
 

REGULAMIN WYDARZENIA 

„Czasówka Kolarskiej Grupy Białołęckiej” 

  

1) Termin i miejsce imprezy 

a. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 października 2022 w miejscowości Ruda 05-255: 

https://strava.app.link/aXhSDXedktb 

b. Rozpoczęcie wydarzenia planowane jest na godzinę 10.30, zakończenie o 14.00. Start 

pierwszego uczestnika planowany jest na godzinę 11:00 

  

2) Cel wydarzenia 

Wydarzenie jest ogólnodostępne, w szczególności przeznaczone dla członków grupy „Kolarska 

Grupa Białołęcka”. Wydarzenie jest nieodpłatne i ma charakter rekreacji ruchowej. Jego celem jest 

propagowanie wypoczynku na świeżym powietrzu i uprawiania sportu w ramach rozrywki oraz 

uprawiania sportu w czasie wolnym, dobrowolnie, dla przyjemności, autoekspresji, formacji 

własnej osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych. Ponadto impreza ma na celu 

propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu na terenie aglomeracji warszawskiej. 

  

3) Zgłoszenia 

W celu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu należy: 

a. Wysłać na adres e-mail: czasowka@jednymtchem.eu wiadomość zawierającą: 

• imię i nazwisko uczestnika 

• kategorię startową: 

o rower z przystawką czasową (lemondką) 

o rower inny (niedopuszczalne rowery elektryczne) 

• planowaną średnią prędkość przejazdu 

 

b. Dołączyć do grupy Facebook “Kolarska Grupa Białołęcka” na facebook oraz na Strava 

  

c. Dokonać dowolnej wpłaty na jedną z sugerowanych zbiórek charytatywnych. Wpłata nie 

jest obowiązkowa. Zachęcamy do wsparcia dowolną kwotą jednej ze zbiórek 

charytatywnych wymienionych poniżej – wpłata jest dobrowolna i nie warunkuje udziału w 

wydarzeniu, jednak z uwagi na jego charakter będzie bardzo mile widziana. 

 

https://www.google.pl/maps/dir/52.475173,21.1269967/52.4316481,21.1622253/52.4750366,21.1277702/@52.4464089,21.1186805,13z/data=!3m1!4b1!4m2!4m1!3e1
https://strava.app.link/aXhSDXedktb


https://www.siepomaga.pl/leon-koltowski 

https://www.siepomaga.pl/maria-bila 

https://www.siepomaga.pl/henio-maciocha 

4) Rejestracja uczestnictwa 

a. Rejestracja będzie prowadzona do 1.10.2022 lub wyczerpania limitu miejsc. 

b. Limit zgłoszeń wynosi 100 uczestników.  

c. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

5) Opłata startowa 

a. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

  

6) Organizacja Wydarzenia: 

a. Wydarzenie zorganizowane zostanie na dystansie ok. 11 kilometrów. 

b. Trasa Wydarzenia poprowadzona jest z miejscowości Ruda, ulicą Jałowcową i 

Wróblewskiego, z nawrotem na rondzie (skrzyżowanie z ulicą Przemysłową), zgodnie 

z  przebiegiem przedstawionym na mapie w linku poniżej 

c. Nawierzchnia drogi na całej jej długości jest asfaltowa  

d. Link do trasy: 

https://strava.app.link/aXhSDXedktb 

  

7) Regulamin szczegółowy 

a. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności i bezwzględnego 

przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego oraz stosowania się do poleceń osób kierujących ruchem w 

tym osób wyznaczonych przez organizatora, posiadających odblaskowe kamizelki. Każde 

naruszenie przepisów drogowych i innych przepisów prawa przez uczestnika imprezy 

stanowi podstawę do jego dyskwalifikacji z wydarzenia. 

b. Minimalny odstęp pomiędzy uczestnikami od  tylnego koła uczestnika jadącego z przodu, 

do przedniego koła uczestnika jadącego z tyłu wynosi 8 metrów.  

Drafting jest niedopuszczalny.  

c. Zabrania się przekraczania osi jezdni (linii oddzielającej pasy ruchu) z wyjątkiem manewru 

wyprzedzania. Przy wyprzedzaniu uczestnik wyprzedzający zobowiązany jest do 

zachowania szczególnej ostrożności i zasygnalizowania manewru innym uczestnikom 

ruchu. Wyprzedzanie innego uczestnika nie może trwać dłużej niż 30 sekund. Podczas 

manewru wyprzedzania, uczestnik wyprzedzany zobowiązany jest umożliwić 

wyprzedzającemu wykonanie manewru, w szczególności zabrania się przyspieszania i 

https://www.siepomaga.pl/leon-koltowski?fbclid=IwAR0MN6liADeldUb2M_BFqeGoCB5PocA9HXKeFrJx3LHIHy4G2Q2AYSEqejU
https://www.siepomaga.pl/maria-bila?fbclid=IwAR0xDBWJFZ7pjYMydkxLzxxh7Hm2UygkuVU1YpArh0Iz2xn3vPRKjgaJBFc
https://www.siepomaga.pl/henio-maciocha?fbclid=IwAR3UGxEPhgKF11BOjXx_M_rppPNZY6HcGEdFTOfePNpNjMzM5M7DzyAIlpM
https://strava.app.link/aXhSDXedktb


rozpoczynania manewru wyprzedzania. Po zakończeniu manewru wyprzedzania uczestnik 

wyprzedzany musi znaleźć się w odległości 8 metrów za wyprzedzającym.  

d. Za nieprzestrzeganie zakazu przekraczania osi jezdni, zakazu draftingu lub zasad 

wyprzedzania sędzia udziela uczestnikowi upomnienia i może nałożyć karę 30 sekund 

dodanych do końcowego wyniku uczestnika. Dwukrotne upomnienie uczestnika 

jednoznaczne jest z jego dyskwalifikacją z wydarzenia. 

e. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w zapiętym 

sztywnym kasku. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z 

dyskwalifikacją z wydarzenia. 

f. Organizator nie dopuszcza żadnych pojazdów serwisowych na trasie podczas trwania 

imprezy. 

g. Po godzinie 11:00 poruszanie się przez uczestników wydarzenia po trasie wydarzenia jest 

niedozwolone, za wyjątkiem uczestników, którzy rozpoczęli jazdę na znak sędziego. Drogi 

którymi poprowadzono trasę nie będą wyłączone z powszechnego ruchu drogowego, 

wobec tego należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do innych uczestników 

ruchu, nieuczestniczących w wydarzeniu 

h. Każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie telefon komórkowy lub inne urządzenie 

umożliwiające kontakt na odległość i dokument tożsamości.  

  

8) Organizacja startu 

a. Start odbędzie się indywidualnie, według kolejności na liście startowej. 

b. Pierwszy uczestnik rusza o godzinie 11:00.  

c. Odstępy czasowe pomiędzy startującymi uczestnikami będą wynosić 1 minutę lub 2 minuty, 

w zależności od liczby uczestników. Odstępy czasowe mogą ulec zmianie w zależności od 

natężenia ruchu drogowego i innych okoliczności. 

d. Start odbywa się z pozycji zatrzymanej na sygnał Sędziego. 

e. Start bez wydania sygnału sędziego jest niedopuszczalny. Kontynuowanie jazdy bez sygnału 

startowego jest podstawą do dyskwalifikacji z wydarzenia. 

f. Uczestnik może być luźno podtrzymywany, bez wypychania przez podtrzymującego lub 

startować samodzielnie.  

g. Pomiar czasu dokonywany jest automatycznie na określonym odcinku na podstawie 

segmentu strava. 

h. Istnieje możliwość powtórzenia przejazdu po wystartowaniu ostatniego uczestnika, w 

przypadku gdy pierwszy przejazd został utrudniony bądź zdyskwalifikowany 

  

9) Klasyfikacje i Nagrody 

a. W ramach rywalizacji wyodrębnione będą dwie klasyfikacje: 

• rower z przystawką czasową (lemondką) 



• rower inny (niedopuszczalne rowery elektryczne) 

b. Trzej uczestnicy każdej klasyfikacji, którzy uzyskają najlepsze czasy przejazdu otrzymają 

symboliczne nagrody.  

  

10) Oświadczenia 

a. Uczestnik poprzez udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na: 

• przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia zapisów, 

przygotowania i publikacji wyników i korespondencji z uczestnikami imprezy 

• nieodpłatne udostępnienie wizerunku oraz jego rozpowszechnianie przez 

Organizatora, w szczególności w celach promocyjnych, reklamowych, 

marketingowych związanych z działalnością Organizatora, 

b. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru wydarzenia, przebiegu oraz dystansu 

trasy. 

c. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nieposiadające przeciwwskazań medycznych do podejmowania aktywności fizycznej 

przewidzianej w trakcie wydarzenia. Zgłoszenie i udział w wydarzeniu stanowi 

potwierdzenie uczestnika, że spełnia on ww. wymagania. 

 

11) Postanowienia końcowe 

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje i wypadki podczas rozgrzewki i w czasie 

rywalizacji.  

b. W przypadku złych warunków atmosferycznych  oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. 

c. Regulamin może ulec zmianie.  

 

12) Program Wydarzenia 

10:30 Rozpoczęcie wydarzenia 

11:00 Start pierwszego Uczestnika 

13:30 Start ostatniego Uczestnika 

14:00 Dekoracja 

  

 


