
 

 

 

 

 

 

 

VIII MISTRZOSTWA 

FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

I INNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH 

W KOLARSTWIE GÓRSKIM 

ZIELONA GÓRA 2019 

 

 
Organizator 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa                          

oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 

Termin 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 20- 21 września 2019 r. W dniu 20 września (piątek) odbędzie 

się odprawa techniczna z zawodnikami od godz. 18.00. W dniu 21 września (sobota) odbędzie się wyścig. 

Start, meta i biuro zawodów zlokalizowane będą w Hali Sportowej „Lubuszanka” w miejscowości 

Czerwieńsk koło Zielonej Góry. 

Program zawodów 

20 września 2019 r. 

Godz.   18.00-20.00 – odprawa techniczna, odbiór pakietów startowych. 

  21 września 2018 r. 

Godz.  12.00 – start 

15.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zawodników. 
 

Trasa 

1. Wyścig odbędzie się na oznakowanej leśnej trasie ze startu wspólnego, na dystansie ok. 40 km. 

(6 rund po ok. 6,5 km, trasa interwałowa, ok. 130 metrów przewyższenia na 1 rundzie). 

2. Kobiety rywalizować będą na dystansie o połowę krótszym. 

Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. Do startu dopuszczone zostaną osoby, które: 

a) są czynnymi lub emerytowanymi funkcjonariuszami lub pracownikami SW lub innych formacji 

mundurowych, 

b) są sympatykami formacji mundurowych 

c) będą miały na głowie sztywny kask ochronny, 

d) wyrażą zgodę na przetwarzanie przez organizatorów i sponsorów danych osobowych, 

wykorzystanie zdjęć oraz nagrań dźwiękowych i filmowych w komunikatach końcowych, mediach 

i wydawnictwach w celach marketingowych. 



2. Zgłoszenia i opłaty startowe przyjmowane będą: 

a) Wyłącznie elektronicznie do dnia 18 września 2019 r. poprzez stronę internetową: 

www.super-sport.com.pl (opłata 50 zł). W ramach opłaty organizatorzy zapewniają profesjonalnie 

przygotowaną i oznaczoną trasę MTB, bufety na trasie oraz posiłek regeneracyjny po zawodach. 

Zapewniona będzie także opieka medyczną w trakcie trwania zawodów, a każdy uczestnik objęty 

zostanie ubezpieczeniem NW. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal, koszulkę 

oraz dyplom.  

b) w dniu imprezy w biurze zawodów uiszczenie opłaty startowej nie będzie możliwe. 

c) w dniu 20.09.2018r. (piątek) biuro zawodów czynne będzie od godz. 18.00 do 20.00 

d) w dniu imprezy biuro zawodów czynne będzie od godzi 8.00- do 11.30 

3. Przy odbiorze numeru startowego należy okazać ważną legitymację służbową – dot. funkcjonariuszy. 

4. W przypadku, gdy zawodnik nie wystartuje, wniesiona opłata nie będzie zwracana. 

 

Klasyfikacje 

1. Rywalizacja odbywać się będzie w klasyfikacjach open: 

a) Funkcjonariuszy SW 

b) Funkcjonariuszek SW 

c) Funkcjonariuszy innych formacji mundurowych 

d) Funkcjonariuszek innych formacji mundurowych 

e) Sympatyków formacji mundurowych 

2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych dla funkcjonariuszy SW: 

a) M1 – mężczyźni, 19–30 lat (1988–1999) 

b) M2 – mężczyźni,  31–40 lat (1978–1987) 

c) M3 – mężczyźni,  41–50 lat (1968–1977) 

d) M4 – mężczyźni, 51–60 lat (1958–1967) 

e) W przypadku większej liczby funkcjonariuszek SW uczestniczących                        

w zawodach, poza klasyfikacją open wprowadzona zostanie również 

powyższa klasyfikacja wiekowa. 

 

3. Zawodnicy kategorii M1–M4 klasyfikowani będą jednocześnie w kategorii mężczyzn open. 

 

Zasady rozgrywania wyścigu 
 

1. Wyścig rozgrywany jest ze startu wspólnego, przy ograniczonym ruchu drogowym. 

2. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku ochronnym po 

wyznaczonej trasie zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

3. Podczas finiszowej rozgrywki, na końcowych metrach, zabrania się zmiany toru jazdy. 

4. Zawodnicy dublowani mają obowiązek ustąpić miejsca dublującym. 

5. Wjazd na ostatnią rundę zostanie zamknięty o godzinie 13.45 

6. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie trasy wynoszącym 2 godz. 30 min. nie będą 

klasyfikowani. 

 

 

 

 

 



Nagrody 

1. Trzech pierwszych zawodników w klasyfikacjach open otrzyma puchary. Zawodnicy od miejsca 4-6 

otrzymają statuetki. 

2. Trzech pierwszych zawodników/zawodniczek w kategoriach wiekowych otrzyma statuetki.  

3. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach otrzymają pamiątkowe medale  

4. Wśród wszystkich zawodników biorących udział w zawodach rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

Wykluczenia i kary 

1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku: 

a) złamania regulaminu, 

b) naruszenia zasad fair play, 

c) umyślnej zmiany trasy, 

d) używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom. 

2. Przewiduje się następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) wykluczenie z wyścigu. 

3. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej wysokości należy do Sędziego Głównego zawodów. 

4. W przypadku, gdy decyzja o dyskwalifikacji zapadnie po zakończeniu dekoracji, nie przewiduje się 

odbierania medali, pucharów i dyplomów. 

Sprawy sporne 

1. Każdemu zawodnikowi lub jego prawnemu opiekunowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia 

protestu najpóźniej 15 minut po zamknięciu mety. 

2. Zgłoszenie wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 100 zł. 

3. Protesty rozpatrywać będzie Sędzia Główny zawodów. 

4. Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest. 

Informacje dodatkowe 

1. Organizatorzy: 

a) zapewniają w trakcie wyścigu opiekę medyczną, 

b) ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za wypadki losowe zaistniałe podczas 

zawodów. 

2. Wyścig rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizatorzy nie zwracają opłaty startowej. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. 

5. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów noclegu oraz wyżywienia w dniach                                 

20-21.09.2019r. !!!, poza posiłkiem regeneracyjnym po zakończeniu zawodów. 

6. Organizatorzy mogą pomóc osobom zainteresowanym w znalezieniu noclegu - na terenie Hotelu SW              

w Zakładzie Karnym w Krzywańcu ok. 25 miejsc noclegowych oraz na terenie miasta Zielona Góra.  

Osoby do kontaktu w sprawie noclegu – ppor. Piotr Hamera 693960048, e-mail: 

piotr.hamera@sw.gov.pl oraz Dariusz Mieczyński, e-mail: zgora.nszzfipw@gmail.com  
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