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REGULAMIN 
KORONA KOCICH GÓR – Wyścig Amatorów 

oraz Mistrzostwa Polski Państwowej Straży Pożarnej 

Zawonia 13.07.2014 

1. CEL WYŚCIGU 

 

 popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego 

 

 promocja Gminy Zawonia oraz partnerskiej Gminy Trzebnica i Województwa Dolnośląskiego w Polsce 

 

 popularyzacja tras sportowych, turystycznych i krajoznawczych Gminy Zawonia oraz partnerskiej Gminy Trzebnica 

i Województwa Dolnośląskiego  

 

 wyłonienie najlepszych Amatorów  

 

 wyłonienie Mistrzów Polski Państwowej Straży Pożarnej na dwóch dystansach: 70,2km (3 rundy po 23,4km) oraz 

46,8km (2 rundy po 23,4km) w poszczególnych kategoriach:  

 

KOBIETY: 

Klasyfikacja bez podziału na kategorie wiekowe 

 

MĘŻCZYŹNI: 

Kategoria A: do 29 lat 

Kategoria B: 30 – 39 lat 

Kategoria C: 40 – 49 lat 

Kategoria D: 50 lat i powyżej  

 

Wyścig zaliczany będzie do Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej 2014 (Patrz Regulamin Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym o Puchar Komendanta Głównego P.S.P. – 2014) 

 

Swój udział w Wyścigu o Mistrzostwo Polski Strażaków zapowiedzieli:  

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz  

Zastępca Komendanta, nadbryg. Marek Kowalski 

strażak Mistrz Olimpijski z Soczi, Zbigniew Bródka 
 

2. ORGANIZATOR 

 

Urząd Gminy Zawonia  

ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,  

oraz partner - Gmina Trzebnica 

Współpraca organizacyjna: 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej I Kultury Fizycznej Gminy Zawonia 

Dyrektor organizacyjny – Stanisław Migawa 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

 

Wyścig odbędzie się 13. lipca 2014 (niedziela), start o godz. 9:30 dla zawodników na dystansie 70,2km.  

10min później start zawodników na dystansie 46,8km 

Miejsce: Start i Meta Zawonia k/Wrocławia 
 

4. TRASA I DYSTANSE 

 

Wyścig Korona Kocich Gór rozegrany zostanie na trasie okrężnej, przy ograniczonym ruchu drogowym.  

Trasa wyścigu prowadzi przez miejscowości: Zawonia, Grochowa, Pęciszów, Budczyce, Sucha Wielka, Cerekwica, Sędzice, 

Czachowo, Radłów, Skotniki, Tarnowiec, Zawonia 

Długość rundy: 23,4 km 

Ilość rund: 3 rundy (70,2km) oraz na drugim dystansie 2 rundy (46,8km) 

Wizualizacja rundy: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ipqmojnkutxtooso 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ipqmojnkutxtooso
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5. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 
 DANUTA MACIAŁEK  SĘDZIA GŁÓWNY 
 RAFAŁ STASIAK   KOMISARZ 2 
 ZOFIA STASIAK   KOMISARZ 3 
 ZBIGNIEW JASZOWSKI  SĘDZIA METY 
 MACIEJ JASZOWSKI  CHRONOMETR 
 RAFAŁ BERG   STARTER 
 …………………………………… MOTOR 
 

6. PROGRAM IMPREZY 

 

MOŻLIWE WCZEŚNIEJSZE ZAPISY INTERNETOWE NA STRONIE 

www.pomiaryczasu.pl – patrz: Wyścig Korona Kocich Gór: Zapisz się  

 

oraz w Biurze Zawodów w Zawoni (Urząd Gminy Zawonia) ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

Weryfikacja zgłoszeń, zapisy i odbiór numerów 

12 lipca (sobota): 18:00-20:00 oraz w dniu zawodów 13 lipca (niedziela): 07:00-09:00 

 

13 lipca (niedziela):  

09:00 - 9:30  - zbiórka na linii Startu i Mety zawodników startujących na dystansie 70,2km (3 rundy)  

W pierwszym sektorze na linii Startu i Mety prawo ustawienia w pierwszej kolejności będą mieli strażacy, dla których wyścig ten 

będzie Mistrzostwami Polski 2014. pozostali zawodnicy będą ustawieni bezpośrednio za strażakami. 

9:30  – START OSTRY: dystans 70,2km (3 rundy) 

Dla wszystkich startujących pomiar czasu będzie liczony brutto, tj. wszyscy zawodnicy startujący na tym dystansie będą mieli 

jednakowy czas startu, czyli godz. 09:30 

 

09:30 - 9:40  - zbiórka na linii Startu i Mety zawodników startujących na dystansie 46,8km (2 rundy)  

W pierwszym sektorze na linii Startu i Mety prawo ustawienia w pierwszej kolejności będą mieli strażacy, dla których wyścig ten 

będzie Mistrzostwami Polski 2014. pozostali zawodnicy będą ustawieni bezpośrednio za strażakami. 

 

9:40  – START OSTRY: dystans 46,8km (2 rundy) 

Dla wszystkich startujących pomiar czasu będzie liczony brutto, tj. wszyscy zawodnicy startujący na tym dystansie będą mieli 

jednakowy czas startu, czyli godz. 09:40 

 

12:40  – przewidywany przyjazd ostatniego zawodnika 

Dekoracje wszystkich kategorii oraz dekoracje wyłonionych medalistów Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej 

2014 będą odbywać się podczas Wyścigu Elity – Zawodowców, tj. od godz. 13:45. 

 

UWAGA! 

Dojazd: w niedzielę 13. lipca 2014 dojazd samochodem do Zawoni wyłącznie z kierunkiem wyścigu na linię Startu i Mety 

(parking) będzie możliwy przez cały dzień przy zachowaniu szczególnej ostrożności względem zawodników i za zgodą 

kierującego ruchem policjanta tylko od strony Złotowa - Oleśnicy - Ludgierzowic oraz od strony Wrocławia  lub Trzebnicy - przez 

Skarszyn – Skotniki.  

Parkowanie pojazdów:  będzie możliwe tylko i wyłącznie na parkingach wyznaczonych i oznaczonych przez Organizatora. 

Wyjazd: w niedzielę 13. lipca 2014 wyjazd samochodem z Zawoni będzie możliwy wyłącznie w kierunku Oleśnicy – 

Ludgierzowic - Wrocławia oraz do Trzebnicy przez Czeszów. 

Link do mapy dojazdu i wyjazdu z Zawoni podczas wyścigu Korona Kocich Gór w dn. 13 lipca 2014: 

http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=HarfaHarryson 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Uczestnikiem wyścigu Korona Kocich Gór może zostać osoba, która spełni następujące warunki: 

6.1. Wypełni na stronie internetowej lub dokona osobistej rejestracji w Biurze Zawodów (rejestracja zawodników w Biurze 

Zawodów odbywa się w dnach 12 oraz 13 lipca), 

Prawo startu mają: 

- osoby pełnoletnie, 

- osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

6.2. Wniesie opłatę startową zgodnie z pkt. 7 regulaminu w Biurze Zawodów 

6.3. Odbierze nr startowy w Biurze Zawodów zgodnie z programem zawodów. 

http://www.pomiaryczasu.pl/
http://www.gpsies.com/mapUser.do?username=HarfaHarryson
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8. OPŁATY STARTOWE 

 

Koszt udziału w Koronie Kocich Gór: 

50 zł – wszyscy zawodnicy 

 

9. KATEGORIE WIEKOWE 

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

K2 do 29 lat M2 do 29 lat 

K3 30 – 39 lat  M3 30 – 39 lat 

K4 40 – 49 lat  M4 40 – 49 lat 

K5 powyżej 50 lat M5 50 – 59 lat 

 M6 powyżej 60 lat 

  

10. NAGRODY 

 

KOBIETY OPEN 

Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 

MĘŻCZYŹNI OPEN 

Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii 

 

Wszyscy uczestnicy Wyścigu Amatorów będą mieli możliwość uczestnictwa w konkursie, który odbędzie się podczas wyścigu 

Elity oraz zdobycia cennych nagród. 

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych dostępne będą po zakończeniu wyścigu w Biurze Zawodów i na stronie 

www.zawonia.pl oraz www.pomiaryczasu.pl Dla uczestników, którzy podczas zapisów podadzą swój nr telefonu komórkowego, 

wyniki zostaną przesłane także wiadomością sms.  

11. START I POMIAR CZASU 

 

10.1. Wyścig Korona Kocich Gór odbędzie się ze startu wspólnego na dwóch dystansach: 70,2km (3 rundy) – start o godz. 

09:30 oraz na dystansie 46,8km (2 rundy) – start o godz. 09:40 wg czasów brutto. 

10.2. Podczas wyścigu Korona Kocich Gór będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Czasem liczonym do klasyfikacji 

jest czas brutto (czyli wszyscy zawodnicy będą mieli jednakowy czas startu). 

10.3. Na trasie wyścigu znajdować się będą punkty kontrolne, ominięcie któregoś z punktów kontrolnych oznaczać będzie 

dyskwalifikację zawodnika.  

10.4. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas pokonania trasy pomiędzy Startem a Metą na każdym dystansie. 

12. LIMIT CZASU 

 

Na pokonanie całej trasy wyścigu, niezależnie od dystansu, wyznacza się limit 3h10min od momentu startu zawodników na 

dystansie 70,2km, czyli do godz. 12:40. Zawodnik, który nie ukończy wyścigu w wyznaczonym czasie nie zostanie 

sklasyfikowany. 

13. KLASYFIKACJA 

 

Zwycięzcami wyścigu zostaną zawodniczki i zawodnicy, którzy pokonają trasę wyścigu – dwóch i trzech okrążeń – 

w najkrótszym czasie po uwzględnieniu ewentualnych kar. 

14. INFORMACJE KOŃCOWE 

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

Uczestnik zobowiązuje się do : 

 przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie) 

 zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów imprezy 

 jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie 

 kulturalnego zachowywania się 

 samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy (zabronione jest holowanie na całej trasie wyścigu) 

 Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu 

młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

http://www.zawonia.pl/
http://www.pomiaryczasu.pl/
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Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że : 

 zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych , 

 wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi 

mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów 

imprezy, 

 jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go 

z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność, 

 podane dane są prawdziwe i że znane są mu przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za 

podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

 

 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt 

obsłudze ratowniczej będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji 

poszukiwawczej 

 W przypadku rezygnacji z udziału lub nieobecności w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej. 

 Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie 

odpowiada uczestnik. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.  

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez 

działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia.  

 Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest 

zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem. Zmiany będą publikowane bezpośrednio 

na stronie www.zawonia.pl, z adnotacją ”uwaga zmiana”. 

 Zawodnicy muszą być ubezpieczeni od NW i OC. 

 Wyścig jest ubezpieczony od NW i OC. 

 We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wyścigu w porozumieniu 

z Organizatorem. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

Osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie zawodów:  

Dyrektor Organizacyjny: Stanisław Migawa tel.: 608 822 143, 693 947 312 

Zawonia, 01.07.2014 
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REGULAMIN 

II  MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI  
„KORONA KOCICH GÓR” 

ZAWONIA 2014 
PUCHAR POLSKI MĘŻCZYZN P-23 

 
1. ORGANIZATOR 
 
 Gmina Zawonia z partnerem Gminą Trzebnica 

NIP: 915-10-10-521, REGON: 001003041 
Tel. 071/312-81-82  
e-mail: urząd@zawonia.pl 

 
 Współpraca organizacyjna 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Gminy Zawonia 
 
 
 Wyścig odbędzie się w dniu 13.07. 2014 r w Zawoni 

 
 Wyścig odbędzie się zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i niniejszym Regulaminem 

 
 
2. KLASA WYŚCIGU 
 
 Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol i jest Pucharem Polski dla kategorii P-23 

 
 
3. UCZESTNICTWO 
 
 W wyścigu prawo startu mają  Elita, P-23, Kobiety – Open /Elita, P-23/ 

 
 Zgłoszenia należy przesład na adres na drukach PZKol na adres e-mail                                           

dzkol@dzkol.eu /Elżbieta Mikołajczak/  
 
 Termin zgłoszeo   do  11.07.2014 rok 

 
 
4. BIURO WYŚCIGU 
 
 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów 13 lipca 2014 roku, od godz. 700  w Gminie Zawonia 

woj. Dolnośląskie w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteka w Zawoni 
 Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie                 

się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 13 lipca 2014 r. w biurze wyścigu 
o wyścig kobiet – godz. 9:00 
o wyścig mężczyzn – godz. 12:00 

 
 

5. RADIO TOUR 
 
 Podczas wyścigu będzie działało  „RADIO WYŚCIGU”  
 Kanał częstotliwości zostanie podany na odprawie technicznej 
 Wyścig będzie zabezpieczany przez pojazd neutralny Firmy MAVIC 

mailto:urz?d@zawonia.pl
mailto:dzkol@dzkol.eu
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6. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW 
 
 W przypadku stwierdzonego defektu lub upadku na ostatnich 3 kilometrach, zawodnik zostanie 

sklasyfikowany z czasem zawodników, w towarzystwie których jechał w momencie zdarzenia,  zaś 
miejsce uzyska takie, na jakim przejechał linię mety. Jeśli wskutek wypadku nie będzie mógł 
przekroczyd linii mety, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu 

 
 
7. LIMIT CZASU 
 
 Wprowadzony zostaje limit czasowy - przekroczenie 20 minut straty do peletonu zasadniczego - 

wycofanie zawodnika przez sędziego wyścigu 
 
 
8. KLASYFIKACJA  
 
 Zwycięzcami poszczególnych wyścigów zostaną zawodniczki i zawodnicy, którzy pokonają trasę 

wyścigu w najkrótszym czasie po uwzględnieniu ewentualnych kar 
 
 
 9. NAGRODY 
 

KOBIETY Open 
 

I       700 zł 
II       400 zł 
III       300 zł 
IV       200 zł 
V       100 zł 

  

ORLIK 
 

I      600 zł 
II      400 zł 
III      200 zł 
IV     100 zł 
V     100 zł 

 
 
 

MĘŻCZYŹNI OPEN 
 

I           3000 zł 
II           1500 zł 
III           1000 zł 
IV             700 zł 
V             600 zł 
VI            500 zł 
VII           400 zł 
VIII          300 zł 
IX            200 zł 
X             200 zł 
XI            100 zł 
XII           100 zł 
XIII           100 zł 
XIV           100 zł 
XV            100 zł 
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10. KONTROLA ANTYDOPINGOWA  
 
 Podczas wyścigu obowiązują przepisy  antydopingowa UCI i PZKol 
 O kontroli uczestnicy zostaną powiadomieni przez RADIO WYŚCIGU i na linii mety 
 Badania antydopingowe będą przeprowadzane w Gminnym Ośrodku Kultury 

 
 
 
11. CEREMONIA DEKORACJI 
 
 Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosid się następujący 

zawodnicy:  
o Mężczyźni – miejsca I – III 
o Kobiety - miejsca I – III 
o Orlik - miejsca I – III 

 Ceremonia dekoracji zgodnie z programem minutowym pkt 14 
 
 
 
12. KARY  
 
 W Zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKOL/ 
 

 
 
13. ZASADY ZABEZPIECZENIA 
 
 Wyścig będzie odbywał się przy zamkniętym ruchu drogowym dla czołówki wyścigu  
 Wyścig jest ubezpieczony od NW  i OC 
 Trasa wyścigu będzie oznakowana 
 Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję, Straż Pożarną i wolontariuszy  
 Wyścig odbędzie się zgodnie z Przepisami  Sportowymi PZKol i niniejszym regulaminem 
 

 
14. PROGRAM  
 

7:00-10:30 Przyjmowanie zgłoszeo mężczyźni i kobiety 
11:30  Odprawa techniczna mężczyzn i kobiet 
13:00  Start mężczyzn – Elita, P 23 
13:05  Start kobiet – OPEN,  Elita, p 23 
15:30  Zakooczenie wyścigu kobiet 
16:30  Wręczenie nagród 
18:30  Zakooczenie wyścigu mężczyzn 
19:00  Wręczenie nagród 

 
 
15. TRASA WYŚCIGU 
 
 Zawonia, Grochowa, Pęciszów, Budczyce, Sucha Wielka, Cerekwica, Sędzice, Czachowo, Radłów, 

Skotniki, Tarnowiec, Zawonia 
 DŁUGOŚD RUNDY - 23,45 km 
 ILOŚD RUND - ORLIK 6 rund, KOBIETY 3 rundy, MĘŻCZYŹNI  8 rund 

 
Graficzny plan trasy wyścigu na stronie www.zawonia.pl    
 
 Górska premia w miejscowości Radłów, klasyfikacja rozgrywana będzie na rundzie 3,5,8 

http://www.zawonia.pl/
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16. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 
 DANUTA MACIAŁEK  SĘDZIA GŁÓWNY 
 RAFAŁ STASIAK   KOMISARZ 2 
 ZOFIA STASIAK   KOMISARZ 3 
 ZBIGNIEW JASZOWSKI  SĘDZIA METY 
 MACIEJ JASZOWSKI  CHRONOMETR 
 RAFAŁ BERG   STARTER 
 …………………………………… MOTOR 

 
17. ZASADY FINANSOWANIA 

 
 startowe wg stawek na 2014 r. 
 koszty organizacyjne pokrywa organizator 
 koszty uczestnictwa zainteresowane kluby i zawodnicy 

 
18. WYKAZ SZPITALI NA TRASIE  
 
 Szpital Św. Jadwigi  Śląskiej w Trzebnicy i Pogotowie Ratunkowe w Trzebnicy. 

 
 
19.WYNIKI 
 
 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www. zawonia.pl  

 
 
20. SPRAWY ORANIZACYJNE  
 
 organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki w trakcie imprezy powstałe z winy 

uczestników 
 zawodnicy muszą byd ubezpieczeni NW i OC 
 wyścig jest ubezpieczony od NW i OC 
 we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wyścigu                             

w porozumieniu z organizatorem  
 organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 
 
Dyrektor Wyścigu Korona Kocich Gór:  Henryk Charucki  

email: harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez PZKol w dniu  ………………………………………………………… 
 

mailto:harfa-harryson@harfa-harryson.com.pl

