
              
  

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PUCHARU POLSKI w kolarstwie szosowym 

Zamość/Kalinowice 

07-08 maja 2022r. 
  

  

1. ORGANIZATOR  

Puchar Polski jest organizowany przez Klub Sportowy „Agros” Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 

22-400 Zamość, telefon/ fax 84 638 66 79, e-mail: agrosks@poczta.onet.pl, na zlecenie Polskiego 

Związku Kolarskiego oraz: 

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

- Miasto Zamość 

- Powiat Zamojski  

- Gminę Zamość 

- Gminę Łabunie  

- Gminę Adamów 

- Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie, 

 zgodnie z przepisami  i zaleceniami PZKol.  

Dyrektorem wyścigu jest Konrad Firek, tel. 792 741 460, e-mail: agrosks@poczta.onet.pl. Wyścig 

odbędzie się w dniach 07-08 maja 2022 r.  

  

2. CEL 

- popularyzacja kolarstwa i promocja Lubelszczyzny 

- promocja Miasta Zamość i Gmin Powiatu Zamojskiego 

- zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania kolarstwa 

- wyłonienie najlepszych zawodników do Finałów OOM w kolarstwie szosowym. 

  

3. UCZESTNICTWO  

- Wszyscy uczestnicy zawodów, ze względu na panującą sytuację spowodowaną wystąpieniem stanu 

epidemiologicznego w naszym kraju ZOBOWIĄZANI są do zachowania zasad bezpieczeństwa, 

nakazów i zakazów. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5℃ zawodnik NIE MOŻE  

wziąć udziału w zawodach. 

- Prawo startu w wyścigu mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez kluby, posiadający ważne 

licencje na 2022 rok w kategoriach: żaczka, żak, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, junior 

młodszy, juniorka i elita kobiet, junior, orliczka i orlik.  

- Zgłoszenia do wyścigu prosimy przesłać do dnia 04.05.2022r. do godz. 23.59. Zamówienia 

zakwaterowania i wyżywienia należy nadsyłać na adres organizatora: Klub Sportowy „Agros” 

Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość. Telefon/fax 84 638 66 79, e-mail: 

agrosks@poczta.onet.pl w terminie do dnia  29.04.2022 r.  

Z uwagi na zaistniałą sytuację wojenną na terenie Ukrainy i koniecznością zapewnienia pomocy 

dla uchodźców z terenu Ukrainy, przy zabezpieczeniu noclegu i wyżywienia decyduje kolejność 

zgłoszonych zamówień. Za zamówione, a niewykorzystane miejsca noclegowe oraz wyżywienie płaci 

zamawiający. Na zgłoszeniu obowiązkowo należy podać numer telefonu komórkowego trenera 

lub opiekuna ekipy.  
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4. BIURO WYŚCIGU  

Biuro Wyścigu będzie czynne w piątek, dnia 06 maja 2022 r. w godz. od 08.00 do 19.00 – Klub 

Sportowy „Agros” Zamość,  ul. Królowej Jadwigi 8 (zakwaterowanie i wyżywienie). Telefon/fax: 84 

638 66 79, e-mail: agrosks@poczta.onet.pl.  

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu i przedstawić licencje 

w Biurze Wyścigu: 

- w dniu 7 maja 2022 r. w godz. 8.00 – 10.00, 

- w dniu 8 maja 2022 r. w godz. 8.00 – 9.00.  

W związku z ogłoszoną pandemią korona wirusa SARS-COV-2 (wywołującym chorobę COVID-19), 

odprawa techniczna odbędzie się  zgodnie z zaleceniami PZKol. 

 

5. RADIO WYŚCIGU  

Radio Wyścigu ze startu wspólnego podające informacje, będzie pracować na zakodowanej 

częstotliwości dostępnej wyłącznie dla urządzeń wydanych tylko przez organizatora. Częstotliwość 

zostanie podana przed wyścigiem.  

  

6. NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA 

 W Wyścigu nie będzie neutralnej pomocy technicznej.  

  

7. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW  

 Nie mają zastosowania.  

  

8. LIMIT CZASU  

Zawodnicy znajdujący się 10 minut za główną grupą ze względów na bezpieczeństwo, 

będą wycofywani z wyścigu.  

  

9. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY  

Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z przepisami PZKol.  

  

10. NAGRODY  

Ngrody zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego.  

Szczegółowy wykaz nagród i sposób ich wypłacania, podany zostanie kierownikom ekip i trenerom 

przed startem do jazdy indywidualnej na czas. 

 

11. KONTROLA ANTYDOPINGOWA  

Podczas Wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.  

Badania antydopingowe będą prowadzone w Biurze Wyścigu.  

  

12. CEREMONIA DEKORACJI  

Zgodnie z zaleceniami PZKol. Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej w piątek o godz. 

20.00. 

  

13. KARY  

 W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.  

   

14. ZASADY ZABEZPIECZENIA  

Jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie na trasie: Kalinowice (Szkoła Podstawowa) – Pniówek 

– Białowola – Rachodoszcze – Kalinowice  (Szkoła Podstawowa), przy ruchu drogowym zamkniętym. 

  

Wyścigi ze startu wspólnego rozegrane zostaną na trasie: Kalinowice (Szkoła Podstawowa) – Pniówek 

– Białowola – Rachodoszcze – Boża Wola  – Majdan Ruszowski – Łabunie (ul. Lipowa) – Łabunie 

(ul. Lipska) – Ruszów – Ruszów Kolonia – Zalesie – Białowola – Pniówek – Kalinowice (Szkoła 

Podstawowa), ze startem i metą w Kalinowicach przy Szkole Podstawowej, przy ruchu drogowym 

częściowo ograniczonym. Oznacza to, że tylne grupy przed którymi nie ma pojazdu Policji muszą 

mailto:agrosks@poczta.onet.pl


jechać prawą stroną drogi i stosować się do zasad ruchu drogowego. Po przejeździe ostatniego 

okrążenia zawodnicy będą kierowani na metę.  

  

 

15. PROGRAM MINUTOWY Z TRASĄ  

6 maja 2022 r. (piątek)  

 16.00-19.00 – przyjmowanie ekip w recepcji – Biuro wyścigu KS „Agros” Zamość, ul. Królowej 

Jadwigi 8, 22-400 Zamość. (zakwaterowanie i wyżywienie). 

17.00-19.00 –  weryfikacja zgłoszonych wcześniej zawodników i odbiór numerów startowych. 

19.00 – definitywne zamknięcie list startowych i losowanie zawodników do jazdy indywidualnej 

na czas przez Komisję Sędziowską. 

20.00 – odprawa techniczna i losowanie samochodów na start wspólny. 

 

 7 maja 2022 r. (sobota)  

Godz. 08.00-10.00 – odbiór numerów startowych zgłoszonych i potwierdzonych zawodników. 

 

Godz. 12.00 – Kalinowice – Start 

8,8 km – Rachodoszcze – nawrót dla juniora, młodzieżowca i kobiet Open (17,6 km) 

5 km – Kolonia Białowola – nawrót dla juniorów młodszych (10km) 

      2,5 km – Pniówek – nawrót dla młodzików (5km) 

  Po każdej grupie nastąpi 15 min. przerwa. Zawodnicy kończący wyścig udają się do miejsc 

zakwaterowania. 

 

8 maja 2022 r. (niedziela)  

08.00-09.00 – – przyjmowanie ekip w recepcji – Biuro wyścigu KS „Agros” Zamość, ul. Królowej 

Jadwigi 8, 22-400 Zamość (dotyczy ekip, które nie startują w jeździe indywidualnej na czas). Wyścig 

zostanie podzielony na dwie części: przedpołudniową i popołudniową. Przed startem grupy 

popołudniowej nastąpi 15 minutowa przerwa. Organizator zabezpiecza foto- finisz.  

Do godz. 09.00 – odbiór numerów startowych zgłoszonych i potwierdzonych zawodników. 

 

10.30 - ze startu wspólnego juniorów młodszych    90,2 (4 pętle + dojazd)  

10.35  - ze startu wspólnego juniorek młodszych    51,8 km (2 okrążenie + dojazd)  

10.40  - ze startu wspólnego młodziczek, żaczek i żaczków       32,6km (1 pętla + dojazd) 

13.00  - przyjazd ostatniego juniora młodszego 

13.15 - ze startu wspólnego juniorów  + orlik   109,4 km (5 okrążenia + dojazd)           

13.20  - ze startu wspólnego juniorki i kobiety Open     71 km (4 okrążenia + dojazd) 

13.25 - ze startu wspólnego młodzik    51,8 km (2 okrążenie + dojazd)  

16.30  - przyjazd ostatniego juniora 

  

16. PLAN TRASY 

 Graficzny plan trasy przedstawiono na załączonej mapce.  

  

17. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ  

 Sędziego Głównego i 2 komisarzy wyznacza PZKol. Pozostałych sędziów OZKol w Lublinie. 

  

18. ZASADY FINANSOWANIA  

Koszty organizacyjne wyścigu ponoszą organizatorzy.  

Wyżywienie według zamówień od kolacji 06 maja do obiadu 08 maja 2022r. Koszt wyżywienia 

i zakwaterowania Krasnobród (130 zł) oraz Zamość (140 zł) za osobodzień. Płatne gotówką. Faktura 

za świadczenia do odbioru w Biurze Zawodów.  

Ilość miejsc w hotelach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

19. WYKAZ SZPITALI  

 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, al. Jana Pawła II 10,  

 tel. 84 6773333,  



- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Peowiaków 1,  tel. 84 6393431, 

-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub., ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 

tel. (84) 664 44 11 ~ 19. 

  

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy uczestników oraz za rzeczy 

zagubione lub skradzione.  

- Wszyscy zawodnicy i pojazdy uczestniczące w wyścigu muszą być ubezpieczone przez macierzyste 

Kluby.  

- Kierownicy ekip są odpowiedzialni za ewentualne szkody i zniszczenia w pomieszczeniach 

użytkowanych przez ich zawodników.  

- W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z dyrektorem 

wyścigu.  

 

 Regulamin został zatwierdzony przez PZKol. 


