
 

R E G U L A M I N 
Zbąszyneckie Kryterium Kolarskie  

20.05.2023r 
1. Cel imprezy 

• Promowanie kolarstwa jako formy współzawodnictwa sportowego w gminie 
Zbąszynek, 

• Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu poprzez jazdę na rowerze, 
• Uświetnienie obchodów 100-lecia Zbąszynka 

2. Organizator: 
Zakład Rzemiosł Drzewnych PETRUS Wiesław Przybył sp.j. 
Kontakt do organizatora:  
Piotr Przybył tel. 693995716 
email: kryteriumzbaszynek@gmail.com 
 
Współorganizatorzy:  

• OSIR Zbąszynek ul. Sportowa 2 66-210 Zbąszynek 
• Akademia Kolarska „Bonecki Team” 

 
3. Termin i miejsce. 
Poszczególne wyścigi zostaną rozegrane w dniu 20.05.2023r. w godzinach 13:00 – 19:30 w 

Zbąszynku natrasie okrężnej (1700m) ulicami: Władysława Reymonta (start i meta), Zachodnia, 
Ogrodowa, Czesława Miłosza, Topolowa. 
 
Biuro wyścigu zlokalizowane będzie w Zbąszyneckiej Hali Sportowej, ul. Sportowa 2, 66-210 
Zbąszynek 
Parkingi: w okolicy Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 2, parking osiedlowy na ul. Sportowej 
oraz boisko przy Szkole Podstawowej ul. Sportowa 1. 
 

4. Uczestnictwo: 
Wyścigi główne - w wyścigu mogą wziąć udział pełnoletni zawodnicy, którzy w ustalonym 

terminie zgłoszą chęć udziału poprzez zapis na stronie firmy Akces-Sport i uiszczą opłatę startową. Do 
startu nie dopuszcza się zawodników posiadających aktualną licencję PZKol w kategorii Elita oraz 
U23. Każdy zawodnik powinien posiadać kask sztywny. Osoby niepełnoletnie wystartować mogą 
wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. 
 

Link do zapisów: www.akces-sport.pl/zapisy 
Koniec zapisów: 15.05.2023, godzina 23:59 

 
Wyścigi dla dzieci - osoby niepełnoletnie wystartować mogą wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów. Dzieci do lat 12 startować mogą wyłącznie w obecności przynajmniej 
jednego prawnego opiekuna.Do startu nie dopuszcza się dzieci i młodzieży posiadających aktualną 
licencję PZKol. Każde dziecko powinno być wyposażone w kask sztywny.  
 

Link do zapisów: www.akces-sport.pl/zapisy 
Koniec zapisów elektronicznych: 15.05.2023, godzina 23:59 

mailto:kryteriumzbaszynek@gmail.com


 
 
 

5. Opłaty startowe: 
• Wyścig główny – 60zł 
• Wyścig dla dzieci – bez opłat 

 
6. Kategorie  

Klasyfikacja zawodników prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
• Dziewczynki rocznik 2011-2013 
• Chłopcy rocznik 2011-2013 
• Dziewczyny rocznik 2008-2010 
• Chłopcy rocznik 2008-2010 
• M2 – mężczyźni 16-29 lat 
• M3 – mężczyźni 30-39 lat 
• M4 – mężczyźni 40-49 lat 
• M5 – mężczyźni 50+ lat 
• Kobiety Open 16+ lat 

 
Przewiduje się limit zawodników w każdej z kategorii wynoszący 45 osób.  
 

7. Zasady przeprowadzenia wyścigów: 
Wyścigi dzieci odbędą się w formie wyścigu „na kreskę” – liczy się kolejność przekroczenia linii 

mety.  
Wyścigi główne odbędą się w formie wyścigu punktowanego. Zwycięzcą wyścigu zostanie 

zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów i przejedzie wszystkie okrążenia. Punkty będą 
naliczane co 3-cie okrążenie i przydzielane zawodnikomw kolejności przekroczenia linii mety zgodnie 
z zasadą: 

1 miejsce – 5 punktów 
2 miejsce – 3 punkty 
3 miejsce – 2 punkty 
4 miejsce – 1 punkt 
META  punktowana podwójnie: 10 punktów, 6 punktów, 4 punkty, 2 punkty 
Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie ostatniego okrążenia.  
 

Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy zdublowani będą zdejmowani z trasy wyścigu. 
 

8. Nagrody  
Organizator przewiduje okolicznościowe nagrody za miejsca 1-3 w każdej z kategorii. 

Dekoracje zwycięzców będą odbywać się zaraz po skończonym wyścigu.  
 

9. Harmonogram  
11:00 – otwarcie Biura Zawodów  
13:00 – wyścig dzieci z roczników 2011-2013 – 2 okrążenia (3,4km) 
13:30 – wyścig dzieci z roczników 2008-2010 – 3 okrążenia (5,1km) 
14:00 – wyścig kategorii M2 – 15 okrążeń (25,5 km) 
15:00 – wyścig kategorii M3 – 15 okrążeń (25,5 km) 
16:00 – wyścig kategorii M4 – 15 okrążeń (25,5 km) 



17:00 – wyścig Kobiet – 12 okrążeń (20,4 km) 
18:00 – wyścig kategorii M5 – 12 okrążeń (20,4 km) 
 

10. Zasady bezpieczeństwa  
• Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym, jednak zawodnicy są zobligowani 

do zachowania szczególnej ostrożności. 
• Rozgrzewka dozwolona jest wyłącznie poza trasą. Na trasie wyścigu mogą znajdować się tylko 

zawodnicy biorący udział w wyścigu swojej kategorii.  
• Zawodnicy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób zabezpieczających 

trasę wyścigu. 
• W przypadku konieczności wstrzymania wyścigu z powodu przejazdu trasą wyścigu 
samochodów uprzywilejowanych (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i inne), 
zawodnicy bezwzględnie zjeżdżają na pobocze ustępując im pierwszeństwa. 

 
 

11. Odpowiedzialność za szkody 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wypadków 

spowodowanych przez zawodników, lub innych, w których brali udział. Zaleca się ubezpieczenie w 
zakresie OC i NNW na dzień wyścigu.   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania wyścigów.  
 
12. Wykaz szpitali: 

• Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3 
• Wolsztyn, ul. Wschowska 3 
• Świebodzin, ul. Młyńska 6 
• Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 maja 35 

 
 

13. Postanowienia końcowe 
• Zależnie od frekwencji organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii i zmiany 

godzin wyścigów. Ewentualne zmiany będą ogłoszone najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem. 
• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.  


