
Regulamin 
Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn 

Towarzyszącego XXXII Ogólnopolskiemu Wyścigowi Kolarskiemu  
„Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2017” 

Stawiszyn, 1 kwietnia 2017 r. 
 

1. Organizatorzy  
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie 
- Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu 
- Gmina i Miasto Stawiszyn 
2. Cele wyścigu 
- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Stawiszyna i regionu, zwłaszcza wśród   
  dzieci i młodzieży 
- promocja Gminy i Miasta Stawiszyn – najmniejszego miasta w Polsce, jego potencjału 
sportowego i turystycznego 
- wpajanie nawyków rywalizacji w duchu fair play 
- zapobieganie patologiom społecznym poprzez sport 
- popularyzacja  aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. 
3. Termin i miejsce. 
Wyścig rozegrany zostanie w sobotę 1 kwietnia 2017 r. w Stawiszynie na pętli ulic: Plac 
Wolności- Kaliska – Szkolna – Zamurna – Szosa Konińska – Plac Wolności  
(długość rundy 1 km) 
4. Zgłoszenia. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 13.30-14.30 w biurze zawodów, mieszczącym się 
przy ul. Plac Wolności 1- Ratusz 
Zgłoszenia można przesyłać również mailowo na adres: ktk.kalisz@wp.pl 
Odprawa techniczna w biurze zawodów o godz. 14.30 
5. Uczestnictwo. 
Prawo startu mają: 
- zawodnicy kategorii żak, młodzik, junior młodszy, junior posiadający licencje i aktualne 
badania lekarskie. Dopuszcza się możliwość startu kobiet w wyścigach zgodnie z przepisami 
sportowymi  PZKol; 
6. Sposób przeprowadzenia zawodów. 
- zawodniczki i zawodnicy kategorii żak oraz młodziczki  - start ok. godz. 15.00 (5 rund) 
- młodzicy, juniorki młodsze – start ok. godz. 15.20 (9 rund) 
- junior młodszy, juniorka – start ok. godz. 15.50 (15 rund) 
- junior – start ok. godz. 16.20 (21 rund) 
Start i meta wszystkich kategorii wiekowych ul. Plac Wolności  
Wyścigi kat. młodzik (M), junior młodszy (K i M), junior (K i M) - zostaną rozegrane metodą 
na punkty: co trzecie okrążenie punktowane: 5, 3, 2, 1,  



Wyścigi w pozostałych kategoriach zostaną rozegrane „na kreskę”. 
W przypadku szybszego, niż zakładany, przejazdu wyścigu głównego elity (pierwszy przejazd 
g. 17.20) dopuszcza się możliwość skrócenia dystansu wyścigu kat. junior. 
7. Nagrody. 
Puchary za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach i dyplomy za miejsca 1-6 w kategoriach: 
żak, żaczka. Nagrody rzeczowe lub pieniężne albo talony za miejsca 1-3 we wszystkich 
kategoriach wiekowych.  
Ceremonia dekoracji odbędzie się częściowo przed a częściowo po zakończeniu wyścigu 
głównego elity. 
8. Koszty. 
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, udział w zawodach kluby 
macierzyste. 
Startowe zgodnie z przepisami PZKol. 
9. Postanowienia końcowe. 
Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i powinni być ubezpieczeni od NW i 
OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia zaistniałe podczas 
zawodów oraz rzeczy zaginione lub skradzione. 
O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z komisją 
sędziowską. 
Najbliższy szpital – Kalisz, ul. Poznańska 79, tel. 62 765 13 56.  
10. Dyrektor wyścigu 
Bartłomiej Kryszak tel. 600 143 702, 62/757 55 68, 
 
Regulamin zatwierdzono 
WZKol. w Kaliszu dnia …………………………………………………… 
 
 
 

       Organizator 


