
                                                                   
 

REGULAMIN 
 

I TERENOWY WYŚCIG ROWEROWY „OSiR MTB RACE” 
ZAWIERCIE 2010 

 
1. Cel wyścigu: 
 

 popularyzacja turystyki kolarskiej na terenie gminy Zawiercie, 
 promowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku, 
 prezentacja przyrodniczych walorów gminy Zawiercie. 
 

2. Organizator: 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie  
tel. 32 6724337, www.osir.net.pl, e-mail: osir@osir.net.pl 

 Wszelkich informacji o wyścigu udziela Jacek Latko tel. 606 459719 
 

3. Termin i miejsce: 
 

 wyścig kolarski rozegrany zostanie w dniu 25 września 2010 roku, start godz. 11:00, 
na trasie o długości 4,00 km, jest to wyścig na czas, 

 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 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. 

 
UWAGA: 
- Dojazd na wyścig oraz powrót z wyścigu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność 
każdego z chcących wziąć udział w wyścigu, z zachowaniem wszelkich przepisów 
ruchu drogowego. Za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w tym czasie organizator 
nie ponosi odpowiedzialności. 
- Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW. 

 
4. Zgłoszenia: 
 

- zgłoszenia – tylko osobiste – przyjmowane będą w godzinach od 7.00 do 14.00 
codziennie do dnia 24.09.2010 w biurze OSiR ul. Moniuszki 10 w Zawierciu oraz w 
dniu zawodów od godziny 9.00-10.30 w biurze wyścigu na w miejscu startu; po tym 
czasie nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane ze względów organizacyjnych. 

- opłaty startowe: od uczestników nie pobiera się opłat startowych. 
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UWAGA: 
 
Komisja Sędziowska nie dopuści do startu w wyścigu uczestnika nieposiadającego 
zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym wzięcie udziału w 
wyścigu rowerowym i nieposiadającego oświadczenia pisemnego rodzica/opiekuna 
prawnego wyrażającego zgodę na wzięcie udziału dziecka/osoby przysposobionej, nad 
którą ma się prawną pieczę w wyścigu. 
W związku z powyższym każdy uczestnik wyścigu musi posiadać ze sobą w dniu 
wyścigu: 
1/ zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym wzięcie udziału w 
wyścigu rowerowym – zostawiane w biurze wyścigu, 
2/ oświadczenie pisemne rodzica/opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na wzięcie 
udziału dziecka/osoby, nad którą ma się prawną pieczę w wyścigu – zostawiane w biurze 
wyścigu, 
3/ ważną legitymację szkolną potwierdzającą jego tożsamość i wiek. 
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  

 
5. Formalności przed wyścigiem: 
 

 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). 
Każdy uczestnik podczas weryfikacji składa podpis na liście startowej 
potwierdzający fakt znajomości niniejszego regulaminu, jednocześnie wraz z 
własnym podpisem akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego 
postanowień. 

 każdy uczestnik musi we własnym zakresie przymocować otrzymany numer startowy 
do kierownicy swojego roweru w sposób umożliwiający jego identyfikację na całej 
trasie wyścigu (paski mocujące zapewnia organizator). Jest to warunek konieczny do 
dopuszczenia uczestnika do udziału w wyścigu. Otrzymany numer nie podlega 
zwrotowi i przechodzi na własność każdego z uczestników wyścigu. 

 
6. Nagrody: 
 

 we wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy, 
 

7. Kategorie wiekowe i godziny startu, godziny dekoracji zwycięzców: 
 

 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 

 Dekoracja zwycięzców kategorii            godz. 13.10 
Zakończenie wyścigu jak i zakończenie pracy biura wyścigu przewidziane jest na 
godzinę 13.30 
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8. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 
 

 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, 

 zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach ochronnych sztywnych oraz na 
sprawnych technicznie rowerach górskich o wielkości kół minimum 26 cali, 

 każdego zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego, 
 wyścig rozegrany zostanie w swojej końcowej części na odcinku 1,3 km na drodze i w 

związku z tym każdego zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego, 
 za wypadki powstałe z winy uczestnika wyścigu oraz rzeczy pozostawione lub 

zagubione na starcie, mecie i na całej trasie wyścigu, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 
9. Postanowienia końcowe: 
 

 komisję sędziowską wyznacza i powołuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Zawierciu, 

 organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jak i własnej interpretacji 
jego postanowień, 

 ewentualne sprawy sporne wynikłe podczas wyścigu, a nie ujęte w niniejszym 
regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska złożona z: Dyrektora OSiR Zawiercie 
Pana Witolda Grima, Sędziego Głównego Pana Jacka Latko i Kierownika biura 
wyścigu Pana Marka Męcika, 

 wyścig odbędzie się bez względu na pogodę, 
 organizator zastrzega sobie, w przypadku małej ilości zawodników w 

poszczególnych grupach, możliwość łączenia grup i zmian czasowych startów i 
dekoracji, w związku z tym wszyscy uczestnicy wyścigu muszą być gotowi do 
startu od godziny 11.00 i nie oddalać się z miejsca startu, 

 wyścig od strony medycznej zabezpieczać będzie karetka pogotowia z lekarzem ze 
Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Wł. Żyły 16, 42-400 Zawiercie tel. 32 6721555, 

 najbliższy szpital: Szpital Powiatowy ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie tel. 32 
6721412, 

 najbliższa stacja ratownictwa doraźnego: Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Wł. Żyły 
16, 42-400 Zawiercie tel. 32 6721555, 999, 

 najbliższa komenda Policji: Komenda Powiatowa Policji ul. J. Kasprowicza 9, 42-400 
Zawiercie tel. 32 6738200, 997, 

 najbliższa komenda Straży Pożarnej: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie, tle. 326721616, 998. 

 
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. 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora OSiR Zawiercie  Pana Witolda Grima w dniu 31.08.2010. 


