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REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO 
I MEMORIAŁ IMIENIA ANDRZEJA KAMIŃSKIEGO 

 
LUBLIN 15 -16 Lipca 2017 ROK 

 
 
I. CEL WYŚCIGU  
- Uczczenie pamięci byłego trenera kolarskiego Andrzeja Kamińskiego, który żył 1943–2005 r.  
- Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego na terenie woj. lubelskiego  
- Promocja Miast i Gmin, na których jest rozgrywany wyścig  
- Zachęcenia dzieci do czynnego uprawiania kolarstwa.  
- Zapoczątkowanie imprezy etapowej na terenie województwa lubelskiego.  
 
II. ORGANIZATOR 
– MKS LEWART AGS Lubartów  
– OZKOL Lublin  
– Urząd Miasta i Gminy Bychawa  
 
 
III. TERMIN WYŚCIGU  
- Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie w terminie 15 16 Lipca 2017 r.  
• Składa sie z trzech etapów  
15.07. 2017 r. Kryterium uliczne w strefie ekonomicznej felina start 14:00 Tandemy około 16:00 start 
kategorii młodzik młodziczka juniorka młodsza  
 16.07. 2017 r. 9;00 Jazda na czas Strzyżewice leśniczówka   
 16.07.2017 r.12:00 Start wspólny Osmolice okolice firmy Osmofrost 12:00 start kategorii 
masters,amator,tandem na dystansie około 82km, około 14:30 start młodzik młodziczka ,juniorka 
młodsza dystans około 36km 
 
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
- W wyścigu uczestniczyć mogą zawodnicy/ki w kategoriach: Młodzik, młodziczka.  
- Startujący musza posiadać ważne licencje na 2017 oraz aktualne badania sportowo-lekarskie.  
- Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. Twardych  
- Koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa klub  
-Każdy zawodnik który pozostaje za grupą jest zobowiązany poruszać się zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego (po prawej stronie) 
V. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
Skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów OZKol w Lublinie 
 
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU  
Wszystkie etapy będą odbywały się na rundach przy zamkniętym ruchu ulicznym dwa pierwsze oraz 
przy ruchu ograniczonym etap III.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansów poszczególnych wyścigów.  
 
I Etap Lublin strefa ekonomiczna Felin ul. Hesa start meta wydawanie numerów od godziny 13 i 
koniec wydawania 30minut przed startem danej kategorii.Wydawanie numerów przy linie startu 
mety. 
 
II Etap Leśniczówka Jazda na czas 3km start pierwszego zawodnika 9:00 
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III ETAP DLA MASTERS AMATOR ORAZ KATEGORI MŁODZIK MŁODZICZKA 
JUNIORKA MŁODSZA 
III Etap Osmolice okolice firmy Osmofrost start wspólny na trasie okrężnej około 7,3km 12 
okrążeń Masters, cyklosport, tandemy, amator i 4 okrążenia kategorie młodzik młodziczka 
juniorka młodsza.PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ OD 10 NA LINI STARTU METY 
OSMOLICE OKOLICE FIRMY OSMOFRUT SZCZEGÓŁY NA MAPCE NA STRONIE 
INTERNETOWEJ WYŚCIGU STARTOWE 30ZŁ 
 
 
VII. CEREMONIA DEKORACJI 
Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się najlepsi zawodnicy swoich kategorii wiekowych. Ilość 
nagradzanych miejsc zostanie podana na odprawie technicznej. 
 
VIII. KARY: 
 W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe (PZKol, UCI). 
 
IX. PROGRAM MINUTOWY 
            SOBOTA 15.07.2017 
 godz. 12:00 zgłoszenia zawodników we wszystkich kategoriach  
 Tandemy do 13:30 pozostałe do 15.00 
 godz. 14;00 start kategorii tandem 
 godz. 15:00 weryfikacja zgłoszeniowa zawodników w kategorii młodzik, młodziczka,  
 juniorka młodsza 
            godz 16:00 start kategorii młodzik młodziczka juniorka młodsza  
            NIEDZIELA 16.07.2017 
            godz 9:00 start pierwszego zawodnika w jezdzie na czas  
            godz 10 zgłoszenia i weryfikacja zgłoszeń kategorii Masters cyklosport amator  
 Osmolice okolice firmy Osmofrost  
            godz 11:45 weryfikcja zgłoszeń odprawa techniczna 
            godz 12:00 start ostry kategorii masters, cyklosport, amator. 
 
X. NAGRODY  
- Ilość i wysokość nagród zostanie podana podczas odprawy technicznej w dniu 15.07.2017  
o godz. 15 w biurze zawodów. Na etapach zawodnicy dostaną trzy nagrody oraz koszulki 
przodownictwa (lidera młodzik juniorka młodsza żółta oraz lidera młodziczka zielona) Kategoria 
masters zwycięzca dostanie koszulkę jak i pierwsza trójka dyplomy i nagrody rzeczowe lub puchary. 
W klasyfikacji generalnej zawodnicy dostaną puchary jak i nagrody za pierwsze 5 miejsc w 
kategoriach młodzik młodziczka juniorka młodsza możliwość zmniejszenia nagrodzonych 
zawodników przy niskiej frekwencji w danej kategorii wiekowej. Dla kategorii masters i amator 
nagrody rzeczowe. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
- wyścig w kategoriach Młodzik i Młodziczka Juniorka młodsza Tandemy oraz III etap masters amator 
cyklosport 
- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny  
   w porozumieniu z organizatorem,  
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i jeżeli pozostanie po za czołówką jest 
zobowiązany  poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby,  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu,  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas  
   trwania zawodów.  
- odpowiedzialny za organizację jest Pan Paweł Staszczak (pawelstaszczak@onet.pl) – MKS Lewart 
Lubartów, tel. 536-280-268  
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XII. SPONSORZY MEMORIALU ADRZEJA KOAMINSKIEGO: 
– CYCLO sklep rowerowy  
– MKS LEWART Lubartów  
– Prezes OZKOL Lublin Andrzej Kita  
– AUTO MIX Warsztaty samochodowe  
– INŻYNIERIA ROWEROWA 
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa 
Email: spzoz@spzoz.bychawa.pl ;   Tel. : 81566-94-41, fax: 81566-94-55 
NIP: 713-24-50-206, REGON: 431020977 
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 

Adres: Jaczewskiego 8, 20-001 Lublin;   Telefon: 81 724 42 26 
 
 
Regulamin zatwierdzony dnia 18.05.2017 r.  
 
 
KATEGORIE MASTERS: 
Cyklosport, amator (zawodnik bez żadnej licencji),M30, M40,M50,M60,M70,kobiety open. 
Dopuszczamy zawodników junior i orlik, którzy startują tak jak by po za konkursem nagrodzeni 
zostaną zwycięscy drobnymi nagrodami rzeczowymi jak i dyplomami pamiątkowymi startowe dla 
danych kategorii junior orlik 20zł. 
 
 

Paweł Staszczak 
organizator 


