
Regulamin Wyścigów Kolarskich dla Szkól Podstawowych  
O PUCHAR MISTRZA ŚWIATA  MICHAŁA  KWIATKOWSKIEGO 

Cel:   Popularyzacja kolarstwa na terenie miasta Torunia. 
• Wyłonienie najlepszych zawodników/zawodniczek i najlepszych szkół Torunia w 
kolarstwie. 
• Wyłonienie reprezentacji miasta Torunia na zawody wojewódzkie. 
 
Termin i miejsce: 

Wyścigi odbędą się na terenie Torunia w następujących terminach i miejscach: 
 I etap –             05.05.2015 (wtorek)     zbiórka godz. 13.00 na skarpie – koło Orlika ZS 28 
 II etap –            13.05.2015 (środa)        zbiórka godz.13.00 na skarpie – koło Orlika ZS 28 
III etap --          21.05.2015 (czwartek)   zbiórka godz. 13.00 na skarpie - koło Orlika ZS 28 
 IV etap/FINAŁ -- 26.05.2015 (wtorek) zbiórka godz. 13.00 na Motoarenie 
                                             zbiórka godz. 14.30 na Motoarenie klasy I-III 

Zgłoszenia: w dniu zawodów w miejscu startu.  

Wszystkie starty -  godz.13.30 (IV - VI), 15.00  (I – III - tylko FINAŁ) 

Organizator: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu  Miasta Torunia, UKS Copernicus Toruń. 

Uczestnictwo: 
W zawodach biorą udział uczniowie (chłopcy i dziewczęta) szkół podstawowych z terenu 
miasta Torunia. 
Roczniki/klasy 
I grupa - klas IV ,  II grupa - V klasa ,  III grupa - VI klasa ,  
IV grupa I – III tylko finał Motoarena 26.05.15 
Sposób przeprowadzenia wyścigu: 
Wyścigi odbędą się ze startu wspólnego na trasie okrężnej (trasa przełajowa – łatwa- polana) 
w trzech grupach wiekowych: klasa IV pierwsza grupa, klasa V druga grupa, klasa VI trzecia 
grupa. Każda rocznik startuje oddzielnie, z podziałem na grupy w poszczególnych rocznikach 
które będą liczyć do 15 osób, wyścigi będą się odbywać na rowerach górskich ( mtb) 
przygotowanych przez organizatora.  
 Z danej szkoły bierze udział dowolna liczba uczestników.  
Wyścigi odbędą się na zasadach wyścigu przełajowego na trasie okrężnej o długości ok. 1000  
całkowicie przejezdnej. Łączny czas wyścigu dla grupy max 15 minut. 
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna (osobno chłopcy i dziewczęta) oraz szkół, na 
każdym etapie oraz klasyfikacja 
generalna (indywidualna i drużynowa) po czterech  etapach. Na każdym etapie punktuje 15 
zawodników wg klucza 1 m 15 pkt. ...15m- 1 pkt. Udział w minimum dwóch wyścigach 
powoduje sklasyfikowanie zawodnika i szkoły w klasyfikacji generalnej. 
 W przypadku zgłoszenia się powyżej 15 osób w danej kategorii rozegrane zostaną wyścigi 
eliminacyjne.  
Na IV etapie przeprowadzony będzie dodatkowo wyścig dla klas I-III na rowerach dowolnych 
(własnych). 
 
 
 



UWAGA!  
Z jednej szkoły, w każdym wyścigu w poszczególnych kategoriach wiekowych może wystąpić 
maksymalnie 5 osób ( 5 chłopców i 5 dziewczynek). 
Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku rowerowym, kaski  zapewnia organizator. 
Klasyfikacja oddzielna dla dziewcząt i chłopców. 

 

Nagrody: 
Na każdym etapie przewidziane są medale. 
W klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych 
(osobno chłopcy i dziewczęta) przewidziane są medale, upominki rzeczowe oraz  puchary 
ufundowane przez: 
 • Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia 
   UKS Copernicus Toruń 
 
Dodatkowe nagrody: 
- dla nauczyciela zwycięskiej szkoły w klasyfikacji generalnej nagroda rzeczowa (bon na 
zakupy  do wykorzystania w internetowym sklepie TREK’a) 
 

Postanowienia końcowe: 
• Komisję sędziowską stanowią nauczyciele WF. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione. 
• W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

 

Organizator 


