
REGULAMIN 
 

Międzynarodowy Wyścig w Kolarstwie Przełajowym 

„II CROSS KĘDZIERZYN TRIBIKE” 
O Puchar ODRZAŃSKIEGO KONSORCJUM 

Pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Kędzierzyn-Koźle 23.11.2019 r. 
WYŚCIG KLASY A 

 

CEL WYŚCIGU: 
- popularyzacja kolarstwa przełajowego na Opolszczyźnie 
- promocja Gminy Kędzierzyna-Koźla i Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego 
- zdobywanie punktów do Challange PZKol 
 

ORGANIZATOR: 
Odrzańskie Konsorcjum  
- TRIBIKE Katarzyna Ruczka  
- Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” 
- STARTER Anna Orian 
 
TERMIN I MIEJSCE: 
Wyścig odbędzie się 23.11.2019r. (sobota) w Kędzierzynie-Koźlu  ul. Sławięcicka 79, Park przy Zespole Szkół nr 3. 
 

ZGŁOSZENIA: 
Zawodników należy zgłaszać w terminie do 20.11.2019 na adres godlewski-sport@wp.pl na drukach zgłoszeniowych 
będących załącznikiem tego regulaminu lub do pobrania ze strony http://godlewski-sport.cba.pl/ 
Po w/w terminie obowiązuje taryfikator „B” zgodnie z przepisami PZKol. 
Link do zapisów dla zawodników z Licencją PZKOL: 
 http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5250 

 

Link do zapisów dla zawodników  bez licencji (amatorzy i dzieci): 
  http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5251  
 
Biuro wyścigu znajduję się w Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Sławięcicka 79, 
47-230 Kędzierzyn-Koźle, czynne w dniu wyścigu od godz. 800 
- weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych do godziny przed startem danej kategorii. 
 

UCZESTNICTWO: 
- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne licencje na 2019 rok,  
kat. młodzieżowe aktualne badania lekarskie, kask, niestowarzyszeni  i amatorzy do lat 18 pisemną zgodę 
rodziców/opiekunów, amatorzy pisemne oświadczenie uczestnika zawodów 
- Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 

 09:00 Zawody rowerowe  w grupach wiekowych 2013 i młodsi, 2009-2012, 2008-2005, 2004-2002 

 10.00 – Kategoria Masters II (45-54 l.)    35 minut 

 10.01 – Kategoria Masters III ( 55 l. i starsi)    35 minut 

 

 10.50 - Kategoria Masters I (35- 44 l.)    45 minut 

 10.51 - Amator  I (16-34 l.), II (35 l. i starsi)    45 minut 

 

 11.50 – Kategoria Młodzik      20 minut 

 11.51 - Kategoria Młodziczka     20 minut 

 

 12.25 - Kategoria Junior Młodszy    35 minut 

 12.26 – Kategoria Żak Chłopcy, Dziewczęta   (jedna pełna runda wyścigu) 

 

 13.10-13.30 - Trening na trasie wyścigu 

https://poczta.wp.pl/k/
http://godlewski-sport.cba.pl/
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5250
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5251


 13.10 - I Dekoracja kategorii – Dzieci, Żak, Młodzik, Młodziczka, Masters I, II, III, Amator 

 

 13.35 - Kategoria Elita Kobiet, Juniorka (Open)   40 minut 

 13.36 - Kategoria Juniorka Młodsza    30 minut 

 13.36 - Kobiety Masters i Kobiety Amator (Open)  30 minut 

 

 14.30 - Kategoria Elita Mężczyzn, U-23, Junior (Open)  50 minut 

 15.30 - II Dekoracja kategorii – Juniorka Młodsza, Junior Młodszy Elita Kobiet Open, Juniorka, Junior, Elita 

Mężczyzn Open, Kobiety  

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 
- wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol. 
- długość rundy wynosi 2550 m (10% szuter i 90% trawa) 
- na trasie trzy sztuczne przeszkody, i podwójny boks techniczny 
 
ZASADY FINANSOWANIA: 
- organizator pokrywa koszty organizacji zawodów 
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące  
- opłaty startowe według stawek PZKol.: 
ELITA     20,00 zł (40,00 zł)* 
PONIŻEJ 23 LAT   18,00 zł (30,00 zł)* 
JUNIORZY, JUNIORKI   15,00 zł (20,00 zł)*  
JUNIORZY MŁ.  JUNIORKI MŁ.  10,00 zł (20,00 zł)*  
MŁODZIK, MŁODZICZKA, ŻAK, ŻAKINI - BEZ OPŁAT (10,00 zł)* 
Masters    20,00 zł (40,00 zł)* 
Amator    30,00 zł (60,00 zł)* 
Zawody rowerowe   10,00 zł /osoba 
.* - opłaty po terminie, czyli po 20.11.2019 roku 
 
NAGRODY 
 Organizator zapewnia nagrody pieniężne w wysokości 5.370 zł, puchary/statuetki/nagrody dla zwycięzców. 
  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność w kasku sztywnym i na sprawnym rowerze 
- wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni  indywidualnie lub przez macierzyste kluby 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione podczas trwania zawodów 
- organizator zapewnia ciepły posiłek dla uczestników 
- Sędziego Głównego oraz Komisarzy wyznaczy PZKol., a pozostałych Sędziów wyznaczy OZKol. Opole. 
- odpowiedzialny za organizację wyścigu: Piotr Ruczka tel. 500 028 811 
- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem 
 
Najbliższy szpital znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Roosevelta 2 tel. +48 774 062 482 

Proponowane noclegi i wyżywienie: 

- DOM PIELGRZYMA  www.dompielgrzyma.pl  e-mail: dompielgrzyma@op.pl 

47-154 Góra Św. Anny, al. Jana Pawła II 7 – tel. 77 462 53 01;  

- NIGHT CLUB 2000  

- VILLA VANILLA http://www.villavanilla.pl/ 

- HUGO  http://www.hotelhugo.pl/#1 

http://www.dompielgrzyma.pl/
mailto:dompielgrzyma@op.pl
http://www.villavanilla.pl/
http://www.hotelhugo.pl/#1

