
 

Regulamin „Wyścig Kolarski – jazda indywidulana na czas, szukamy 

następców Jana Jankiewicza” 

 

1. Cel imprezy : 

Jazda indywidualna na czas oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku.  

2. Nazwa imprezy :  

„Wyścig Kolarski – jazda indywidulana na czas, szukamy następców Jana Jankiewicza” 

3. Organizatorzy :  

Fundacja Rycerze Rolanda 

Prezes Dariusz Maciejewski 

Juszczyn 19 

55-300 Środa Śląska 

4. Dystans : 

• przedszkolaki - 500 metrów 

• uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej - 1000 m 

• uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej - 3 km 

• młodzież - uczniowie szkół srednich (do 18. roku zycia) – 7 km 

• amatorzy Mężczyźni open - 19 lat i starsi – 7 km 

• amatorki Kobiety open - 19 lat i starsze – 7 km 

• masters – 12 km 

• samorządowcy Województwa Donośląskiego (pracownicy samorządowi, sołtysi, radni) 

– 7 km 

5. Kategorie :  



lp. Masters   

1.  19 – 29 lat K20 

2.  30 – 39 lat K30 

3.  40 – 49 lat K40 

4.  50 lat i więcej K50 

5.  19 – 29 lat M20 

6.  30 – 39 lat M30 

7.  40 – 44 lata M40a 

8.  45 – 49 lat M40b 

9.  50 – 54 lata M50a 

10.  55 – 59 lat M50b 

11.  60 – 64 lata M60a 

12.  65 – 69 lat M60b 

13.  70 – 74 lata M70a 

14.  75 – 79 lat M70b 

15.  80 lat i więcej M80 

16.  przedszkolaki  

17.  uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  

18.  uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

19.  młodzież - uczniowie szkół srednich (do 18 roku zycia)  



20.  Amatorzy Mężczyźni open 19 lat i starsi (2003 i starsi)  

21.  Amatorki Kobiety open 19 lat i starsze (2003 i starsze)  

 

Mistrzostwa samorządowców Województwa 

Donośląskiego (pracownicy samorządowi, sołtysi, radni) 

w jeździe indywidualnej na czas. 

 

22.  19 – 29 lat K20 

23.  30 – 39 lat K30 

24.  40 – 49 lat K40 

25.  50 lat i więcej K50 

26.  19 – 29 lat M20 

27.  30 – 39 lat M30 

28.  40 – 49 lata M40 

29.  50 – 59 lata M50 

30.  60 – 69 lata M60 

31.  70 – 79 lata M70 

32.  80 lat i więcej M80 

 
 

6. Termin zawodów :  

27.08.2022 – 10:00-13:00 

7. Warunki uczestnictwa : 

• prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, 

• osoby poniżej 18 roku zycia – za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (osoby 

do 7 roku życia dodatkowo pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych). 



• uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich 

na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

• zgłaszający się uczestnik (rodzic/opiekun prawny) oświadcza, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

• Zapisy masters, amatorów i samorządowców: https://zapisy.mktime.pl/itt-v7917  

• Zapisy osób poniżej 18 roku życia  oraz dodatkowo amatorów i samorządowców -  

mailowo: andrzej.bielski@udanin.pl osobiście: Urząd Gminy Udanin, ul. Kościelna 10 

lub w  Biurze Zawodów, w dniu 27.08.2022r. w godz. 8.00 – 9.30.  

• Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Udaninie, ul. Główna 19. 

• brak opłaty startowej. 

• uczestnik wyścigu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym.  

8. Weryfikacja zawodników : 

• pomiar czasu - wyniki będą dostępne na stronie internetowej. 

• poprzez profesjonalnie oznaczoną trasę. 

• dekoracje dla zwycięzców. 

9. Warunki rozgrywania imprezy.  

1. Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie Udanin – Gościsław - Udanin (7km), Udanin – 

Pielaszkowice – Udanin (12km), według załączonej mapy. 

2. Start zawodników odbywać się będzie co 1 minutę na trasę wyścigu, która będzie oznaczona 

oraz zabezpieczona. 

3. Trasa wyścigu będzie oznaczona oraz zabezpieczona przez odpowiednie służby i ratownika 

medycznego. 

4. Uczestnicy wyścigu będą pilotowani przez pilota wyścigu na początku – na czele wyścigu,  

a na trasie wyścigu będzie poruszać się pojazd ratownika medycznego.  

5. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Wyścig przebiegać będzie ze zmianami w istniejącej organizacji ruchu drogowego. 

7. Uczestnicy muszą zachowywać szczególną ostrożność, przestrzegać zasad ruchu 

drogowego i poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze 

możliwość wyjechania pojazdów z dróg, ulic czy pojedynczych zabudowań. 

8. Na drogach przez miejscowości, po trasie i w miejscowości Udanin, Gościsław i 

Pielaszkowice trasa wyścigu będzie oznaczana w charakterystycznych punktach. 

https://zapisy.mktime.pl/itt-v7917
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9. Miejsca, które mogą być szczególnie niebezpieczne dla uczestników imprezy będą 

oznakowane taśmami i specjalnymi tabliczkami informacyjnymi, a w miejscach tych będą 

ustawione osoby porządkowe organizatora. 

10. W czasie przejazdu zawodników miejsca te będą zabezpieczać osoby ze służb 

porządkowych. 

11. Organizator nie udostępnia miejsc dla publiczności podczas rozgrywania imprezy.  

12. Impreza jest zaplanowana bez udziału publiczności.  

10. Informacje dodatkowe. 

Organizator wraz z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących 

przebiegu planowanych tras wyścigu oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 

 


