
Regulamin
„KASZTANOWY PRZEŁAJ” – urodzinowy!

Żyrowa 27.03.2022 rok.
1. Cel :
• obchody urodzinowe zawodniczki sekcji kolarskiej LUKS „Rospondek”
• popularyzacja sportu kolarskiego na terenie Gminy Zdzieszowice i Powiatu Krapkowickiego
• zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
• wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej
2. Organizator i partnerzy:
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” 
• Fundacja Odrzańskie Konsorcjum
• KS „Koziołek” 
• Stowarzyszenie „DOBRA RODZINA”

Patronat Medialny   TVP 3 Opole  

3.Termin i miejsce zawodów: 
◦ Wyścigi odbędą się w Żyrowej (teren parku / lasu)
◦ Adres: ul. Ogrodowa (powyżej Kościoła św. Mikołaja), 47-330 Żyrowa 
- Biuro zawodów j.w.
◦ Weryfikacja zgłoszeń 10:15 – 11:15 (opłaty i weryfikacja zawodników)
◦ Odprawa techniczna 11.20
◦ Początek zawodów 11.30 – Oficjalne otwarcie zawodów
4. Trasa wyścigu:
◦ Start i meta przy ul. Ogrodowej (koniec asfaltu) - teren wymagający i pagórkowaty, ścieżki leśne, 
slalomy, elementy techniczne i przeszkody sztuczne.
- Długość jednego okrążenia dla przedszkolaków  ok. 450 m
- Długość jednego okrążenia dla pozostałych kategorii ok. 1000 m
- Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym po terenie Parku Krajobrazowego. 
5. Program zawodów:
- 10.15 do 11.15 Rozgrzewka zawodników na trasie wyścigu
◦ 11.30 Rozpoczęcie zawodów
◦ Dziewczęta roczniki 2015 i młodsze = jedno mini okrążenie tj. 450 metrów
◦ Chłopcy roczniki 2015 i młodsi = jedno mini okrążenie tj.  450 metrów
I DEKORACJA roczników 2015 i młodsi.
W trakcie dekoracji trening po trasie 15 minut
◦ Dziewczęta roczniki 2014, 2013 i 2012 = jedno okrążenie tj. 1000 metrów
◦ Chłopcy roczniki 2014, 2013 i 2012 = dwa okrążenia tj. 2000 metrów
◦ Dziewczęta roczniki 2011, 2010 i 2009 = trzy okrążenia tj. 3000 metrów   
◦ Chłopcy roczniki 2011, 2010 i 2009 = trzy okrążenia tj. 3000 metrów        
II DEKORACJA roczników 2014 – 2009
W trakcie dekoracji trening po trasie 20 minut
◦ Dziewczęta roczniki 2008 i 2007 = cztery okrążenia tj. 4000 metrów
◦ Chłopcy roczniki 2008 i 2007 = cztery okrążenia  tj. 4000 metrów
◦ Dziewczęta roczniki 2006 i 2005 = pięć okrążeń tj.  5000 metrów
◦ Chłopcy roczniki 2006 i 2005 = pięć okrążeń tj. 5000 metrów
◦ Kobiety open 2004 i starsi = sześć okrążeń tj. 6000 metrów
◦ Mężczyźni open 2004 i starsi = dziesięć okrążeń tj. 10000 metrów
III DEKORACJA pozostałych zawodników .
W przypadku małej ilości startujących w danych rocznikach dopuszcza się łącznie wyścigów.
6. System rozgrywania zawodów:
Na mecie liczona będzie kolejność finiszujących – nie ściągamy z trasy!



Na trasie wyścigu w wyznaczonym miejscu będzie punkt kontrolny.
Opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach mety i startu.
Zgłoszenie zawodników do 24.03.2022 na maila: orian.show@interia.pl (podając nazwisko, imię i 
rocznik zawodnika oraz miejscowość lub klub)
Weryfikacja w dniu zawodów: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na udział w zawodach (do 
wypełnienia na miejscu), legitymacja szkolna, legitymacja szkółki kolarskiej lub licencja kolarska.
Zawodnicy licencjonowani z kartą zdrowia. 

7. Opłaty startowe:
10 zł dzieci i młodzież 2005 i młodsi (płatne na miejscu gotówką)
40 zł dorośli roczniki 2004 i starsi (płatne na miejscu gotówką)
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z Opolszczyzny posiadający licencje kolarskie na 2022r.
W ramach opłaty startowej zawodnicy mają zagwarantowane:
- zabezpieczenie medyczne podczas trwania zawodów
- oznakowaną trasę
- sanitariat
- poczęstunek
Start na rowerach dowolnych, ale bez napędu elektrycznego! Obowiązkowo w kasku sztywnym.

8. Zapisy:
Zgłoszenia zawodników grupowo lub indywidualnie do 24.03.2022 na maila:orian.show@interia.pl
 (podając nazwisko, imię i rocznik zawodnika oraz miejscowość / klub)
Zgłaszający chcąc otrzymać fakturę za opłatę startową powinien zgłosić ten fakt podczas zapisów.

9. Nagrody:
• Statuetki miejsca 1-3, dyplomy i „stolik obfitości…” dla każdego startującego!

10. Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
• We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów 
w porozumieniu z Organizatorem
• Parkowanie samochodów na miejscach wyznaczonych przez Organizatora

11. Regulamin zachowania się uczestników imprezy:
- Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
- Uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób 
zabezpieczających trasę zawodów.
- W trakcie odbywania się wyścigów zakaz rozgrzewania się i jazdy po trasie.
- Trasa jest w Parku Krajobrazowym oraz w lesie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, więc obowiązują
wszystkich przepisy wynikające z ustawy o Ochronie Przyrody i poruszania się po terenie parku.
Dbajmy o czystość i ochronę parku. 
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zjechania 
na pobocze drogi i poinformowanie obsługi na trasie.
Organizator życzy zawodnikom sukcesów i przyjemnej atmosfery podczas trwania zawodów.
Najbliższy szpital: 47-303 Krapkowice; os. 30-Lecia 21 Szpital Powiatowy.

                                                                                                                 Żyrowa 16.03.2022 rok
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