
REGULAMIN  
Zawodów Kolarskich  „Janowska Pętla” o Puchar Wójta Gminy Chełm 
 
1. Cel zawodów: 
Popularyzacja amatorskiego, sportowego kolarstwa szosowego w regionie chełmskim oraz roweru, 
jako aktywnej formy wypoczynku. 
Promocja Gminy Chełm 
2. Patronat imprezy: 
Patronat honorowy: 
- Wójt Gminy Chełm 
Patronat medialny: 
- Nowy Tydzień Chełmski 
- Biuro Promocji Gminy Chełm 
3. Organizatorzy imprezy: 
- Biuro Promocji Gminy Chełm 
- Team Obst 
- Sklep Rowerowy Peleton 
4. Termin i miejsce 
Zawody odbędą się w dniu 15.10.2016 r. g. 15.00 (Start wspólny wszystkich kategorii wiekowych) 
Janów, ul. Balladyny 
Miejsce Biura Zawodów: Świetlica w Janowie 
Miejsce Startu: ul. Mickiewicza / ul. Balladyny 
               Meta: ul. Mickiewicza na szczycie wzniesienia 
Dystans ok. 48 km (trzy okrążenia) 
Numery startowe wydawane będą przed startem. Montujemy na kierownicy i na prawej dolnej 
części koszulki. 
5. Podział na kategorie wiekowe: 
I. Kobiety Open 
II. Mężczyźni Open 
III. Junior + Orlik 
IV. Orlik 
V. Elita 
VI. Elita Plus 
VII. Masters I 
VIII. Masters II 
IX. Super Masters I 
X. Super Masters II 
XI. Weteran I 
XII. Weteran II  
W wypadku zgłoszenia mniej niż 3 osób w jednej kat. wiekowej organizator może połączyć 
kategorie wiekowe. 
6. Zgłoszenia 
Zgłoszenia wraz z opłatą wpisową (40 zł) przejmowane są w sklepie rowerowym Peleton przy ul. 
Lwowskiej 72 w godz. 10.30 - 17.30. Zgłoszenie może odbyć się także w Biurze Zawodów w sobotę 
15 października w godzinach 13.30 - 14.30. W innych godzinach zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
7. Uczestnictwo 
W wyścigach ze startu wspólnego mogą startować zawodnicy i zawodniczki posiadający sprawny 
rower i kask rowerowy oraz po podpisaniu oświadczeń uczestnika, młodzież niepełnoletnia za 
pisemną zgodą rodziców. 
8. Bezpieczeństwo 
Wyścig ze startu wspólnego będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym. Trasę 
zabezpieczą funkcjonariusze Policji oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy w punktach 
kolizyjnych będą kierowali ruchem drogowym i dbali o bezpieczeństwo kolarzy.  



9. ORGANIZATOR KATEGORYCZNIE ZABRANIA JAZDY PO TRASIE WYŚCIGU KOLARZOM AKTUALNIE 
NIE BIORĄCYM UDZIAŁU W ZAWODACH W CZASIE ICH TRWANIA.  
10. Nagrody 
Zwycięzcy wyścigu  w kat. OPEN otrzymają puchary i w poszczególnych kategoriach wiekowych 
medale za miejsca 1-3. 
11. Kary i protesty. 
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić: 
- upomnienie, 
- karę czasową, 
- dyskwalifikację. 
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora za: 
- nieużywanie kasku sztywnego bądź jazdę w odpiętym kasku, 
- nieprawidłowości roweru mające wpływ na bezpieczeństwo, 
- nieprzestrzeganie zasad fair play, 
- niesportowe zachowanie się uczestnika, 
- zanieczyszczanie środowiska naturalnego, 
- używanie szklanych pojemników na napoje na trasie wyścigu. 
Składanie protestów: 
- protesty składamy do Sędziego Głównego, 
- protesty będą przyjmowane tylko w formie pisemnej, 
- czas składania protestów: 0,5 godziny licząc od ogłoszenia nieoficjalnych wyników przez Komisje 
Sędziowską, 
- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 PLN; kaucja przepada, jeżeli Komisja 
Sędziowska oddali protest uznając go za niezasadny, 
- rozpatrzenie protestów nastąpi w ciągu godziny licząc od ogłoszenia nieoficjalnych wyników. 
12. Ceremonia Dekoracji 
Zawodnicy do dekoracji przystępują w strojach kolarskich. Dekoracja zawodników z miejsc 1-3 
w poszczególnych kategoriach odbędzie się przy świetlicy po zakończeniu wyścigu. 
13. Postanowienia końcowe 

 W czasie zawodów nie będzie pomiaru czasu. O zajętym miejscu decyduje kolejność wjazdu 
na metę. Na mecie ustawiona będzie kamera. 

 Organizator zapewnia podstawowe ubezpieczenie NNW zawodników. 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, mimo zabezpieczenia trasy mają 
obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie z winy uczestnika, jak i za 
ewentualne szkody i rzeczy zagubione. 

 Zawodnicy startują w kaskach ochronnych (obowiązują kaski sztywne) i na sprawnych 
technicznie rowerach. 

 Organizator nie zwraca opłaty startowej (wpisowej) osobom które nie ukończyły wyścigu, 
bądź nie stawiły się na start z przyczyn od organizatora niezależnych. 

 Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę. 
Kontakt: 
Szef Biura Zawodów: Wiesław Wójtowicz 
Sędzia główny: Janusz Wolanin 
Kontakt: Sklep Peleton (696 878 050) 
 
15. Najbliższy szpital 

 Ul. Szpitalna 

 Przy biurze zawodów będzie stała karetka 


