
REGULAMIN WYŚCIGU O PUCHAR
BURMISTRZA  KARTUZ  

KARTUZY
18.06.2021r. 

CEL MISTRZOSTW 
∙ Wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii wyścigu  w 

poszczególnych  kategoriach. 
∙ Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. 
∙ Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego,  

propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
∙ Promocja miejscowości i szlaków turystycznych. 
∙ Umożliwienie spółzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji  z

rekreacją. 

UCZESTNICTWO 
• W Wyścigu o Puchar Burmistrza Kartuz nie mogą brać udziału  
zawodniczki/zawodnicy posiadający aktualne licencje Elity i U-23.
 • zwyciezcą zostaje zawodnik/zawodniczka, który w najkrótszym  czasie 
pokona dystans w swojej kategorii. 
• Wyścig o Puchar Burmistrza Kartuz rozgrywane  będą zgodnie z 
przepisami PZKol, UCI oraz niniejszym regulaminem. 
• Wyścig o Puchar Burmistrza Kartuz to impreza rowerowa ogólnodostępna. 
• Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  
oraz uiszczenia opłaty za start. 
• Opłata startowa w wysokości 80,- złotych ma być dokonana w formie  

przelewów bankowych na konto Organizatora. 
• Zgłoszenia i rejestracja zawodników przyjmowana będzie tylko w formie  

elektronicznej. 
• Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału

w  zawodach  lub  je  nie  ukończyły.  Płatność  dokonana  na  konto
Organizatora nie podlega zwrotowi. 

• Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się  
zawodnika z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków. 
• Zawodnicy, którzy zapisali się, a nie uiścili opłaty startowej będą  
wykreśleni z listy startowej  
•  Każdy  zgłoszony  zawodnik  startuje  na  własną  odpowiedzialność.

Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby o dobrym
stanie zdrowia, nie posiadających przeciwskazań medycznych.



• Każdy zawodnik startuje w kasku sztywnym. Naruszenie tego punktu  
skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. 

• Podczas całego wyścigu obowiązuje zakaz używania słuchawek. 
• Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione. 
• Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NNW. 

ORGANIZATOR 
Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach
kontakt: tel. 505 191 700, Wiesław Hirsz
numer konta bankowego 31 1160 2202 0000 0000 5773 8720 Bank 

Millenium

Gmina Kartuzy
Urząd Miejski w Kartuzach
kontakt: tel. 506 083 462, Dariusz Las

WSPÓLORGANIZATORZY 
o Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
o Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystki w Pruszkowie
o Związek Kultury Fizycznej i Sportu „OLIMP”
o Powiat Kartuski
o Gmina Chmielno
o Gmina Sierakowice

BIURO ZAWODÓW 

• Biuro zawodów dla startu wspólnego będzie czynne w dniu 18.06 w godz.
09.00 - 15.00 w budynku Centrum Kultury – 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW I EKIP 
∙ Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną za pośrednictwem  strony

internetowej:  https://zapisy.domtel-sport.pl/wyscig-o-puchar-burmistrza-
kartuz-v5847
do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 23:59, dokonując opłaty 
startowej w wysokości 80 zł na nr konta bankowego: 
31 1160 2202 0000 0000 5773 8720 Bank Millenium 
tytułem: Puchar Burmistrza Kartuz, imię, nazwisko, kategoria startu 

∙  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów



bankowych i  pocztowych. Przyjęci  zostaną tylko ci  zawodnicy, których
przelewy  zostały  zaksięgowane  na  koncie  Organizatora  oraz  posiadają
dowody wpłat. 

TERMIN I MIEJSCE - SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  

• Wyścig o Puchar Burmistrza Kartuz rozegrany zostanie  w dniu 18.06.2021
r. na trasie okrężnej  o długości 27 km ze startem i metą  w Kartuzach
( przy Urzędzie Miasta i Gminy )  

Mała pętla (27km)
https://www.alltrails.com/explore/map/kartuzy-prokowo-lapalice-

chmielno-kartuzy-6c81c83
• Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa Organizator oraz  

Współorganizatorzy 
• Wysokość opłaty startowej wynosi 80,- PLN ( sto złotych ) • Koszty 
związane z udziałem w wyścigu o Puchar Burmistrza pokrywają zgłaszające 
się  ekipy, kluby, opiekunowie i indywidualni zawodnicy 
• Koszty zakwaterowania i wyżywienia ekipy, kluby, opiekunowie  i 

indywidualni zawodnicy pokrywają we własnym zakresie 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
∙ Komplet numerów startowych z chipem. 
∙ Pomiar czasu (pełne wyniki dostępne na stronie internetowej) ∙
∙ Profesjonalnie oznakowaną trasę 
∙ Zabezpieczenie medyczne i ratownicze 
∙ Doskonałą organizację, atmosferę kolarską i możliwość próby swoich sił  

na tej samej trasie co kolarze zawodowi. 

KATEGORIE WIEKOWE: 
∙ Wyścigi będą rozgrywane dla poszczególnych kategorii: 

MĘŻCZYŹNI:  
M20: 18 → 29 (urodzeni 2003 - 1992)  
M30: 30 → 39 (urodzeni 1991 - 1982)  
M40: 40 → 49 (urodzeni 1981 - 1972)  
M50: 50 →      (urodzeni 1971 i starsi)  
M - OPEN



KOBIETY:  
∙ K - OPEN  

NAGRODY 
• Zwycięzcy udekorowani są pucharem oraz dyplomem   
• II miejsce  otrzymuje puchar oraz dyplom
• III miejsce otrzymuje puchar oraz dyplom 
• Powyższe nagrody obowiązują we wszystkich kategoriach
• Zawodnicy zajmujący miejsca I-III mają obowiązek w stroju wyścigowym

zgłoszenia się w wyznaczonym terminie i miejscu podanym w programie
wyścigu do uroczystej dekoracji, chyba, że  Organizator postanowi inaczej
i zostanie to ogłoszone 

KARY 
∙ W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol i UCI 

PROGRAM ZAWODÓW, DYSTANSE 
9:00-15:00 przyjmowanie zgłoszeń do Wyścigu o Puchar Burmistrza 

Kartuz  (Kartuskie Centrum Kultury – 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1)
16:00 – start amatorów
18:30 – dekoracja wszystkich kategorii amatorów

∙
MĘŻCZYŹNI

  
M20: 2x27km
M30: 2x27km 
M40: 2x27km
M50: 2x27km
M – OPEN: 2x27km

KOBIETY OPEN 2x27km 
∙ 

start  we  wszystkich  kategoriach  wiekowych   odbędzie  się  ze  startu
wspólnego.  

∙ 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Kontakt do organizatora: wieslaw.hirsz@gmail.com
• Komisja sędziowska wyznaczona będzie przez kolegium sędziów PZKol  w 

porozumieniu z Organizatorem 
•  Wyścigi  ze  startu  wspólnego  będą  rozgrywane  przy  częściowo

ograniczonym  ruchu  drogowym,  jedynie  w  strefie  startu  i  mety  ruch
będzie  całkowicie zamknięty 

•  Wyścigi  ze  startu  wspólnego  będą  pilotowane  i  zabezpieczane  przez
policyjne  radiowozy  i  motocykle  filtrujące,  otwierające  i  zamykające
kolumnę wyścigu. 

• Pojazdy sędziowskie, organizatora, neutralne pojazdy pomocy technicznej,
karetki  pogotowia,  pojazdy  medialne,  telewizyjne,  prasowe,  motocykle
będą  oznakowane  i  uprzywilejowane  w  kolumnie  wyścigu  zgodnie   z
przepisami PZKol/ UCI oraz niniejszym regulaminem

•  Zawodnicy  i  inni  uczestnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad
przepisów  ruchu  drogowego  podczas  jazdy  poza  kolumną  techniczną
wyścigu 

•  Limit  Czasowy w wyścigu ze startu  wspólnego wynosi  10% jednak nie
więcej niż 30 min i zawodnicy z taką stratą do peletonu będą wycofywani
z wyścigu chyba że Komisja Sędziowska postanowi inaczej 

•  W  wyścigach  ze  startu  wspólnego  dla  zawodników  którzy  z  różnych
powodów  przekroczą  limit  czasowy  lub  wycofają  się  będą  mogli
skorzystać z pojazdu technicznego KONIEC WYŚCIGU 

•  Zawodnicy  i  inni  uczestnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad   i
przepisów sportowych PZKol  i  Organizatora  podczas  jazdy  w wyścigu
oraz do podporządkowania się ich decyzji jak również Policji oraz służb
mundurowych i porządkowych zabezpieczających trasę 

• Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie O.C. i N.N.W. 
• Organizator ubezpiecza zawody od OC podczas trwania wyścigów  
• Każdy uczestnik wyścigu bierze udział w zawodach na własne ryzyko  i 

odpowiedzialność 
• Zawodnicy oświadczają, że są świadomi zagrożeń związanych  z pandemią i

COVID-19, startują na własną odpowiedzialność i będą  stosowali się do
przepisów, zaleceń obowiązujących w danym czasie. 

•  Za  wszystkie  zaistniałe  wypadki  uczestników  wyścigu  oraz   imprez
towarzyszących podczas trwania zawodów i poza nimi Organizator  nie
ponosi odpowiedzialności 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione  
lub zniszczone podczas trwania zawodów i poza 
• Nieznajomość Regulaminu Mistrzostw Polski nie zwalnia z obowiązku  
jego przestrzegania 
• W sprawach spornych a nie ujętych w niniejszym Regulamini decydować  
będzie Sędzia Główny, Organizator i przedstawiciel z ramienia PZKol 



• Organizator zabezpiecza pojazdy neutralne na wyścigi ze startu wspólnego 
• Pomoc Medyczna: Organizator zapewnia karetki pogotowia i lekarza  w 
czasie trwania wyścigów lub w rejonie STARTU/METY 

WYKAZ SZPITALI 
Pomorskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Szpital Powiatowy w Kartuzach im. Aleksandra Majkowskiego
Kartuzy ul. Ceynowy 7
tel. 58 685 48 00

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.
Kościerzyna ul. Alojzego Piechowskiego 36
tel. 58 686 01 00

PRAWA DO DÓBR OSOBISTYCH ZAWODNIKÓW • 
Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników  imprezy 
oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci  imienia i 
nazwiska
• Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnienie (w kontekście udziału  w

wyścigu)  oraz  korzystanie  w  celach  informacyjnych,  promocyjnych,
marketingowych i reklamowych, z jego dóbr osobistych (w szczególności
imienia, nazwiska, wizerunku, głosu) przez Organizatora, jego sponsorów
oraz  inne  podmioty,  Którym  Organizator  powierzy  promowanie   i
reklamowanie imprezy 

• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)


