
REGULAMIN 

PredatorShot Gravel Bory Race 2021 

 

 

1. Cel imprezy: 

· popularyzacja kolarstwa Gravelowego i MTB, 

· poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze 

· promocja sportu rowerowego, jako sposobu na spędzenie wolnego czasu 

· promocja regionu, jako terenów przyjaznych kolarstwu, rowerzystom i turystyce rowerowej 

· wyłonienie najlepszych kolarzy w wyścigu 

 

2. Organizator: 

Stowarzyszenie Road-racing.pl, ul Rakowice 1K, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-186-5860 

Dyrektor wyścigu: Bartosz Kasprzyk (tel. kontaktowy: 607-084-154) 

Dyrektor biura organizacyjnego: Roman Smoleński (tel. kontaktowy: 600-425-543) 

 

Współorganizatorzy: 

Urząd Miasta Bolesławiec , 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, 

 

Partner: Fundacja Bliżej Serca 

 

Partner strategiczny: ACER POLSKA 

 

 

Szpital dyżurny: Szpital Powiatowy w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, tel. 75 7380000,   

             numer alarmowy 999 

 

3. Miejsce i termin: 

Wiadukt Plaza BULWAR NAD BOBREM Bolesławiec 59-700 

Data: 25-09-2021r. godz.11:00 

Biuro w dniu zawodów: plac przy Wiadukt Plaza 

Start honorowy: Wiadukt Plaza BULWAR NAD BOBREM 

 

4. Dystans: 

Runda dojazdowa – około 6km 

Dystans Mini – około 40km (2pętle po ~20km) 

Dystans Mega – około 80km (4pętle po ~20km) 

 

Wyboru dystansu Mini lub Mega zawodnicy dokonują przed wyścigiem podczas rejestracji zawodnika. 

 

 

 

 



5. Trasa wyścigu: 

 

 Wyścig zostanie przeprowadzony po wyznaczonej i oznakowanej trasie; 

 Start na dystansie Mega i Mini odbędzie się ze startu wspólnego 

 Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby porządkowe, ratowników medycznych, 

i karetkę ratunkową; 

 przebieg trasy wyścigu zostanie opublikowany na stronie www.road-racing.pl oraz profilach 

społecznościowych związanych z imprezą. 

 

 

6. Program imprezy: 

Szczegółowy harmonogram wyścigu zostanie opublikowany na stronie www.road-racing.pl 

oraz profilach społecznościowych związanych z imprezą. 

 

7. Kategorie wiekowe i klasyfikacje: 

 

Dystans Mega rower Gravel: 

 

Kobiety: 

K2: 18→ 29 (urodzone 1992-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3 * 

K3: 30 → 39 (urodzone 1982-1991) nagradzane miejsca od 1 do 3 

K4: 40 →  (urodzone 1981 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

Mężczyźni: 

M2: 18→ 29 (urodzeni 1992-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3 * 

M3: 30 → 39 (urodzeni 1982-1991) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M4: 40 →49  (urodzeni 1972-1981) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M5: 50 →59  (urodzeni 1962-1971) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M6: 60 →  (urodzeni 1961 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

Dystans Mini rower Gravel: 

 

Kobiety: 

K2: 18→ 29 (urodzone 1992-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3 *  

K3: 30 → 39 (urodzone 1982-1991) nagradzane miejsca od 1 do 3 

K4: 40 →  (urodzone 1981 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

Mężczyźni: 

M2: 18→ 29 (urodzeni 1992-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3 * 

M3: 30 → 39 (urodzeni 1982-1991) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M4: 40 →49  (urodzeni 1972-1981) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M5: 50 →59  (urodzeni 1962-1971) nagradzane miejsca od 1 do 3 

M6: 60 →  (urodzeni 1961 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

 

http://www.road-racing.pl/
http://www.road-racing.pl/


Dystans Mega rower MTB: 

 

Kobiety: 

OPEN (urodzone 2003 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3 * 

 

Mężczyźni: 

M2+3: 18→ 39 (urodzeni 1982-2003) nagradzane miejsca od 1 do 3 * 

M4+: 40 →  (urodzeni 1981 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

Dystans Mini rower MTB: 

 

Kobiety: 

OPEN (urodzone 2003 i starsze) nagradzane miejsca od 1 do 3 *     ** 

 

Mężczyźni: 

M2+3: 18→ 39 (urodzeni 1982-2002) nagradzane miejsca od 1 do 3 *     ** 

M4+: 40 →  (urodzeni 1981 i starsi) nagradzane miejsca od 1 do 3 

 

*osoby, z rocznika 2003, które do dnia wyścigu nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są do 

przekazania do biura zawodów pozwolenia na uczestnictwo podpisanego przez rodzica lub 

opiekuna 

**w tej kategorii dopuszczamy warunkowy start osób niepełnoletnich w wieku 13-17 lat 

(roczniki 2008-2004) pod warunkiem jazdy na trasie pod nadzorem opiekuna   

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy 
w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę wyścigu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. 
Liczy się czas netto. 
 

 

8. Opłaty 

 60 zł - przy zapisach przez Internet i wpłacie do 17.09.2021r 

 90 zł – przy zapisach przez Internet i  wpłacie po 17.09.2021r do piątku 24.09.2021r 

 100 zł – w biurze w dniu zawodów 

 Opłaty startowe dokonywane są w systemie elektronicznym za pośrednictwem portalu 

ULTIMASPORT  https://zapisy.ultimasport.pl/703 

 Opłaty startowe w dniu maratonu przyjmowane są w biurze zawodów w formie gotówki. 

 Dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza, iż biorąc pod uwagę sytuację 

epidemiologiczną w kraju, impreza sportowa za którą płaci, może zostać przeniesiona na inny 

termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, zawodnik swoją wpłatę przenosi 

dobrowolnie na nowy termin, który zostanie podany na stronie organizatora 

 Jeśli z tego powodu impreza zostanie odwołana. W takim przypadku zawodnikowi zostaje 

zwrócona opłata startowa w 100%. 

 

9. Warunki uczestnictwa: 

 Wpisanie się na listę uczestników przez stronę https://zapisy.ultimasport.pl/703  lub w Biurze 

https://zapisy.ultimasport.pl/703
https://zapisy.ultimasport.pl/703


Zawodów w dniu zawodów. 

 Dokonanie opłaty startowej. 

 Prawo startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat. 

 Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym oraz na technicznie 

sprawnym rowerze. 

 zabrania się startu w wyścigu na rowerze elektrycznym 

 KATEGORIA GRAVEL: Przez rower typu gravel rozumie się rower spełniający poniższe 
wytyczne: 
– posiadający opony o szerokości do 45 mm 
– nie posiadający amortyzatorów na żadnej osi. 
– posiadający kierownicę typu „baranek”. 

 KATEGORIA MTB: Wprowadza się dodatkowo możliwość startu na rowerach typu MTB wg 
oddzielnej klasyfikacji. 
 

 

10. PRZEBIEG WYŚCIGU 

 Wyścig rozpocznie się od honorowej rundy dojazdowej do miejsca startu ostrego, który 

zlokalizowany jest na wlocie bo Bolesławieckich borów. 

 Runda dojazdowa ma formułę wspólnego pzejazdu pilotowanego prowadzącego  drogami 

posiadającymi i nie posiadającymi status drogi publicznej.  Drogi publiczne wykorzystane są 

na łącznej długości ok. 160m 

 Miejsce startu ostrego jest też miejscem zakończenia każdego okrążenia i miejscem mety. 

 Wyścig odbędzie się w  przeważającej części po po drogach  leśnych. Trasa będzie 

oznakowana i zabezpieczona, jednakże zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej 

ostrożności w przypadku pojawienia się przypadkowych turystów. 

 

11. Sprawy bezpieczeństwa i ruch drogowy: 

 W trakcie przejazdu pilotowanego uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń policji 

i  służb porządkowych organizatora. Służby porządkowe oznaczone są kamizelkami w kolorze 

żółtym . 

 Służby porządkowe na rundzie honorowej znajdują się w trzech miejscach: 

- ul. Gdańska (odc. ok. 150m) – droga publiczna 

- ul. Spacerowa (odc. ok. 20m) _ brak statusu drogi publicznej 

- ul. ul. Ceramiczna (odc. ok. 10m) – droga publiczna 

 Oprócz osób zabezpieczających wymienione miejsca grupa prowadzona/pilotowana jest przez 

służby techniczne organizatora oznaczone żółtymi kamizelkami – uczestnicy przejazdu 

bezwzględnie winni stosować się do ich poleceń 

 Podczas wyścigu na właściwej leśnej pętli zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność 

mając na uwadze możliwość wjechania na trasę pojazdów z pól, dróg leśnych, pojedynczych 

zabudowań, i łąk; 

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

 Mając na względzie sytuację pandemiczną uczestnicy zobowiązani są do minimalizowania 

kontaktu bezpośredniego między sobą oraz zachowywania dystansu w granicach możliwych w 

ramach prowadzonej rywalizacji sportowej i poza nią. 



 Powrót z trasy wyścigu do miejsca startu przejazdu honorowego (bulwar nad Bobrem) 

odbywa się po zakończeniu rywalizacji sportowej indywidualnie przez każdego zawodnika bez 

nadzoru służb organizatora i policji z zachowaniem zasad ruchu drogowego (na drogach 

publicznych) i ostrożności (poza nimi). 

 Wszelkie zdarzenia i incydenty związane z bezpieczeństwem przejazdu i wyścigu właściwego 

winny być zgłaszane przedstawicielowi organizatora – Bartosz Kasprzyk tel.  607084154 

 

 

12. Pomiar czasu i punktacja 

 Podczas PredatorShot Gravel Bory Race 2021 będzie funkcjonował elektroniczny system 

identyfikacji i pomiar czasu; 

 Warunkiem klasyfikacji zawodnika w wyścigu jest posiadanie numeru startowego wraz z 

elektronicznym chipem. 

 Zabrania się dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu numeru 

startowego z chipem; 

 Zabrania się startu w wyścigu bez numeru startowego z chipem 

 

13. Świadczenia dla uczestników: 

 trofea sportowe, nagrody rzeczowe dla zawodników stających na podium (dla pierwszych 3 

zawodników z każdej kategorii wg regulaminu) 

 pakiet startowy zawierający m.in. plecak firmy ACER 

 Bufet regeneracyjny na trasie wyścigu 

 Gorący posiłek na mecie 

 

14. Pozostałe postanowienia: 

 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu i przepisów PZKol. 

 Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. 

 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt komisji sędziowskiej, ewentualnie w uzasadnionym przypadku 

obsłudze technicznej i ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego. 

 Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z 

prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu wyścigu oraz zapewnia, że 

stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach. 

 Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów. 

 wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 



 Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 

wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a 

także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów zawodów. 

 Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 

uczestnictwa w wyścigu. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 przebieg trasy wyścigu oraz szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie 

www.road-racing.pl oraz profilach społecznościowych związanych z imprezą. 

 

15. Protesty: 

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie 

pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji 

będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu upublicznienia wyników Po tym czasie nie będą 

rozpatrywane. Wniesienie protestu wymaga uiszczenia kaucji w wysokości 100zł. 

 

UWAGA: ORGANIZATORZY, W POROZUMIENIU Z SĘDZIĄ GŁÓWNYM, ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO 

BIEŻĄCEGO WPROWADZANIA DO REGULAMINU DROBNYCH ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU 

ORGANIZACJI ZAWODÓW. 

   

Bolesławiec 20.08.2021r 

http://www.road-racing.pl/

