
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN XI KOLARSKIEGO  
WYŚCIGU NA CZAS 

 
organizowanego w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego  

Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON  
rozgrywanym na  wyłączonym z ruchu drogowego odcinku zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego 
dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 

2003 Nr 149 poz. 1451). 
 
 

Nazwa cyklu: ROAD MARATON 
Sponsor tytularny: Dobre Sklepy Rowerowe 
Patronat honorowy: Sylwester Szmyd – kolarz szosowy grupy Liquigas  
 
I CEL: 
Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych imprez 
kolarskich promujących regiony atrakcyjne turystycznie. 
 

II ORGANIZATOR: 
 

Burmistrz Gminy Żmigród 
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 
Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 
Sympatycy kolarstwa w Żmigrodzie 
Osoba kontaktowa: Stanisław Chorążyczewski 
Telefon 696-472-639 
e-mail: stanchor@wp.pl, sport@zpk-zmigrod.eu ;  
 

III TERMIN I MIEJSCE: 
 

03.05.2012 r. (czwartek) godz. 11.00, Żmigród OSiR– Ruda Żmigrodzka – Żmigród OSiR.  
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. Prawo startu w imprezie mają osoby, które dokonają rejestracji pisemnej na stronie www.roadmaraton.pl 
lub osobiście w dniu imprezy najpóźniej do godziny 10.00. 

2. Wpłacą wpisowe w wysokości 30zł na konto ZPK Żmigród ul. Wrocławska 12  55-140 Żmigród Nr konta  
43 2130 0004 2001 0325 2137 0010 z dopiskiem „kolarska czasówka 3 maja 2012” lub dokonają wpłaty 
w biurze zawodów od godz. 8.00 do godz. 10.00 w dniu imprezy.  

3. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i wyrażą pisemną zgodę  na uczestnictwo 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
 
 

V. KATEGORIE WIEKOWE:  
 
Mężczyźni:  

PK ESPÓŁLACÓWEK PK ESPÓŁLACÓWEKULTURY ULTURY

mailto:sport@zpk-zmigrod.eu
http://www.roadmaraton.pl/


 

H  rok urodzenia 1996 do 1992  
A  rok urodzenia 1991 do 1982  
B  rok urodzenia 1981 do 1972  
C  rok urodzenia 1971 do 1962  
D  rok urodzenia 1961 do 1952  
E  rok urodzenia 1951 i starsi  
Kobiety  
K1  rok urodzenia 1977 i młodsze  
K2  rok urodzenia 1976 i starsze 
 
 
 

VI. ROWERY I WYPOSAŻENIE: 

1. Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spełniający następujące warunki: dwa koła 
jednakowej średnicy minimum 26 cali. Kierownica i siodełko powyżej linii poziomej poprowadzonej 
przez najwyższy punkt opony przedniego i tylnego koła. 

2. Mogą byd stosowane kierownice czasowe, lemondki, itp.  
3. Odpowiedzialnośd za rower, jego wyposażenie i sprawnośd techniczną na całej trasie spoczywa na 

uczestniku imprezy.  
4. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia. 
5. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w atestowanym kasku sztywnym na całej trasie.  
6. Naruszenie ww. zasad może spowodowad dyskwalifikację uczestnika.  

 
VII.  DYSTANS: 
1.  Dystans czasówki – 19,3 km. 
 

VIII. ORGANIZACJA STARTU: 
1. Podczas jazdy na czas - wszyscy z danej kategorii wiekowej jadą kolejno wg listy startowej. Odstępy 

czasowe co 1 minuta. Kolejność startu kategorii: K1, K2, H, E, D, C, B, A. Start w miejscu wyznaczonym 
przez organizatorów z dojazdem obok banera, w celu ominięciem foto-celi 
 

IX. KLASYFIKACJA NA IMPREZIE: 
1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii określonych w pkt. V regulaminu.  
2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika czasówki. 

 

X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA IMPREZIE: 
1. Puchary i dyplomy za minimum trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w każdej kategorii wiekowej. 
2. Dyplomy za udział dla wszystkich uczestników. 
3. Organizator imprezy może zwiększyć ilość i rodzaje wyróżnień w miarę własnych możliwości.   

 
XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY: 
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 na całym dystansie  
- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy 
 

Organizatorzy 


