
REGULAMIN 
 

XXI MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO 

BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” 

ROZGRYWANEGO W DNIACH 19.05.-25.05.2013 w kat UCI 2.12 , 2.13  

WYŚCIG ZALICZONY DO BGŻ ProLigi 
 

 

I CEL WYŚCIGU 

 

Głównym celem wyścigu „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” jest popularyzacja sportu 

kolarskiego posiadającego w naszym społeczeństwie głęboką tradycje i szereg znaczących sukcesów 

oraz: 

  - umożliwienie rywalizacji sportowej 

  - promocja miast i gmin  przez które prowadzi trasa wyścigu 

  - promocja sponsorów wyścigu 

 

II ORGANIZATORZY 

 

- Towarzystwo Kolarskie „KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze 

- Urząd Miasta w Kołobrzegu 

- Urząd Miasta w Czaplinku  

- Urząd Miasta w Świdwinie  

- Urząd Miasta w Nowogardzie 

- Urząd Miasta w Zbąszynku  

- Urząd Miasta w Kożuchowie 

- Urząd Miasta w Leśnej  

- Urząd Miasta w Kowarach  

- Urząd Miasta w Piechowicach 

- Urząd Miasta w Karpaczu 

 

III TERMIN WYŚCIGU 

 

XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” zostanie 

przeprowadzony w dniach 20.05.-25.05.2013. Wyścig będzie się składał z 8 etapów o łącznej długości 

856,5 km. 

Prolog zostanie rozegrany jako kryterium uliczne poza klasyfikacją generalną wyścigu                    

o koszulki sponsorskie i nagrody. 

 

19.05.2013 PROLOG KOŁOBRZEG  kryterium uliczne                30,0 km 

 

20.05.2013 I ETAP KOŁOBRZEG – CZAPLINEK    194,1 km 
21.05.2013 II ETAP ŚWIDWIN – ŚWIDWIN        110,8 km 
22.05.2013  III ETAP NOWOGARD – NOWOGARD (jazda na czas)    28,0 km 
22.05.2013 IV ETAP NOWOGARD – NOWOGARD      106,0 km 
23.05.2013 V ETAP ZBĄSZYNEK – ZBĄSZYNEK     144,5 km 
24.05.2013 VI ETAP KOŻUCHÓW – LEŚNA     172,1 km 
25.05.2013 VII ETAP KOWARY – PRZEŁĘCZ OKRAJ (jazda na czas)     11,6 km  
25.05.2013 VIII ETAP PIECHOWICE – KARPACZ      89,4 km 
 

W czasie rozgrywania wyścigu zawodnicy będą mieli do rozegrania 9 Górskich Premii oraz                      

30 Lotnych Premii  

 

 



 

IV RODZAJ WYŚCIGU 

Wyścig jest otwartym dla kolarzy Kategorii Elita Mężczyźni i poniżej 23 roku życia.                         

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z kalendarzem PZKol i jest zarejestrowany jako  wyścig Klasa 

2.12 , 2.13  

 

V BIURO WYŚCIGU 

 

Biuro wyścigu będzie otwarte w dniu 19 maja  2013 r. od godz. 13 
30

 do godz. 16 
50

  w Hotelu 

„Milenium” w Kołobrzegu ul Łopuskiego 38 

Podczas otwarcia biura reprezentanci drużyn proszeni są o potwierdzenie udziału swoich zawodników 

i odebranie numerów startowych. 

 

Odprawa Dyrektorów Sportowych drużyn w obecności komisji sędziowskiej odbędzie się                              

w dniu 19 maja  o godzinie 17 
00

  w Hotelu „Milenium” w Kołobrzegu ul Łopuskiego 38 

 

VI  UCZESTNICTWO 

 

W wyścigu startować mogą zawodnicy kategorii Elita i Orlik reprezentujący drużyny: 

- UCI Profesjonalny Kontynentalny Zespół z kraju Organizatora, 

- UCI Kontynentalny Zespół, 

- Zespół Reprezentacji Narodowej, 

- Regionalny lub Klubowy Zespół. 

W wyścigu uczestniczyć mogą zespoły do 6 kolarzy oraz zawodnicy dodatkowo zgłoszeni 

indywidualnie.  

(minimalna liczba zawodników na starcie w drużynie – 4) 

 

VII ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia zawodników na drukach PZKol, osób towarzyszących i pojazdów technicznych należy 

przesłać na adres organizatora Towarzystwo Kolarskie „KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze           

ul Groszowa 18/6 tel. 0600 039 424 fax (075) 75 22 666, e-mail: maceluch@wp.pl                                             

do dnia 20 kwietnia 2013.  

 

VIII  PRZEPISY SPORTOWE 

 

1. XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” będzie 

przeprowadzony wg przepisów PZKol oraz niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nie 

ujętych tymi przepisami będzie decydował SĘDZIA GŁÓWNY w porozumieniu                                       

z ORGANIZATOREM. 

2. W czasie trwania wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. indywidualna 

b. górska 

c. sprinterska 

d. drużynowa 

 

Liderzy poszczególnych klasyfikacji zobowiązani są jechać w koszulkach otrzymanych                              

od organizatora. 

Jeżeli jeden zawodnik będzie liderem w więcej niż klasyfikacji wyżej wymienionej wtedy koszulkę 

lidera klasyfikacji wymienionej otrzyma zawodnik następny w tej klasyfikacji, który jest zobowiązany 

jechać w koszulce wyróżniającej.  

Jeżeli zawodnik będzie liderem w więcej niż w jednej z wyżej wymienionych klasyfikacji wtedy                 

w koszulce lidera tej klasyfikacji zobowiązany jest jechać zawodnik następny w tej klasyfikacji.  

 



 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA (KOSZULKA ŻÓŁTA)  – LIDER WYŚCIGU 

 

O kolejności zawodników w klasyfikacji indywidualnej każdego etapu decyduje krótszy czas 

przejazdu trasy etapu, a w przypadku uzyskania przez zawodników równych czasów, kolejność 

przyjazdu na metę. Za czas zawodnika uważa się czas zarejestrowany przez sędziów w punkcie 

pomiaru czasu tego etapu, powiększone o ewentualne kary nałożone na zawodnika za 

przewinienia w czasie tego etapu. W przypadku uzyskania równych czasów ukarany na danym 

etapie zawodnik będzie sklasyfikowany na gorszym miejscu.  

Zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik, którego czas przejazdu całego wyścigu łącznie z karami i 

bonifikatami  będzie najkrótszy. W przypadku równości czasów w generalnej indywidualnej 

klasyfikacji czasowej, ułamki sekund zarejestrowane na etapie VII -  indywidualnej jeździe na czas  

zostają ponownie dodane do całkowitego czasu i czasy tak otrzymane decydują o kolejności. Jeżeli 

czasy tak obliczone także są jednakowe, o kolejności decyduje suma miejsc zajętych na 

dotychczasowych etapach. Jeśli i ta jest równa, decyduje miejsce zajęte na ostatnim etapie. 

  

KLASYFIKACJA GÓRSKA  

Na każdej górskiej premii zawodnicy otrzymują 6,4,3,2,1 pkt.. Zwycięzcą klasyfikacji górskiej 

zostanie ten zawodnik, który zgromadzi największa ilość punktów i ukończy wyścig .W przypadku 

równej liczby punktów w końcowej klasyfikacji indywidualnej górskiej, następujące kryteria maja 

zastosowanie do ustalenia kolejności: 

1. liczba pierwszych miejsc na premiach górskich  

2. końcowa generalna indywidualna klasyfikacja czasowa 

 

KLASYFIKACJA SPRINTERSKA   

Na każdej lotnej premii zawodnicy otrzymują 3,2,1 pkt. Zwycięzcą klasyfikacji sprinterskiej  zostanie 

ten zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów na lotnych premiach i ukończy wyścig. 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności zawodników po etapie lub wyścigu decydować 

będzie: 

- liczba zwycięstw na poszczególnych lotnych premiach 

- wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej.  

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

O kolejności drużyny na etapie decydować będzie suma  czasów trzech najlepszych zawodników 

drużyny na tym etapie. W przypadku równości czasów, kolejność drużyn ustalona zostanie na 

podstawie sumy miejsc zajętych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych kolarzy drużyny na tym 

etapie Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, kolejność drużyn zostanie ustalona według miejsca 

zajmowanego przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn w klasyfikacji tego etapu. 

Generalna klasyfikacja drużynowa oparta będzie na sumie trzech najlepszych czasów indywidualnych 

zawodników drużyny na każdym z przejechanych etapów. W przypadku równości czasów, 

następujące kryteria decydują o kolejności: 

 1. liczba pierwszych miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych, 

 2. liczba drugich miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych, itd. 

Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, o kolejności zadecydują miejsca zajmowane w klasyfikacji generalnej 

wyścigu przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn.  

Każda drużyna posiadająca mniej niż trzech zawodników zostaje wyeliminowana z drużynowej 

klasyfikacji generalnej 

. 

 

 

 

 

 

 



 

3.   Bonifikaty  

 

a. zawodnicy, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca na mecie I, II, IV, V, VI i VIII etapu  

otrzymują odpowiednio 10,6,4 sek.  

b. zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca na wyznaczonych i podanych w komunikacie  

lotnych premiach odpowiednio 3,2,1 sek. 

Bonifikaty będą wliczane do klasyfikacji generalnej po etapie.  

 

4. Pomiar czasu 

 

 Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością do 1 sek. 

 

5. Jazda indywidualna na czas III i VII etap 

 

Na trasę jazdy indywidualnej na czas zostaną dopuszczone jedynie wozy techniczne 3 najlepszych 

zawodników w klasyfikacji generalnej + samochody neutralne.  

 

6. Przed startem do etapu zawodnik jest zobowiązany podpisać listę startową 

 

7. Pomoc techniczna 

 

 Podczas wszystkich etapów ze startu wspólnego obowiązują zasady pomocy technicznej 

wyścigów etapowych , zgodnie z przepisami PZKol. Pomoc techniczna będzie udzielana również 

z wozów neutralnych.  

 

8.   Limit czasu  

      

      Na  każdym etapie wynosi 10%  

Limit czasu w specjalnych okolicznościach może być zwiększony przez komisję sędziowską                    

po konsultacji z organizatorem. 

 

9. Wypadki w strefie ostatnich 3 kilometrów 

 

W razie upadku lub defektu w strefie ostatnich 3 km przed metą zawodnik lub zawodnicy biorący 

udział w tym incydencie otrzymują czas zawodnika, w którego towarzystwie jechali w momencie 

wypadku. Natomiast miejsce ich w klasyfikacji jest takie, na jakim rzeczywiście przekroczyli linię 

mety. Jeżeli zawodnik nie może przekroczyć linii mety , otrzymuje on ostatnie miejsce na etapie 

oraz czas zawodnika lub zawodników w towarzystwie, których jechał. Strefa ostatnich                   

3 kilometrów nie obowiązuje w etapach kończących się na szczycie góry.  

 

10. Bufet 

 

      Pobieranie żywności tylko za pojazdem sędziowskim. Na pierwszych 50 i ostatnich 20 km 

zabronione. Jeśli grupa 15 lub mniej zawodników ucieknie z peletonu to zawodnicy ci mogą 

pobierać żywność na końcu tej grupy.  

       

11. Wszystkie drużyny otrzymają od organizatora informator wyścigu, który zawierać będzie 

obowiązujący wszystkich uczestników Regulamin Wyścigu, program oficjalnych godzin otwarcia 

Biura Wyścigu, jak również mapki tras wszystkich etapów XXI Międzynarodowego Wyścigu 

Kolarskiego ”Bałtyk Karkonosze Tour”.  

  

 

 



 

IX NAGRODY 

 

Nagrody w wyścigu będą określone odrębnym załącznikiem do niniejszego Regulaminu.  

Zawodnik lub drużyna mogą zostać ukarani przez organizatora bez uprzedzenia za nie stawienie się 

do ceremonii dekoracji w ciągu 10 minut po zakończeniu przez nich wyścigu oraz za nie założenie 

koszulki danej klasyfikacji otrzymanej od organizatora, poprzez obniżenie o połowę wysokości 

regulaminowej nagrody pieniężnej lub całkowitego jej pozbawienia 

Od nagród pieniężnych potrącony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie 

odprowadzony przez organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

UWAGA: Wszystkie nagrody pieniężne zostaną w ciągu 90 dni od zakończenia wyścigu przekazane 

przez organizatora na wskazane przez zawodnika konto bankowe.  

 

X KONTROLA ANTYDOPINGOWA  

 

Podczas każdego etapu XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ”Bałtyk Karkonosze Tour” 

zawodnicy mogą zostać poddani kontroli antydopingowej zgodnie z przepisami UCI 

(Międzynarodowej Unii Kolarskiej), Polskiego Związku Kolarskiego i WADA (Światowa Agencja 

Antydopingowa)  

 

XI KARY 

 

W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza Regulamin sportowy                   

i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami sportowymi PZKol. 

 

XII  FINANSOWANIE 

 

Koszt uczestnictwa wynosi 659 zł od osoby i obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 

w dniu 19.05.2013 do obiadu w dniu 25.05.2013. 

Zakwaterowanie w pokojach 1,2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczący w wyścigu startujący na koszt własny i wnoszą u 

organizatora opłatę startową zgodnie ze stawkami PZKol (ekipy krajowe)  

UWAGA: organizator zabezpieczy wyżywienie i zakwaterowanie tylko dla tych ekip krajowych, 

które złożą do dnia 20.04.2013 pisemne zamówienie. 
 

XIII PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Wszystkie etapy rozegrane zostaną w warunkach ograniczonego ruchu kołowego                       

Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu czołówki                             

i zasadniczego peletonu, 15 minut po przejeździe zasadniczego peletonu ruch drogowy będzie 

wznowiony i zawodnicy mający większą stratę znajdują się w normalnym ruchu drogowym. 

2.   Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom 

Komisji Sędziowskiej, funkcjonariuszom Policji oraz przedstawicielom organizatora                          

(w odpowiednio oznakowanych kamizelkach ostrzegawczych) 

3. Przed metą każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i znakom szefa 

kolumny. Nie wolno zatrzymywać pojazdu bez przyczyny lub go pozostawić, lecz jak najszybciej 

zaparkować we wskazanym miejscu. 

4. Pojazdy Komisji Sędziowskiej oraz neutralne techniczne, medyczne oraz organizatora mają prawo 

kontynuowania jazdy po trasie okrążenia. 

5. Podczas jazdy w kolumnie, zarówno przed startem do wyścigu jak i w czasie wyścigu należy 

używać świateł mijania. Pojazdy spieszące się do pomocy powinny używać świateł drogowych. 

6. W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd zorganizować 

ostrzeżenie pozostałych użytkowników o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom 

wypadku i powiadomić policyjną służbę wyścigu.  



 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ekipy krajowe muszą posiadać własny pojazd techniczny, eksploatowany w czasie trwania 

wyścigu na własny koszt. Samochody uczestniczące w wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie OC 

i NW. 

2. Kierownicy ekip odpowiedzialni są za: 

a. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem i innymi 

oficjalnymi dokumentami. 

b. ścisłe przestrzeganie Regulaminu wyścigu. 

c.  terminowe wykonywanie poleceń Kierownictwa Wyścigu i Komisji Sędziowskiej 

d. materialne szkody i zniszczenia w pomieszczeniach użytkowanych przez ich drużyny 

e. pozostawienie tych pomieszczeń w należytym porządku 

f.. materialnie za przydzielone urządzenia CB - radio 

g. każdy Dyrektor Sportowy lub zawodnik musi posiadać aktualny adres Urzędu Skarbowego, 

adres zamieszkania, Nr PESEL i NIP swojego zawodnika z drużyny – jest to niezbędne do 

wypłacenia nagrody – BRAK TYCH DANYCH SPOWODUJE JEJ WSTRZYMANIE.  

 

UWAGA: W dniu 19.05.2013 o godz. 18 
00

 w Kołobrzegu ul Łopuskiego odbędzie się  

prezentacja ekip – obecność obowiązkowa, oraz o godz. 18 
30

 start do prologu /kryterium/  

 

 

 

ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ WYŚCIGU: 

 

MACELUCH Janusz – Dyrektor Wyścigu  

Prezes TK „KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze  

zam. Jelenia Góra ul Groszowa 18/6 tel. 0696 872 833 e mail: maceluch@wp.pl   

 

MACELUCH Marcin   
Sekretarz TK „KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze                   

zam. Jelenia Góra ul Groszowa 18/6 tel. 0600 039 424 e mail: maceluch@wp.pl   

 

 

ORGANIZATOR 

BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR 

TOWARZYSTWO KOLARSKIE „KARKONOSZE TOUR” w Jeleniej Górze 

www.baltyk-karkonosze.com 

 

  


