
REGULAMIN 
 
1. Nazwa: 

BIELAŃSKA CZASÓWKA by ŻTC BIKE RACE 

2. Cel zawodów: 
 Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację. 
 Wyłonienie Mistrza w jeździe indywidualnej na czas w kategoriach wiekowych. 
 Rozwój sportu kolarskiego we wszystkich kategoriach wiekowych. 
 Rozwój form treningowych w kolarstwie. 
 Propagowanie regionów i miejsc przyjaznych kolarstwu. 

3. Data i miejsce: 

• 18.09.2021 - sobota – Warszawa Bielany  

Zapisy, rejestracja, odbiór numerów, dekoracja zwycięzców , wyniki 
 oraz przejazd na start ostry  
teren Ośrodka Hutnik – AKTYWNA WARSZAWA – ul. Marymoncka 42 
START – koniec ul. Dewajtis (z zatoczki przy Wisłostradzie) – dojazd na start tylko rowerem. 
Meta – ścieżka rowerowa przy ul. Marymonckiej róg Al. Wittek. 

4. Informacje: 

www.ztc.pl       #ZTCBIKERACE 

5. Organizator: 

Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 
96-300 Żyrardów, ul. Cieszyńska 5 
e-mail: ztc@onet.eu 
tel: 601 287 932,  607 626 723 
Dyrektor wyścigu: Wojciech Pawelec. 
 
6.Opłata startowa : 
Opłata normalna uczestnika – 60zł 
Mieszkańcy Bielan po okazaniu dokumentu poświadczającego miejsce zamieszkania na 
Bielanach  – 30zł 
Organizator nie zwraca opłaty startowej. 
 
7. Organizacja i kategorie 
Start w dwóch grupach wyścigowych: 
 
I GRUPA – o zwycięstwo w BIELAŃSKIEJ CZASÓWCE 2021 
- start na dowolnym rowerze (wyklucza się rowery poziome, z ostrym kołem i inne modyfikacje w 
sprawach spornych decyduje sędzia PZKol na starcie wyścigu) 
Obowiązują następujące kategorie wiekowe:  
kobiece 
Kategoria KO: 18 lat i więcej  – (rocznik 2003 i wcześniejsze) 
męskie 
Kategoria MO : 18 lat i więcej - (roczniki 2003 i wcześniejsze) 
 

http://www.ztc.pl/


II GRUPA – o zwycięstwo w BIELAŃSKIEJ CZASÓWCE 2021 
- start na rowerach szosowych i do jazdy indywidualnej na czas 
obowiązują następujące kategorie wiekowe: 
 

kobiece 

Kategoria K20: 18 – 29 lat (rocznik 2003-1992) 

Kategoria K30: 30 - 39 lat (roczniki 1991-1982) 

Kategoria K40+: 40 lat i więcej (roczniki 1981 i wcześniejsze) 

męskie 

Kategoria M20 : 18 - 29 lat (roczniki 2003-1992) 

Kategoria M30 : 30 - 39 lat (roczniki 1991-1982) 

Kategoria M40 : 40 – 49 lat (roczniki 1981-1972) 

Kategoria M50 : 50 – 59 lat (roczniki 1971-1962) 

Kategoria M60 : 60 – 69 lat (roczniki 1961- 1952) 

Kategoria M70 : 70 – 79 lat (roczniki 1951-1942) 

Kategoria M80+: 80 lat i więcej (roczniki 1941 i wcześniejsze) 
 
PROGRAM   ZAWODÓW w dniu imprezy 
 
9:00 – 11:00 – zapisy i odbiór numerów startowych 

Uwaga, 

ostatnią osobę rejestrujemy do startu punktualnie o 11:00   

11:00 - rozpoczęcie zawodów 

11:30 – start pierwszego uczestnika 

Jako pierwsza startuje grupa na rowerach dowolnych. Następnie grupa II na rowerach czasowych i 

szosowych. 

Start w odstępach co dwie minuty. 

W jedną godzinę po ukończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika - uroczystość dekoracji zwycięzców. 

 
UWAGA! Uczestnicy z licencją MASTERS startujący na rowerach szosowych lub do jazdy 
indywidualnej na czas zdobywają punkty do challange’u zgodnie z kategoriami Komisji 
Masters I Cyklosport PZKol. 
 
8. Zapisy rejestracja 
 
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ztc.pl w zakładce INNE WYŚCIGI. 
W dniu zawodów w godzinach 9:00-11:00 odbiór numerów startowych . 
 

7. Warunki uczestnictwa: 
Aby uczestniczyć w zawodach należy: 

-zarejestrować się do bazy uczestników wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy 

-po dokonaniu rejestracji wnieść opłatę startową przelewem  
             na konto bankowe:  68 1160 2202 0000 0002 8716 9050 
z dopiskiem „BIELAŃSKA CZASÓWKA”- na przelewie należy podać imię, nazwisko oraz rok 
urodzenia. 
 

http://www.ztc.pl/


Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis na Karcie Zgłoszeniowej przed startem , w 
którym zawodnik będzie brał udział, pod następującą klauzulą:  
(osoby znajdujące się na liście startowej opublikowanej w zakładce LISTA STARTOWA/ZAPISY 
nie rejestrują się powtórnie, a ich obecność na LIŚCIE STARTOWEJ jest jednoznaczna ze zgodą 
na poniżej opublikowaną klauzulę). 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. 
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i 
prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku 
lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę 
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z 
warunkami uczestnictwa oraz polityki prywatności i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. 
zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją 
osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję. Ze względów marketingowych dopuszczona jest wysyłka materiałów reklamowych na adresy 
mailowe uczestników zarówno przez organizatora jak i oficjalnych sponsorów cyklu.  Swoim podpisem 

zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem 
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych oraz publikowanie list startowych i wyników przez Żyrardowskie 
Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Żyrardowie w tym szczególnie do publikacji list startowych, 
wyników i komunikatów. Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich zawodach 
organizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - ŻTC.” 
 

Ten sam efekt uzyskujemy rejestrując się przez internet – zatwierdzając powyższą klauzulę w toku 
rejestracji na stronie www.ztc.pl . 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  
Każdy uczestnik  jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. 

10. Sposób przeprowadzania imprezy: 

Przy przeprowadzaniu wyścigów będą obowiązywały przepisy PZKol. 

Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie prowadzącej ścieżkami rowerowymi zamkniętymi dla 
ruchu. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów , ratowników 
medycznych i obsługę techniczną oraz porządkową. 

Ewentualne reklamacje są przyjmowane jedynie drogą mailową na >>kontakt<< ze strony 
www.ztc.pl . 

11. Świadczenia dla zawodników. 
 
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: 
• prawo udziału w zawodach, przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą 
• obsługę sędziowską 
• pomiar czasu – fotofinisz   
• serwis foto (fotografie będą dostępne na stronie internetowej organizatora), 
• zabezpieczenie medyczne. 

http://www.ztc.pl/
http://www.ztc.pl/


 
12. Kontrola antydopingowa: 

podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. 
 
13. Ruch drogowy: 

 wyścig będzie się odbywać przy całkowicie wstrzymanym ruchu drogowym; 

 trasa przebiega asfaltowymi ścieżkami rowerowymi; 

 zawodnicy jadą trasą w jednym kierunku od startu do mety, w trakcie trwania imprezy 

poruszanie się uczestników „pod prąd” wyścigu jest zabronione; 

 zawodnicy proszeni są o szczególną ostrożność w czasie zawodów, a szczególnie w miejscach 

gdzie na trasie występują stałe elementy małej architektury; 
 

14. Nagrody. 
Dla pierwszych trzech osób w każdej kategorii wręczymy puchary.  
Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy nagrody niespodzianki.  

15. Ceremonia dekoracji. 
Nagrody, puchary oraz wszelkie trofea i świadczenia z tym związane będą wręczane tylko na 
podium podczas oficjalnych ceremonii dekoracji zwycięzców. Organizator zwraca się z prośba o 
występowanie na podium w strojach kolarskich lub klubowych. 
 

16. Pomoc techniczna. 
po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy ani osoby obsługujące poszczególnych 
zawodników. Pomoc techniczna może być udzielana jedynie poza trasą wyścigu. Dopuszcza się 
pomoc techniczną pomiędzy zawodnikami. 

17. Informacje dodatkowe. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 
uczestników na zawody i powrotu z nich. 
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
• Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniem 
organizatora. 
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
zawodów. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z 
winy uczestników wyścigu. 
• Osoby bez numerów startowych mają zakaz poruszania się po trasie wyścigu , w przeciwnym 
razie będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 
• Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o 
środowisko naturalne. 
• Organizator nie zwraca opłaty startowej. 
• Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową (bądź rejestrując się przez 
internet na stronie www.ztc.pl ) akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych. 
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w 

http://www.ztc.pl/


siedzibie Organizatora). 
• SZPITAL BIELAŃSKI ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa  tel. 22 569 03 53 

ŻTC BIKE RACE 2021 – ROWEREM PO ZDROWIE 

https://www.google.com/search?q=szpital+biela%C5%84ski&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

