
REGULAMIN 

III WYŚCIG PO ZIEMI PARCZEWSKIEJ 
w ramach cyklu 

   DOBRE SKLEPY ROWEROWE  ROAD MARATON 

OTWARTE MISTRZOSTWA  POWIATU PARCZEWSKIEGO  

W 

 KOLARSTWIE SZOSOWYM 

 

  

CEL IMPREZY 
propagowanie aktywności ruchowej na świeżym powietrzu 

popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku 

promocja Gminy Dębowa Kłoda, Powiatu Parczewskiego  oraz Polesia Lubelskiego     

 

ORGANIZATORZY                                                                                                                                                                                                                                                          
PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA-ROWEROWY PARCZEW, 

21-200 Parczew, ul. Kolejowa 38  

Kontakt: Włodzimierz Oberda, Tel. 784 826 143, 

adres e-mail: wlodzimierzoberda@wp.pl 

 

WSPÓŁORGANIZATOR 

Starostwo Powiatowe w Parczewie 

Urząd Gminy Dębowa Kłoda 

 

PATRONAT HONOROWY 

PAN KRZYSZTOF HETMAN MARSZAŁEK WIJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

PATRONAT MEDIALNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TELEWIZJA LUBLIN 

RADIO LUBLIN 

DZIENNIK WSCHODNI 

WSPÓLNOTA REGIONALNA 

 

WSPÓŁPRACA i  SPONSORZY: 

Bank BGŻ S.A. 

Bank Spółdzielczy w Parczewie 

KANIA I SYNOWIE 

TU i R WARTA 

SŁAWOMIR FILIPIAK PARCZEW  

WRZEŚNIAK – HUTY SZKŁA GOSPODARCZEGO 

ADVENTURE – ARTUR KUBA 

EWE 

JURAJSKA SP-NIA  PR. 

P.P.U.H. Piskorski Parczew 
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TERMIN I MIEJSCE 
Wyścig zostanie rozegrany w dniu 01 września 2012 w Dębowej Kłodzie k/Parczewa 

Charakterystyka trasy: wyścig szosowy,  teren płaski  

Trasa wyścigu: START-Dębowa Kłoda / na wysokości Gimnazjum Publicznego/- Parczew – 

ul. Kościelna – al. Zwycięstwa – ul. Wisznicka – Przewłoka - Dębowa Kłoda/META. 

Trasa oznakowana na asfalcie, skrzyżowania i inne newralgiczne miejsca - obstawa Policji 

oraz strażaków OSP, pilotowanie peletonu i grup kolarzy  radiowóz Policyjny oraz 

parczewscy motocykliści. 

 

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 

Prawo startu w imprezie mają wszystkie osoby, które dokonają rejestracji, uiszczą opłatę 

startową, złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i wyrażą zgodę na 

uczestnictwo wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz zaakceptują warunki określone w 

regulaminie.                                                                                                                                              

W Otwartych Mistrzostwach Powiatu Parczewskiego prawo startu mają wszyscy chętni na 

ogólnych warunkach po uiszczeniu opłaty startowej na trasie długości 22km.  

Młodzież do 18 roku życia zobowiązana jest okazać zgodę na piśmie rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w zawodach. 

Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: 

dwa koła jednakowej średnicy  

Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej przez najwyższy punkt opony 

przedniego i tylnego koła.  

Odpowiedzialność za rower i jego wyposażenie spoczywa na uczestniku imprezy.  

Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji rowerów i ich wyposażenia.  

Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w atestowanym kasku sztywnym na całej trasie. 

Zabrania się korzystania z kierownic czasowych i nasadek na kierownice (tzw "lemondki").  

Naruszenie ww. zasad może spowodować dyskwalifikację uczestnika.  

Zapisy na stronie: www.roadmaraton.pl do dnia 20 sierpnia 2012r. lub na miejscu w biurze 

zawodów/ w Gimnazjum Publicznym w Dębowej Kłodzie w dniu 01.09.2012  w godzinach 

8.00 do 10.30  

Zapisy do Otwartych Mistrzostw na stronie :www.rowerowyparczew.pl lub w biurze 

zawodów w dniu imprezy. 

Zawodnicy rejestrujący się i opłacający wpisowe w dniu 01.09.2012 mogą nie  otrzymać 

wszystkich świadczeń – , posiłku regeneracyjnego 

Organizator zapewnia 25 bezpłatnych noclegów w dniu 31.08/01.09. 2012  w CKU w 

Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1 z własnym śpiworem lub pościelą. . Zapotrzebowanie na 

nocleg należy zgłosić poprzez maila na  adres: wlodzimierzoberda@wp.pl po opłaceniu 

startowego do dnia 14 sierpnia 2012. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYSCIGU 

Wyścig będzie rozgrywany przy otwartym ruchu drogowym. Start wspólny z elektronicznym 

pomiarem czasu.  

Trasa oznakowana na asfalcie, skrzyżowania i inne newralgiczne miejsca - obstawa Policji 

oraz strażaków OSP, 

Pilotowanie peletonu i grup kolarzy  radiowóz Policyjny oraz parczewscy motocykliści. 

Organizator zapewni karetkę pogotowia z wyposażeniem urazowym i ratownikami    

medycznymi która będzie stacjonowała w okolicach startu i mety w Dębowej Kłodzie. 

Dla uczestników wyścigu na podstawowym dystansie  organizator zapewnia „BUFET  

KOLARSKI” w miejscowości Wola Przewłocka po 3 okrążeniu. 
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CZAS STARTU I DYSTANS 

 

08:00 – 10.30 czas pracy biura zawodów 

10.45- odprawa techniczna uczestników 

10.55 uroczyste otwarcie imprezy 

11:00 START WSPÓLNY – ROAD MARATON 

11.05 START WSPÓLNY -  OMPP 

16.00  posiłek regeneracyjny, zakończenie imprezy z wręczaniem pucharów, dyplomów 

oraz  nagród. 

 

Dystans wyścigu  

– dla kategorii: A; B; C; D, H; E; K1; K2 - 110km     /5 x 22,5km/  

 -  dla OMPP 1 x 22km 
 

KATEGORIE KLASYFIKACYJNE   

ROAD MARATON–  

Mężczyźni:  

H 16-20 lat - rok urodzenia 1996 do 1992 (niepełnoletnim wymagana zgoda rodziców)  

A 21-30 lat - rok urodzenia 1991 do 1982  

B 31-40 lat - rok urodzenia 1981 do 1972  

C 41-50 lat - rok urodzenia 1971 do 1962  

D 51-60 lat - rok urodzenia 1961 do 1952  

E powyżej 60 lat - rok urodzenia 1951 i starsi  

Kobiety  

K1 do 35 lat - rok urodzenia do 1977  

K2 od 36 lat - rok urodzenia od 1976  

 

 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Parczewskiego w Kolarstwie Szosowym  

Mężczyźni 

A 16- 35 lat  - rok urodzenia  1996 -1977(niepełnoletnim wymagana zgoda rodziców) 

B 36-55 lat - rok urodzenia 1976 - 1957 

C powyżej 56 lat- - rok urodzenia  1956 

  

Kobiety  

K1 do 35 lat - rok urodzenia do 1977  

K2 od 36 lat - rok urodzenia od 1976  

 

 

Uczestnicy wyruszają na trasę  ze startu wspólnego dla danego dystansu, z elektronicznym 

pomiarem czasu. 

Każdy z uczestników otrzyma chip dla weryfikacji osiągniętego czasu. 

 

 ZASADY FINANSOWANIA 

Uczestnicy wyścigu ponoszą koszty wpisowego,  dojazdu i wyżywienia  we własnym 

zakresie.                                                                                                                                         

ROAD MARATON 

Koszt wpisowego w formie wpłaty na konto  29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 

Parczewska Grupa Rowerowa -”Rowerowy Parczew” z dopiskiem Imię i Nazwisko oraz 



miejscowość zamieszkania - 50zł. 
OMPP w KS  

Koszt wpisowego w formie wpłaty na konto  29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 

Parczewska Grupa Rowerowa -”Rowerowy Parczew” z dopiskiem Imię i Nazwisko oraz 

miejscowość zamieszkania  z dopiskiem MISTRZOSTWA POWIATU - 30zł. 

                                        
Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem OC i NNW  organizatora.  
 

KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla poszczególnych  kategorii wiekowych oraz 

open w  poszczególnych dystansach. 

O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika wyścigu. 

Pominięcie punktu kontrolnego powoduje zdyskwalifikowanie uczestnika. 

W każdej kategorii pierwszych trzech  zawodników otrzymuje puchary lub inne trofea 

sportowe.  

Klasyfikację drużynową ROAD MARATON  wygrywa  drużyna, której zawodnicy łącznie 

indywidualnie zdobyli  największą liczbę punktów.  

Do klasyfikacji drużynowej ROAD MARATON liczona jest suma punktów 4 zawodników, 

zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.  

W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez kilka drużyn na imprezie, o klasyfikacji 

decyduje suma wieku 4 punktujących uczestników (młodsi ustępują starszym).  

W klasyfikacji drużynowej zostaną wręczone dyplomy. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe KOSZULKI 

LIDERA WYŚCIGU. 

Do klasyfikacji cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE – ROADMARATON  punkty 

zostaną zaliczone zgodnie z regulaminem dostępnym na www.roadmaraton.pl 

Uczestnicy III WYSCIGU PO ZIEMI PARCZEWSKIEJ, ROAD MARATON którzy ukończą 

dystans uczestniczą w rozdysponowaniu  nagród rzeczowych. 

 

 OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA IMPREZY  

Organizator imprezy zobowiązany jest do:  

 Promowania imprezy zgodnie z oczekiwaniami zaangażowanych podmiotów.  

Opublikowania regulaminu imprezy spójnego z zasadami cyklu ROAD MARATON.  

Umieszczania we wszystkich materiałach związanych z imprezą pełnej informacji o nazwie 

cyklu w odpowiednim brzmieniu wraz z logo ROAD MARATON oraz o ewentualnych 

sponsorach cyklu.  

Wyznaczenia trasy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wygody uczestników.  

Czytelne oznakowanie trasy.  

Ubezpieczenia OC i NNW wszystkich uczestników .  

Zabezpieczenia niezbędnej opieki medycznej.  

Zorganizowania punktów kontrolnych (jeśli istnieje możliwość skrócenia wyznaczonej                 

trasy).  

Zabezpieczenia punktu żywieniowego, tzw.  BUFETU KOLARSKIEGO  w połowie trasy 

Korzystania z numerów startowych (umieszczanych na plecach i rowerach).  

 

Pomoc techniczna  
 Dopuszcza się pomoc techniczną w formie:  

- naprawy lub wymiany sprzętu  

- podawania bidonów, posiłków  



Warunkiem udzielania pomocy jest zatrzymanie się zawodnika i pomagającego pojazdu w 

miejscu nie utrudniającym jazdy pozostałym uczestnikom zawodów. 

Podawanie napojów/posiłków i pomoc techniczna w czasie jazdy zawodnika lub z jadącego 

pojazdu jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.  

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do: 

 - przestrzegania regulaminu imprezy 

 - zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 - realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy 

 - jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie 

 - kulturalnego zachowywania się  

- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz wypadki  spowodowane   

z winy uczestnika.  

- W kwestiach spornych nie objętych regulaminem decyduje organizator imprezy i jego 

decyzja jest ostateczna. 

 

NOCLEGI W OKOLICACH PARCZEWA 

Ośrodek Wczasowy RED LION Białka k/Parczewa 83355 98 49 lub 60288206 

Ośrodek Wypoczynkowy KROPELKA Białka k/Parczewa833541288 

lub 607 366 964 oraz 724 340 302 

www.noclegi.howorus.pl, Parczew, ul. Miodowa 13 0513 650 150 

www.almaparczew.pl, Parczew, ul. Polna 42 83 355 16 86 

Zajazd CASABLANKA Parczew, ul. Lubartowska14 83 355 06 98 

 

 


