
REGULAMIN IMPREZY 

 

Ogólnopolski wyścig Kolarski - Memoriał im. Wiesława Szczepańskiego 

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Fizjoterapeutów 

pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia i Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

 

22 lipca 2018 r. 

 

I. Cel imprezy 

 

1. Upamiętnienie postaci Wiesława Szczepańskiego. 

2. Promocja miasta Inowrocław. 

3. Promocja kolarstwa, turystyki rowerowej. 

4. Promocja zdrowia i aktywnego wypoczynku. 

5. Promocja współzawodnictwa i rywalizacji sportowej poprzez rekreację i zabawę. 

6. Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla turystyki przyjazdowej i mieszkańców 

regionu. 

7. Wyłonienie mistrza polski w kolarstwie szosowym fizjoterapeutów. 

 

II. Organizator 

 

1. Stowarzyszenie „Szosa Kujawy”. 

 

III Współorganizatorzy 

 

1. Miasto Inowrocław. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 

3. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Kujawsko-Pomorski. 

 

IV. Biuro zawodów 

 

1. W imieniu Organizatorów wyścig realizuje i obowiązki Biura pełni do dnia 21 lipca 

2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, tel.  52  

3555 350,  52  3555 355, faks 52  3555 366, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl 

2. W dniu 21 lipca 2018 roku, w kasach Hali Widowiskowo - Sportowej,                            

od godz. 15.00 do godz. 19.00 wydawane będą numery startowe wraz z chipem                  

i bonem na posiłek. 

3. W dniu 22 lipca 2018 r. główne Biuro Zawodów znajduje się w kasach Hali 

Widowiskowo - Sportowej w godz.: 7:00 – 10:00. 

 

V. Termin, miejsce i dystans 

1. Impreza odbędzie się 22 lipca 2018 r., 

2. Start/Meta przed Halą Widowiskowo – Sportową, al. Niepodległości 4, 

3. dystans HOBBY godz. 10:30 – 19,6  km (4 pętle po  4,9 km), 

4. dystans PRO godz. 12:15 – 53,9 km (11 pętli  po  4,9 km). 

 

VI. Zgłoszenia i opłaty startowe 

1. Zgłoszenia  do udziału w zawodach należy dokonać poprzez wypełnienie 

elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej 

www.osir.inowroclaw.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego. 



2. Wysokość opłaty uzależniona jest od daty dokonania przelewu: 

 

- dystans PRO 

do 30.06.2018 r. opłata startowa wynosi 50 zł brutto, 

do 21.07.2018 r. opłata startowa wynosi 75 zł brutto, 

w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100 zł brutto, 

 

- dystans Hobby 

do 30.06.2018 r. opłata startowa wynosi 25 zł brutto, 

do 21.07.2018 r. opłata startowa wynosi 35 zł brutto, 

w dniu zawodów opłata startowa wynosi 50 zł brutto, 

 

 

3. Uwzględniane będą jedynie płatności dokonane do dnia 21.07.2018 r. Liczy się data 

wpływu płatności na konto organizatora, osoby które wpłaciły w wyznaczonym 

terminie, a wpłata nie została jeszcze zaksięgowana proszone są o przedstawienie 

dowodu wpłaty w biurze zawodów 

4. W dniu wyścigu w biurze zawodów opłaty startowej należy dokonać gotówką. 

5. Uiszczona opłata startowa jest bezzwrotna, niezależnie od przyczyny. 

6. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wystartują w zawodach. 

7. W przypadku nieuregulowania w wystarczającej wysokości opłaty startowej (np.                 

w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) 

uczestnik jest zobowiązany do wyrównania różnicy do wysokości kwoty, jaką winien 

on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

 

VII. Klasyfikacja i kategorie wiekowe 

 

Dystans PRO 

1. Klasyfikacja generalna (Open) kobiet i mężczyzn. 

2. Klasyfikacja punktowa kobiet i mężczyzn. 

3. Mistrzostwa Polski fizjoterapeutów - klasyfikacja indywidualna Open kobiet                        

i mężczyzn. 

4. Klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych (Uczestnik, który wygrywa               

w kategorii OPEN nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej): 

 

 Dystans Pro - Mężczyźni:  

 - kategoria M2- od 18 do 29 lat  

 - kategoria M3- od 30 do 39 lat  

 - kategoria M4- od 40 do 49 lat  

 - kategoria M5- od 50 do 59 lat 

 - kategoria M6- od 60 do 69 lat  

 - kategoria M7- od 70 + 

 

 Dystans Pro - Kobiety: 

 - kategoria K2- od 18 do 29 lat  

 - kategoria K3- od 30 do 39 lat  

 - kategoria K4- od 40 do 49 lat  

 - kategoria K5- od 50 do 59 lat 

 - kategoria K6- od 60 + 

 



  

Dystans Hobby 

Klasyfikacja indywidualna w kategoriach wiekowych 

 Dystans Hobby - Mężczyźni: 

 - kategoria M0- do 10 do 14 lat  

 - kategoria M1- od 15 do 18 lat  

 - kategoria M2- od 19 do 29 lat  

 - kategoria M3- od 30 do 39 lat  

 - kategoria M4- od 40 do 49 lat  

 - kategoria M5- od 50 do 59 lat  

 - kategoria M6- od 60+ 

 

 Dystans Hobby - Kobiety: 

 - kategoria K0- do 10 do 14 lat  

 - kategoria K1- od 15 do 18 lat  

 - kategoria K2- od 19 do 29 lat  

 - kategoria K3- od 30 do 39 lat  

 - kategoria K4- od 40 do 49 lat  

 - kategoria K5- od 50 do 59 lat  

 - kategoria K6- od 60+ 

  

 

VIII. Klasyfikacja punktowa 

1. Na linii start/meta zlokalizowana będzie premia punktowa. 10 zwykłych i ostatnia                

11 bonusowa. 

2. Punktuje 3 najszybszych zawodników na danej premii. 

3. W klasyfikacji punktowej jest tylko kategoria OPEN K/M bez podziału na wiek. 

Zwycięża zawodnik, który zbierze najwięcej punktów. W przypadku, kiedy kilku 

zawodników będzie miało taką samą ilość punktów o kolejności decyduje miejsce             

w ostatniej bonusowej premii. 

 

Punktacja na lotnych premiach 1-10 Punktacja na 11 bonusowej premii 

 

1 zawodnik 3 punktów 

2 zawodnik 2 punktów 

3 zawodnik 1 punktów 

 

1 zawodnik 6 punktów 

2 zawodnik 4 punktów 

3 zawodnik 2 punktów 

 

 

IX. Nagrody 

1. Dystans PRO: 

− w klasyfikacji punktowej  K/M – puchar (tylko zwycięzcy), 

− w kategorii open K/M nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc I-III - puchary, 

− w każdej kategorii wiekowej dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone 

statuetki, 

− każdy finisher otrzyma na mecie pamiątkowy medal, 

− w klasyfikacji fizjoterapeutów w kategorii open K/M nagrodzeni zostaną zawodnicy             

z miejsc I-III – puchar. 

 

 



2. Dystans HOBBY: 

− w każdej kategorii wiekowej dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone 

statuetki. 

 

 

X. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem jest osoba, która dokona rejestracji poprzez wypełnienie 

elektronicznego formularza oraz dokona wpłaty na konto organizatora w terminie              

i kwocie określonej niniejszym regulaminem oraz potwierdzi znajomość regulaminu           

i zaakceptuje jego zapisy podczas rejestracji. 

2. Do startu na dystansie PRO dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą 18 lat do 

dnia 22 lipca br. włącznie. 

3. W przypadku startu zawodnika poniżej 18 lat na dystansie HOBBY wymagana jest 

zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez akceptację zapisów ujętych                          

w oświadczeniu. 

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

5. Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 90 min. 10 min przed końcem limitu 

zawodnicy nie będą wpuszczani już na kolejne okrążenie. 

6. Limit przejazdu trasy na dystansie PRO wynosi 105 min. 10 min przed końcem limitu 

zawodnicy nie będą wpuszczani już na kolejne okrążenie. 

7. Zawodnicy w wieku 10-13 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie z rodzicem lub 

opiekunem prawnym. 

8. Opiekun osoby niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze 

zawodów oraz podpisać oświadczenia dotyczące uczestników poniżej 18 roku życia. 

9. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do ustawienia się na starcie                 

w wydzielonym sektorze opiekunów. 

10. Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu Hobby po jego torze jazdy „gęsiego”. 

11. Opiekunom zabrania się pomagania swoim podopiecznym. 

12. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Hobby, 

trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. 

13. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie wyścigu,            

w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym, bądź uszkodzonym 

kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją. 

14. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez uczestnika w Biurze 

Zawodów ważnego dokumentu tożsamości. 

15. Możliwy jest tylko osobisty odbiór pakietu startowego. 

16. Na dystansie Pro zawodnicy mogą wystartować tylko na rowerach  szosowych, 

wyjątek stanowią zawodnicy którzy będą klasyfikowani w MP Fizjoterapeutów, 

dopuszcza się start na rowerach typu cross, fitnes itp. 

17. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stan roweru. 

18. Obowiązuje absolutny zakaz używania przystawek typu lemond. 

19. Obowiązuje absolutny zakaz używania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. 

20. Pojazdy towarzyszące uczestnikowi są bezwzględnie zabronione. 

21. Uczestnik, który straci kontakt z czołówką wyścigu, będzie zobowiązany do 

bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego zawartych                    

w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. nr 108, poz. 

908 z późniejszymi zmianami). 

 

XI. Ruch drogowy i ograniczenia 



 

1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym i/lub zamkniętym ruchu drogowym. 

2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią 

włączanie się do ruchu. 

3. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu 

Ruchu Drogowego. 

4. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

powstałe z winy zawodnika. 

 

XII. Trasa i przebieg zawodów 

 

1. Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego. 

2. Trasa liczy 53,9 km dystans Pro, 19,6 km dystans Hobby i przebiega publicznymi 

drogami na terenie miasta Inowrocław. 

3. Zawodnicy będą mieli do pokonania 11 pętli dystans Pro, 4 pętle dystans Hobby na 

wyznaczonej trasie. Każda pętla będzie wymagała pokonania punktu pomiaru, który 

będzie oznaczony jako linia premii. 

4. Wszystkich zawodników obowiązuje czas brutto. 

5. Trasa wyścigu będzie oznaczona, a czoło wyścigu i grupa zasadnicza prowadzona 

przez pilotów wyścigu. 

6. Wyścig zostanie przeprowadzony wg. opisów i schematów trasy, umieszczonej na 

stronie wydarzenia oraz dostępnej w biurze zawodów. 

7. Start i meta zawodów znajduje się przed Halą Widowiskowo Sportową. 

8. Trasa będzie częściowo zabezpieczona, z częściowym blokowaniem miejsc 

(skrzyżowań) newralgicznych, a wyścig prowadzony w asyście sędziów, Policji, 

karetki pogotowia oraz obsługi technicznej i porządkowej. 

9. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z dróg czy zabudowań. 

10. Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy wyścigu, którzy z jakiś 

powodów będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić na Start/Metę              

i powiadomić organizatora. 

11. Kolarz/e jadący wolniej powinni ustąpić miejsca uczestnikowi/om osiągającym 

większą prędkości umożliwić manewr wyprzedzania lewą stroną. 

12. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie, gdy trasa jest 

trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. 

13. Na trasie będzie zlokalizowany punkt kontrolny. Ominiecie punkty kontrolnego 

będzie karane dyskwalifikacją. 

14. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

15. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać swój tor jazdy nie 

utrudniając jazdy innym zawodnikom. 

16. W przypadku niezadziałania „chipa” (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie obsługę pomiaru 

czasu. 

17. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, 

umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom. 

18. Zwycięzcą wyścigu w kategorii OPEN zostanie ten uczestnik/uczestniczka, który/a 

uzyska najlepszy czas i jako pierwszy/a przekroczy linię mety. 



19. 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). 

20. Pojazdy towarzyszące uczestnikowi są bezwzględnie zabronione. 

21. W sprawach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem. 

 

Trasa i przebieg zawodów: Mistrzostwa polski Fizjoterapeutów 

 

1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w kategorii Pro ale na dystansie 6 okrążeń. 

2. 6 okrążenie będzie finiszowym, zawodnicy będą mogli po finiszu zakończyć wyścig            

i zostaną sklasyfikowani tylko w MP Fizjoterapeutów (wyznaczona będzie specjalna 

strefa zjazdowa dla zawodników kończących rywalizację po 6 okrążeniu). 

3. Zawodnicy którzy będą kontynuować rywalizację na dystansie Pro zostaną 

sklasyfikowani także w pozostałych kategoriach. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu imprezy – nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestników z jego przestrzegania. 

2. Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,   

a startując w imprezie poświadcza jego pełną sprawność. 

3. Zawodnik ma obowiązek zamocować numery startowe według wskazań organizatora. 

4. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów. 

5. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Złamanie tego 

zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

6. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego (osoba wskazana na tę funkcję 

przez Organizatora lub obsługę medyczną), co do udziału Uczestnika w Imprezie są 

niezawisłe, oraz są wiążące wobec Uczestnika. Niezastosowanie się do zaleceń 

obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację Uczestnika. 

7. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy 

Policji, Straży Miejskiej oraz osób i służb porządkowych Organizatora 

zabezpieczających trasę imprezy. 

8. Reklamacje dotyczące wyników należy zgłosić pisemnie, do Sędziego Głównego,             

w ciągu 15 min po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję              

w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny                            

w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja 

ostateczna należy do Sędziego Głównego. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje i wypadki, rzeczy zaginione              

w czasie imprezy, sprzęt uczestników. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem 

klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej". 

12. Uczestnik imprezy, wypełniając i podpisując podczas odbioru pakietu startowego 

Kartę Zgłoszeniową, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyrażając tym 

samym zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Zgadzając się jednocześnie na udostępnienie 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). 

13. Jako zalecane wyposażenie: licznik rowerowy, zapasowe ogumienie, pompka, telefon 

komórkowy. 

14. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości na trasie. Zabraniane jest 

wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

15. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. 

STREFIE BUFETOWEJ położonej w okolicy start/meta w odległości min. 100m. 

16. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą 

czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy, 

zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

17. Na trasie obowiązuje zakaz używania naczyń szklanych. Złamanie tego zakazu grozi 

dyskwalifikacją. 

18. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie. 

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 


