
REGULAMIN
MISTRZOSTW POWIATU KOZIENICKIEGO

 W  KOLARSTWIE  SZOSOWYM 
26 LIPCA 2018 R. (CZWARTEK)

1. ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team”
01-494 Warszawa ul. Waldorffa 29. Tel. (22) 499-55-46, fax (22) 499-54-06 
E-mail: mazoviateam@interia.pl
Osoba odpowiedzialna za organizację: Marcin Wasiołek  tel  501 550 347

2. CEL WYŚCIGU: 
Popularyzacja kolarstwa w regionie. Promocja szlaków rowerowych na Mazowszu, stworzenie
amatorom warunków rywalizacji sportowej, a także promocja zdrowego stylu życia.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 26 lipca – Kozienice – start wspólny , dystans 31 km 

                Biuro wyścigu: ul. Legionów 4 w miasteczku wyścigowym przy pływalni.
                Start i meta: ul. Legionów 4.

4. ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:
Wyścig będzie przeprowadzony  w Kozienicach, po zakończeniu I etapu 61. wyścigu „Dookoła 
Mazowsza „ 
 Wszystkich zawodników obowiązywać będzie jednakowy dystans.
 Wyścig ze startu wspólnego będzie przeprowadzony po rundzie 31 km, a jego trasa wraz z

profilem wysokościowym będzie zamieszczona na stronach organizatora.
 Wyścig rozgrywany będzie w ograniczonym ruchu drogowym. Ruch poprzeczny i przeciwny

zamykany będzie na czas przejazdu czołówki peletonu oraz zawodniczek i  zawodników ze
stratą mniejszą niż 5 minut.

 Wszyscy  zawodnicy  jadący  poza  kolumną  wyścigu  zobowiązani  są  do  przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.

 Uczestnicy wyścigu muszą zadbać o ubezpieczenia własne i swoich pojazdów. Organizator ich
nie zapewnia.

 Trasa  będzie  oznakowana  i  zabezpieczona  przez  Policję  –  pojazd  zabezpieczający  czoło
kolumny i pojazd zamykający kolumnę wyścigu - oraz Służbę porządkową i techniczną.

 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wjechania
pojazdów z pól, zabudowań i dróg leśnych.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje  i  kraksy powstałe z winy uczestników
wyścigu.

 Wyniki  będą  dostępne  po  zakończeniu  wyścigu  w  Biurze  zawodów  i  na  stronach
internetowych.

 Reklamacje w sprawie wyników należy zgłaszać do Sędziego Głównego w ciągu 15 minut od
zakończenia wyścigu. 

 Uczestnik odpowiada za przejechanie wyścigu  zgodnie z opisem trasy. 
 Wyniki rejestrowane będą przez kamerę foto - finisz m-ki LYNCH. 

mailto:mazoviateam@interia.pl


 Po trasie wyścigu nie mogą się poruszać żadne pojazdy techniczne obsługujące zawodników.
Pomoc techniczną dopuszcza się między zawodnikami.

 Pomiar czasu będzie mierzony z dokładnością do 1 sekundy. 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 
 Kobiety – Open (od 16 lat )
 M-1   16-29 LAT
 M-2   30-39 LAT 
 M-3   40-49 LAT
 M-4   50-59 LAT
 M-5   60 I WIĘCEJ 

6. NAGRODY:
 Kobiety

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji  OPEN  - trofea sportowe i nagrody rzeczowe.
 Mężczyźni

Za miejsca 1-3 w klasyfikacji OPEN-  trofea sportowe i nagrody rzeczowe.
 W klasyfikacji wiekowej medale za miejsca 1 -3.

WSZYSTKIE NAGRODY ODBIERAMY WYŁĄCZNIE W DNIU WYŚCIGU.

7. ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA, OPŁATY STARTOWE:

 ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA :
 poprzez stronę  http://mazovia-team.pl/
 w biurze zawodów w dniu wyścigu 

Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na karcie zgłoszeniowej przed startem, pod
następującą klauzulą:

„Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane  z
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników
za szkody osobowe,  rzeczowe i  majątkowe,  które  wystąpią  przed,  w trakcie  lub  po wyścigu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia  prawnego  lub  zwrotnego  od  organizatora  lub  jego  zleceniobiorców  w  razie
wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie
mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy
przestrzegać  zarządzeń  służb  porządkowych  oraz  warunków  regulaminu.  Zgadzam  się  z
warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu
młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie
podpisu na karcie zgłoszenia. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora w prasie, radiu i
telewizji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i  wypełniłem formularz  zgłoszeniowy zgodnie z  prawdą oraz kompletnie.  Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju
Sportu  „Mazovia  Team”  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.



UWAGA: 
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB W BIURZE 
ZAWODÓW. 
Uczestnicy wyścigów organizowanych przez „Mazovia Team” w 2018 roku  nie muszą 
wypełniać kart zgłoszeniowych.

 OPŁATY STARTOWE: 
Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni są z opłat startowych.

 NUMERY  STARTOWE: 
Uczestnicy wyścigu numery startowe będą odbierać przy akredytacji w biurze wyścigu. 
W przypadku zgubienia numeru startowego,  nowy wydany zostanie  po wpłaceniu  kwoty
50 zł.

8. KARY 
W przypadku naruszenia Regulaminu, sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może 
zasądzić następujące kary:

 Upomnienie
 Dyskwalifikacja

Pozostałe  kwestie  sporne  rozstrzyga  sędzia  główny  w  porozumieniu  z  organizatorem.  Brak
numeru startowego lub złe jego przypięcie, uniemożliwiające odczytanie go na mecie, oznacza
dyskwalifikację.

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
 Prawo udziału w zawodach, a co za tym idzie, przejazd zabezpieczoną i oznakowaną trasą
 Pomiar czasu i pełne wyniki na stronie internetowej organizatora
 Zabezpieczenie medyczne
 Serwis fotograficzny na stronie internetowej organizatora

10. INFORMACJE DODATKOWE
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu uczestników

na zawody i powrotu z nich
 Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania wyścigu
 Wszyscy  zawodnicy  proszeni  są  o  niezaśmiecanie  trasy  wyścigu  i  troskę  o  środowisko

naturalne
 Zawodnik  ma  obowiązek  przyczepić  numery  startowe  zgodnie  z  zaleceniem  sędziów  i

organizatora
 Uczestnik  wyścigu  podpisując  kartę  zgłoszeniową  i  uiszczając  opłatę  startową  akceptuje

warunki niniejszego regulaminu
 Organizator wraz z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji Regulaminu i do

jego zmiany.

11. SZPITAL
Kozienice SPZZOZ ul. Al. Wł. Sikorskiego 10 



PROGRAM WYŚCIGU O MISTRZOSTWO POWIATU KOZIENICKIEGO
 W  KOLARSTWIE  SZOSOWYM 

26 LIPCA – START WSPÓLNY  - 31 KM

15.00-17.00 akredytacja zawodników - biuro wyścigu : Kozienice, ul. Legionów 4, przy pływalni
17.30             start wspólny wyścigu 
18.30 przyjazd na metę 
18.45              dekoracja zwycięzców 


