
STEVENS ROAD CHALLENGE
IV Choszczeński Klasyk Szosowy
Wyścig kolarski dla amatorów

facebook.com/WyscigiKolarskie

REGULAMIN 

STEVENS Road Challenge 2021
 

Data zawodów: 23 Maja 2021 r. (niedziela)

Sponsor główny: ProTOUR Szczecin – przedstawiciel marki STEVENS w Polsce

Sponsorzy: 2x3 S.A., Verge Polska, Enervit Polska

Organizatorzy: Zachodniopomorska Akademia Kolarska, CRS Choszczno

Dyrektor Wyścigu: Jacek Kuzynin

Sędzia Techniczny: Sławomir Paszkiewicz

Informacja: Jacek Kuzynin / e-mail: biketeam@2x3.pl / tel. 602341360 / 

www.facebook.com/WyscigiKolarskie/

Miejsce startu: Choszczno, plac Jana Pawła II

Meta wyścigu: Grabowiec (gmina Recz)

Biuro zawodów: Choszczno, plac Jana Pawła II

I. Cel imprezy

Wspieranie i rozwój kolarstwa szosowego wśród kolarzy amatorów poprzez organizację otwartych 

imprez kolarskich promujących region Powiatu Choszczeńskiego.
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II. Organizacja imprezy

§ 1. Warunki uczestnictwa 

1. Prawo startu w cyklu mają osoby powyżej 16 roku życia, bez względu na płeć, obywatelstwo, 

przynależność klubową, itp., które dokonają rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyj-

nego na stronie internetowej http://www.maratonczykpomiarczasu.pl i zastosują się do regulami-

nu imprezy. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników obowiązujący limit to 250 startujących na 

obu dystansach. Decyduje kolejność otrzymania opłaty startowej. Zawodnicy z licencją elity nie 

mają prawa uczestnictwa w wyścigu.

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. 

3. Organizatorzy pobierają opłaty startowe za udział w wyścigu w kwocie 70 zł (siedemdziesiąt 

złotych). Zawodnik zgłasza uczestnictwo przez internet oraz wpłaca opłatę startową – płatności 

przelewem bankowym na konto: Zachodniopomorska Akademia Kolarska, mBank 81 1140 2004 

0000 3102 7918 9882 w tytule: STEVENS Road Challenge oraz Imię i Nazwisko.

4. Zgłoszenie uczestnictwa przez Internet oraz wpłacenie opłaty startowej należy dokonać w osta-

tecznym terminie do wtorku, 18 Maja 2021 r. poprzedzającej start. Po tym terminie zgłoszenie uczest-

nictwa oraz opłaty będą możliwe tylko w Biurze Zawodów. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadcze-

niem o zapoznaniu się uczestnika wyścigów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

5. W dniach startu wyścigów, organizator będzie pobierał opłatę startową w kwocie 120 zł (sto 

dwadzieścia złotych), opłata będzie możliwa tylko w biurze wyścigu płatna gotówką.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i poczto-

wych. Przyjęci będą ci zawodnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora 

oraz posiadają dowody wpłat.

7. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności doko-

nane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

8. Każdy zawodnik zgłoszony do STEVENS Road Challenge 2021 startuje na własną odpowiedzial-

ność. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdro-

wia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w wyścigu. Ten fakt zawodnik 

potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Orga-

nizatora.

11. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

§ 2. Świadczenia dla uczestników 

Zawodnicy i zawodniczki biorący udział w STEVENS Road Challenge 2021, w ramach wpisowego 

otrzymują: 

1. Numer oraz pakiet startowy. 
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2. Elektroniczny pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej http://www.

maratonczykpomiarczasu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu wyścigu). 

3. Profesjonalnie oznaczoną trasę.

4. Posiłek regeneracyjny (bufet w miejscu mety oraz posiłek regeneracyjny w miasteczku zawodów).

5. Zabezpieczenie medyczne i ratownicze.

6. Ubezpieczenie zbiorowe.

7. Doskonałą organizację, oprawę i kolarską atmosferę. 

8. Dla najlepszych zawodników, koszulki leaderów, medale oraz nagrody rzeczowe.

§ 3. Trasa i Dystanse 

1. Podczas zawodów obowiązują dwa dystanse – FUN 68,5 km i CLASSIC 118,9 km. Szczegóły 

trasy będą podawane w osobnym komunikacie technicznych przed wyścigiem.

2. Start do wyścigów w cyklu STEVENS Road Challenge 2021 we wszystkich kategoriach wie-

kowych odbędzie się ze startu wspólnego, w miejscu wyznaczonym przy placu Jana Pawła II  

w Choszcznie. Obowiązuje start honorowy. Po przejechaniu około 2 km na znak Sędziego Główne-

go nastąpi start ostry.

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą wyścigu. 

4. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione. 

5. Wyścigi zostaną przeprowadzone na trasie o częściowo ograniczonym ruch drogowym.

6. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni oraz pionowymi.

7. Na trasie będą zlokalizowane premie górskie oraz premie lotne. 

8. Zawodnik, który nie dojedzie do mety wyścigu do godziny wskazanej w programie, opublikowa-

nym na stronie https://www.facebook.com/WyscigiKolarskie/, nie zostanie sklasyfikowany i powi-

nien zjechać z trasy.

9. Na końcu peletonu będzie poruszał się pojazd techniczny „KONIEC WYŚCIGU”. Każdy kto znaj-

dzie się za tym pojazdem kończy wyścig jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dojeżdża-

jąc do lini mety na własną odpowiedzialność.

§ 4. Zasady poruszania się po tresie 

1. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osią-

gającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

2. Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna tech-

nicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. 

3. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

4. Każdy z zawodników wyścigu winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie.

5. Każdy z zawodników wyścigu podczas pokonywania zjazdowych odcinków trasy winien dosto-
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sować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych 

zawodników wyścigu oraz stosowania zasady szczególnej ostrożności w odniesieniu do wskaza-

nych miejsc niebezpiecznych przez Organizatora imprezy.

6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając 

swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

7. Podczas finiszu zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

§ 5. Ruch drogowy 

1. Wyścig będzie odbywać się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szcze-

gólnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. 

2. Wszyscy zawodnicy wyścigu winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą 

połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu. 

5. Zabezpieczenie przejazdu zawodników na trasie wyścigu odbywać się będzie poprzez wysta-

wienie posterunków kierowania ruchem oraz punktów czasowego wstrzymania ruchu na drogach 

dojazdowych przez siły organizatora.

6. Zawodnicy wyścigu dostosują się do wskazań pierwszeństwa przejazdu w miejscach nadzoro-

wanych i kierowanych przez Policję.

7. Za kolizje i wypadki na trasie wyścigu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik 

drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

§ 6. Kategorie wiekowe 

Mężczyźni: 

– M2: 16-29 / 2005 – 1992 (16-29 lat) 

– M3: 30-39 / 1991 – 1982 (30-39 lat)

– M4: 40-49 / 1981 – 1972 (40-49 lat)

– M5: 50-59 / 1971 – 1962 (50-59 lat)

– M6: 60- / 1961 (60 lat i starsi) 

Kobiety:

– OPEN

– Wyścig Kobiet odbywa się tylko na dystansie FUN 68,5 km
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§ 7. Rowery i wyposażenie 

1. Podczas wyścigu obowiązują rowery szosowe, z kierownicą typu „baranek” oraz kołami 700C.

2. Odpowiedzialność za rower, jego wyposażenie i sprawność techniczną na całej trasie spoczywa 

na uczestniku imprezy. 

3. Organizatorzy imprez mają prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposażenia. 

4. Uczestnik imprezy obowiązany jest do jazdy w zapiętym atestowanym kasku sztywnym na całej 

trasie. 

§ 8. Pomiar czasu – numery startowe 

Na wyścigu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych w nu-

merze startowym. Każdy zawodnik, po uiszczeniu opłaty startowej, otrzymuje numer startowy 

uprawniający do startu w wyścigu STEVENS Road Challenge 2021. Numer należy przypiąć z tyłu 

do koszulki.

§ 9. Klasyfikacja indywidualna na wyścigu 

1. Klasyfikacja prowadzona jest dla kategorii OPEN oraz kategorii wiekowych określonych regułami 

na dany rok. 

2. O miejscu decyduje czas przejazdu trasy przez uczestnika wyścigu.

§ 10. Klasyfikacja drużynowa open 

1. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostaje drużyna, która łącznie zdobyła największą liczbę 

punktów. 

2. Do klasyfikacji liczona jest suma punktów 4 najwyżej punktujących osób z drużyny.

§ 11. Sposób naliczania punktów 

1. Tabela punktowa dla klasyfikacji drużynowej open: 

Miejsce Indywidualnie 

• 1 – 100 pkt.

• 2 – 90 pkt.

• 3 – 84 pkt.

• 4 – 78 pkt.

• 5 – 75 pkt.

• 6 – 72 pkt.

• 7 – 69 pkt.

• 8 – 66 pkt.

• 9 – 63 pkt.
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• 10 – 60 pkt.

• 11 – 58 pkt.

• 12 – 56 pkt.

• 13 – 54 pkt.

• 14 – 52 pkt.

• 15 – 50 pkt.

• 16 – 48 pkt.

• 17 – 46 pkt.

• 18 – 44 pkt.

• 19 – 42 pkt.

• 20 – 40 pkt.

• 21 – 39 pkt.

• 22 – 38 pkt.

• 23 – 37 pkt.

• 24 – 36 pkt.

• 25 – 35 pkt.

• 26 – 34 pkt.

• 27 – 33 pkt.

• 28 – 32 pkt.

• 29 – 31 pkt.

• 30 – 30 pkt.

• 31 – 29 pkt.

• 32 – 28 pkt.

• 33 – 27 pkt.

• 34 – 26 pkt.

• 35 – 25 pkt.

• 36 – 24 pkt.

• 37 – 23 pkt.

• 38 – 22 pkt.

• 39 – 21 pkt.

• 40 i więcej – 20 pkt.

§ 12. Nagrody i wyróżnienia na wyścigu 

1. Koszulka lidera (żółta) w kategorii open mężczyzn na dystansie CLASSIC, wręczana po wyścigu 

oraz puchary lub statuetki za trzy pierwsze miejsca (od 1 do 3) w kategorii open kobiet i mężczyzn 

na obu dystansach. 
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2. Koszulka najlepszego sprintera (niebieska) w kategorii open mężczyzn na dystansie CLASSIC.

3. Koszulka najlepszego górala (czerwona) w kategorii open mężczyzn na dystansie CLASSIC.

4. Medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników z każdej kategorii wiekowej. 

5. Nagrody pieniężne w wysokości 500, 300 i 150 zł dla najlepszych mężczyzn w kat. OPEN na dy-

stansie PRO oraz kobiet w kat. OPEN na dystansie FUN.

b) Klasyfikacja drużynowa open

• Najlepsza drużyna STEVENS Road Challenge 2021 otrzyma puchar lub statuetkę oraz nagrody 

rzeczowe.

§ 13. Obowiązki uczestnika imprezy 

Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do:

• przestrzegania regulaminu imprezy

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora imprezy 

• jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie

• pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy

§ 14. Kary 

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary: 

• upomnienie zawodnika

• dyskwalifikacja zawodnika

§ 15. Uwagi i protesty 

1. Uwagi odnośnie przebiegu wyścigu, jak również klasyfikacji i wyników należy składać wyłącznie 

w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów przez okres 15 minut od czasu ogłoszenia 

wyników. 

2. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego wraz z organizatorem i nie podlega ponownej 

weryfikacji.

§ 16. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 

Zawodnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się 

używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszania tego przepisu, za-

wodnicy wyścigu będą ukarani dyskwalifikacją.
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§ 17. Prawa autorskie 

1. Organizator nabywa na własność prawa autorskie do publikacji wszelkich udzielanych przez za-

wodników wywiadów i zdjęć.

2. Zawodnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro 

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

Nr 133, poz. 883).

4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu oznacza rezygnację 

z udziału w wyścigu.

§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas do-

jazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.

2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane 

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody  

z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowa-

ne z winy zawodnika. 

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem zawodnicy nie mogą występować 

z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub 

z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządko-

wych Organizatora w czasie trwania zawodów.

9. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnic-

twa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację re-

gulaminu uczestnictwa w zawodach.

10. Wyścig STEVENS Road Challenge 2021 odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

11. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych 

słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
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12. Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za 

wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.

13. Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

jego zmian.


