejscowości Korzystno nastąpi start ostry. Meta
wyścigu znajduje się miejscowości Niekanin, po czym zawodnicy we własnym zakresie dojeżdżają do miejsca
startu wolnego tj., na obiekty Milenium przy ul. Śliwińskiego ( biuro zawodów).
4. Na 52 km w miejscowości Gościno Dwór rozegrana zostanie premia lotna
5. Trasa wyścigu będzie oznaczona, a czoło wyścigu i grupa zasadnicza prowadzona będzie przez pilotów
wyścigu. Trasa będzie częściowo zabezpieczona, z częściowym blokowaniem miejsc (skrzyżowań)
newralgicznych, a wyścig prowadzony w asyście licencjonowanych sędziów i karetek pogotowia oraz obsługę
techniczną.
6. Zawodnicy musza zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów
z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
7. Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy wyścigu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy zawodów i powiadomić organizatora.
8. Kolarz/e jadący wolniej powinni ustąpić miejsca uczestnikowi/om osiągającemu większą prędkość,
zjeżdżając na prawą stronę.
9. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub
gdy zbliżają się do skrzyżowania.
10. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny. Ominiecie punkty kontrolnego będzie karane
dyskwalifikacją.
11. W przypadku niezadziałania „chipa” (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.
12. Pomiar czasu, i weryfikacja zawodników będzie się odbywała w oparciu o elektroniczny pomiar czasu
obsługiwany przez profesjonalną firmę ultima sport, www.ultimasport.pl
13. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
14. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny
przejazd pozostałym zawodnikom.
15. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
16. Zwycięzcą wyścigu w kategorii OPEN zostanie ten uczestnik/uczestniczka, który/a uzyska najlepszy czas
i jako pierwszy/a przekroczy linię mety.

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do nie zaśmiecania trasy wyścigu, ze szczególną troską o środowisko
naturalne.
2. Na trasie wyścigu obowiązuje zakaz używania naczyń szklanych, złamanie tego zakazu grozi dyskwalifikacją.

§ 12. ZGŁOSZENIA I WPISOWE


Zgłoszenia należy dokonać na stronie wyścigu ( www.pucharbaltyku.eu ) zamieszczając dane zawarte
w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 01.06.2017r . Po tym terminie będzie
istniała możliwość zapisu na wyścig w biurze imprezy - w dniu 16 - 17.06.2017 r., przy czym wysokość
wpisowego wzrasta do 150,00 zł oraz 100,00 dla miejscowości i gmin : Kołobrzeg, Gościno, Siemyśl,
Dygowo, a uczestnik musi liczyć się z nieotrzymaniem wszystkich świadczeń ( np. pamiątkowego
medalu )

Wpisowe z podanym Imieniem i Nazwiskiem wynosi:
1. dokonane na konto, do dnia 01.06.2017 roku ( liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto ) :
- 80,00 zł oraz 50,00 zł dla mieszkańców miejscowości i gmin: Kołobrzeg, Gościno, Siemyśl, Dygowo,
2. dokonane w biurze zawodów w dniu 16-17.06.2017 roku:
– 150,00 zł oraz 100,00 zł dla mieszkańców miejscowości i gmin: Kołobrzeg, Gościno, Siemyśl, Dygowo,

Wpłaty dokonujemy na niżej podane konto:
Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie, nr konta : 93 1240 6508 1111 0010 7189 2666
z dopiskiem „KWKoPB2017”- Wyścig szosowy , oraz imię i nazwisko uczestnika



Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom , które nie wystartują w zawodach.
Zgłoszenie i dokonanie wpłaty po 01.06.2017r. nie gwarantuje pełnych świadczeń.

§ 13. KATEGORIE STARTOWE
„TYLKO ROWERY SZOSOWE”
(K) – Kobiety , (M) – Mężczyźni
1. Kategorie wiekowe Kobiety :





K1: 18 – 30 lat - rocznik 1999 – 1987
K2: 31 – 40 lat - rocznik 1986 – 1977
K3: 41 – 50 lat - rocznik 1976 – 1967
K4: 51 – 60 lat - rocznik 1966 i starsze

2. Kategorie wiekowe Mężczyźni :


M1: 18 – 30 lat - rocznik 1999 – 1987






M2: 31 – 40 lat - rocznik 1986 – 1977
M3: 41 – 50 lat - rocznik 1976 – 1967
M4: 51 – 60 lat - rocznik 1966 – 1957
M5: 61 – 70 lat - rocznik 1956 i starsze

O przydzieleniu do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia uczestnika, a nie dokładna
data urodzenia.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę
Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower . Stwierdzenie złamania tego
zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika, organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy
wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu (np. brak założonego, lub
zapiętego kasku na trasie)
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników
na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
Na trasie wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o
środowisko naturalne
Organizator wyścigu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
Organizator wyścigu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu XVIII KWKoPB 2017- Wyścig szosowy nieznajomość i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych
z jego postanowieniami.
Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz umieszczenia na stronach internetowych : imienia
i nazwiska , roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.2002r. Nr 101 poz. 926)

§ 15. INFORMACJE DODATKOWE


Najbliższy szpital : Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy ul. ppor Edmunda Łopuskiego 31-33,
tel.: + 48 94 35 30 200 link do strony szpitala: http://szpital.kolobrzeg.pl/kontakt/
48 94 35 30 200





Adres do korespondencji :
Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 36, 78-100 Kołobrzeg
z dopiskiem: KWKoPB2017
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od : Jacek Banasiak – j.banasiak@mosir.kolobrzeg.pl
tel. kom.: +48 663 746 795

