
 

Regulamin VII Memoriału Stanisława Królaka (wyścigi Amatorów) 

Warszawa, 7 sierpnia 2016 r. 

  

1. Nazwa imprezy 

 

VII Memoriał Stanisława Królaka 2016 

 

2. Cel zawodów 

 

- Wyłonienie najlepszych zawodników w VII Memoriale Stanisława Królaka 

- Uczczenie pamięci Stanisława Królaka 

- Promocja Miasta Stołecznego Warszawy 

- Popularyzacja kolarstwa 

- Promocja i zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

- Integracja amatorów jazdy na rowerze 

- Połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem 

 

3. Organizator 

 

Poland Bike Ewa Mulawa, al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin, NIP 1250180239 

nr konta bankowego: 67 2490 0005 0000 4510 4216 2613 
 

Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego 144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403, NIP: 

9522124177, e-mail: biuro@fundacjasport.pl 
 

4. Dyrektor Wyścigu 

 

Grzegorz Wajs, tel. 0-502 319 213, e-mail: polandbike@polandbike.pl 

Biuro Prasowe: media@polandbike.pl 

 

5. Termin i miejsce 

 

- Wyścig odbędzie się 7 sierpnia 2016 roku w Warszawie  

- Start/Meta wyścigu oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą w Warszawie przy ulicy Krakowskie 

Przedmieście w pobliżu Placu Zamkowego. 

- Biuro Zawodów czynne będzie 6 sierpnia (sobota) w godz. 12.00 – 20.00 oraz 7 sierpnia (niedziela) 

w godz. 8.00 – 13.00. 

- Zgłoszenia udziału przyjmowane będą najpóźniej do 30 minut przed startem poszczególnych 

kategorii. 

 

6. Program minutowy 

 

8.00 - 13.00 - zapisy w Biurze Zawodów 

10.00 - wyścigi Mini Cross dzieci 2-4 lat i 5-6 lat (300 m i 600 m) 

 

Rowery górskie - Amatorzy 

 

10.30 - wyścig dzieci (roczniki 2006-2009) - 1 okrążenie (3 km) 

10.30 - wyścig dzieci (roczniki 2003-2005) - 1 okrążenie (3 km) 

11.00 - wyścig kobiet open - 7 okrążeń (21 km) 

11.00 - wyścig mężczyzn (roczniki 1999-2002) - 7 okrążeń (21 km) 

11.00 - wyścig mężczyzn (roczniki 1976-1998) - 7 okrążeń (21 km)  

11.00 - wyścig mężczyzn (roczniki 1975 i starsi) - 7 okrążeń (21 km) 

12.00 - dekoracja - Mini Cross, dzieci, kobiety i mężczyźni na rowerach górskich 
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Rowery szosowe - Amatorzy 

 

12.45 - wyścig młodzieży (roczniki 1999-2002) - 5 okrążeń (15 km) 

12.45 - wyścig kobiet open - 5 okrążeń (15 km) 

13.30 - wyścig Amatorów mężczyzn (roczniki 1976-1998) – 8 okrążeń (24 km) 

13.30 - wyścig Amatorów mężczyzn (roczniki 1975 i starsi) – 8 okrążeń (24 km) 

14.30 - dekoracja - młodzież, kobiety i mężczyźni na rowerach szosowych 

 

Rowery szosowe – PZKol. 

 

15.00 - wyścig MP Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych – 5 okrążeń – (15 km) 

16.00 - wyścig MP Kobiet – Elita, U23 i Juniorka – 10 okrążeń (30 km) 

17.00 - wyścig MP Juniorów – 10 okrążeń – (30 km) 

18.00 - wyścig główny VII Memoriału Stanisława Królaka i Mistrzostw Polski Mężczyzn - 

Elita i U23 - 15 okrążeń (45 km) 

19.45 - dekoracja VII Memoriału Stanisława Królaka i Mistrzostw Polski w Kryterium 

Ulicznym Warszawa 2016 
 

 

7. Imprezy dodatkowe 

 

Mini Cross dla przedszkolaków 

Wyścigi dla dzieci i młodzieży na rowerach górskich i szosowych 

Wyścigi dla Amatorów (kobiety i mężczyźni) na rowerach górskich i szosowych 

Eliminacja Mistrzostw Polski w Kryterium Ulicznym 

 

8. Warunki uczestnictwa w wyścigach w kat. dzieci, młodzieży i Amatorów 
 

W wyścigach Amatorów uczestnikiem może być każda osoba, która spełni następujące warunki: 

- Wypełni kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów i dostarczy do Biura Zawodów, najpóźniej do 30 

minut przed startem swojej kategorii. 

- Dokona opłaty startowej 

- Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

 

„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania w 

trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy 

szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju 

zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób 

świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do 

wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać 

wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł 

sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez 

innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora 

zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona 

przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub 

bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. 

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje 

uczestnictwo w zawodach pod nazwą VII Memoriał Stanisława Królaka 2016. 

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.  



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 przez Fundacja Sport, ul. I. 

Paderewskiego 144d m. 209; 04-438 Warszawa; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów 

sportowych pod nazwą „VII Memoriał Stanisława Królaka 2016”. 

 

Prawo do startu w wyścigu mają osoby: 

- które ukończyły 18 lat 

- w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, 

- poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych obecnych w miejscu rozgrywania 

zawodów. 

  

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność - w przypadku zawodników niepełnoletnich na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów!  

 

9. Opłaty startowe w wyścigach dzieci, młodzieży i Amatorów 

 

- w wyścigach Mini Cross start jest bezpłatny 

- w wyścigach dzieci i młodzieży (roczniki 2003-2009) – 30 zł 

- w wyścigu Amatorów na rowerach górskich – 70 zł 

- w wyścigu Amatorów na rowerach szosowych – 70 zł 

 

Opłata za numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu wynosi: 

 

- w wyścigach na rowerach górskich 20 zł 

- w wyścigach na rowerach szosowych 10 zł 

 

Uwaga – w przypadku wyścigów na rowerach górskich obowiązują numery LOTTO Poland Bike 

Marathon 2016. 

 

10. Nagrody w wyścigach dzieci, młodzieży i Amatorów 

 

Miejsca I-III w poszczególnych wyścigach w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trofeami 

sportowymi, takimi jak: puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe i pieniężne w postaci kuponów 

podarunkowych. Trofea wręczane będą wyłącznie podczas dekoracji. Niestawienie się zawodnika lub 

jego reprezentanta na podium oznacza przepadek trofeum i nagrody. 

 

11. Świadczenia w wyścigach dzieci, młodzieży i Amatorów 

 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik/zawodniczka otrzymuje: 

- pamiątkową koszulkę VII Memoriału Stanisława Królaka 2016 

- napój izotoniczny 

- przejazd oznakowaną trasą wyścigu wytyczoną na Trakcie Królewskim w centrum Warszawy 

- elektroniczny pomiar czasu - pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.bikermania.pl 

- zabezpieczenie medyczne 

- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa 

- ubezpieczenie sportowe 

- bezpłatne, profesjonalne masaże 

- bezpłatny serwis techniczny 

- bezpłatna Chatka Małolatka dla dzieci 

 

 

 

 

http://www.bikermania.pl/


12. Punktacja Omnium Poland Bike 

 

Wyniki uzyskane w poszczególnych wyścigach Amatorów (zarówno na rowerach górskich, jak i 

szosowych) zostaną zaliczone do klasyfikacji Omnium Poland Bike, zgodnie z Regulaminem LOTTO 

Poland Bike Marathon 2016.  

 

13. Postanowienia końcowe 

 

Organizator wyścigu nie zabezpiecza zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników. 

Organizator nie ubezpiecza uczestników wyścigu. 

Uczestnicy mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC i NW, obejmującej 

leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu. 

Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i powrotu z 

wyścigu. 

Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

Każdy uczestnik biorąc udział w wyścigu zobowiązuje się do bezwzględnego respektowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu. 

Organizator zapewnia zawodnikom podstawową opiekę lekarską podczas wyścigu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem 

Wyścigu.  

 

Uwaga: wszyscy uczestnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych; w przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda i obecność podczas wyścigu rodziców - wzór oświadczenia do 

otrzymania przed wyścigiem, w Biurze Zawodów. 

 

 


