
                                                                   
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY WYŚCIGU 
 

Urząd Miejski w Zawierciu i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

zapraszają na : 

 I TERENOWY WYŚCIG ROWEROWY „OSiR MTB RACE” 
ZAWIERCIE 2010 

 
1. Miejsce: 
I Terenowy Wyścig Rowerowy „OSiR MTB RACE” Zawiercie 2010, zwany dalej 
„wyścigiem” odbędzie się w dniu 25 września 2010r na trasie o długości 4,00 km, jest to 
wyścig na czas, start o godz. 11:00, 
 

 Start wyścigu: koło Symbolicznej Mogiły Powstańców Styczniowych – wjazd od 
strony drogi kolejowej Zawiercie – Łazy (czerwony szlak turystyczny), 

  
 Meta wyścigu: w pobliżu karczmy „U Stacha” ul. Paderewskiego 114, 42-400 

Zawiercie (w zatoczce około 100 metrów za nieczynnymi torami kolejowymi w 
głąb ulicy Markowizna) 

 
W części drogowej wyścigu obowiązują przepisy ruchu drogowego (ruch prawostronny 
itp.), w części leśnej zasady ostrożnej jazdy, ruch prawostronny oraz ustępowanie 
pierwszeństwa pieszym, jako, że wyścig odbywa się po leśnej drodze nieutwardzonej 
pełniącej także funkcję ścieżki pieszej, trasa jest wspólna dla wszystkich kategorii 
wiekowych. 
 
UWAGA: 
Od dnia 23.09.2010 można objeżdżać trasę wyścigu: będzie oznakowana co około 100 
metrów za pomocą metrowych odcinków biało-czerwonej taśmy sygnalizacyjnej, 
zawiązanych wzdłuż trasy wyścigu do drzew, na wysokości około 2 m nad ziemią. 
 
2. Kategorie uczestników i rozkład czasowy wyścigu: 

 
Kategoria szkoły podstawowe – klasy szóste: 
 Chłopcy       start godz. 11.00 
 Dziewczęta       start godz. 11.15 
 Dekoracja zwycięzców kategorii                     godz. 11.40 
Kategoria szkoły gimnazjalne – wszystkie klasy: 
 Chłopcy       start godz. 11.45 
 Dziewczęta       start godz. 12.00 
 Dekoracja zwycięzców kategorii                        godz. 12.25 
Kategoria szkoły ponad gimnazjalne – wszystkie klasy: 
 Chłopcy       start godz. 12.30 
 Dziewczęta       start godz. 12.45 
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 Dekoracja zwycięzców kategorii                        godz. 13.10 
 
Zakończenie wyścigu jak i zakończenie pracy biura wyścigu przewidziane jest na 
godzinę 13.30 
 
3. Zasady uczestnictwa: 
 
W wyścigu mogą brać udział wyłącznie amatorzy. 
Wyklucza się udział zawodników - kolarzy zrzeszonych w klubach sportowych, a 
organizator w sytuacjach wątpliwych ma prawo wykluczyć z udziału w wyścigu 
uczestnika, który zataił fakt bycia zawodnikiem - kolarzem. 
 
Udział w wyścigu jest dla każdego uczestnika bezpłatny. 
 
Każdy z uczestników wyścigu winien zgłosić się w dniu 25 września 2010 r. do pół 
godziny przed startem pierwszej kategorii wyścigu, czyli do godz. 10:30 w celu 
dokonania weryfikacji i zarejestrowania swojego zgłoszenia oraz pobrać numer 
startowy w biurze wyścigu na linii startu usytuowanej koło Symbolicznej Mogiły 
Powstańców Styczniowych – wjazd od drogi kolejowej Zawiercie – Łazy (czerwony szlak 
turystyczny). 
UWAGA: 
Każdy uczestnik wyścigu musi posiadać ze sobą w dniu wyścigu: 
1/ zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym wzięcie udziału w 
wyścigu rowerowym,(*) 
2/ oświadczenie pisemne rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na wzięcie 
udziału dziecka/osoby, nad którą ma się prawną pieczę w wyścigu,(*) 
3/ ważną legitymację szkolną potwierdzającą jego tożsamość i wiek, 
4/ własny, sprawny technicznie rower górski z kołami o średnicy minimum 26 cali, 
5/ bezwzględnie sztywny KASK ROWEROWY. 
 
*Regulamin wyścigu jak i wzory oświadczenia lekarskiego i oświadczenia-zgody 

rodzica/opiekuna prawnego są do pobrania w biurze OSiR ul. Moniuszki 10 w 
Zawierciu lub na stronie: www.osir.net.pl  

 
4. Nagrody: 
 
Za miejsca od I do III przewidziane są puchary, medale i dyplomy. 
 
5. Zgłoszenia imienne będą przyjmowane wyłącznie osobiście do dnia 24 
września 2010 r do godz. 14.00 pod adresem: 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 

 
lub w dniu wyścigu od godz. 9.00 do godz. 10.30 czyli do pół godziny przed rozpoczęciem 
wyścigu. Po tym czasie nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względów 
organizacyjnych. 

 
 

Dodatkowe informacje: 
 
OSiR Zawiercie tel. 032 6724337, www.osir.net.pl , Jacek Latko tel. 606 459719 


