II MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI KOBIET
„ŚLADAMI KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY O PUCHAR MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
31 lipca – 01 sierpnia 2021r.

REGULAMIN
CEL WYŚCIGU
• Uczczenie 70 rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia.
• Promocja i rozsławienie dorobku historycznego, gospodarczego oraz wskazanie
walorów krajoznawczych i turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego.
• Wyłonienie najlepszych zawodniczek we współzawodnictwie kolarstwa szosowego
Elity Kobiet, U-23 i Juniorek.
• Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
• Promocja Zamku Golubskiego, miasta Golubia-Dobrzynia; gmin: Golub-Dobrzyń,
Radomin; Zbójno; powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz lokalnych atrakcji
turystycznych i sportowych.
• Propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego trybu życia i rekreacji.
ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest Toruński Klub Kolarski „Pacific”, ul. Pera Jonssona 7, 87-100
Toruń tel. 691-767-187, email: nestle1@poczta.onet.pl zgodnie z przepisami UCI i PZKol
Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest: Marian Krych tel. 693-042-314. Wszystkie
informacje techniczne na temat wyścigu zostaną umieszczone na stronie
www.tkkpacifictorun.pl
WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskie
Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu
Urząd Miasta Golub – Dobrzyń
Urząd Gminy Golub – Dobrzyń
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.
UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo
Zamek Golubski
Kujawsko - Pomorski Związek Kolarski w Toruniu
Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
STS Timing
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TERMIN I MIEJSCE
Wyścig jest organizowany w terminie 31.07 – 01.08.2021r. (sobota– niedziela). Składa się z 2
etapów.
- 31.07.2021r. (sobota) Golub – Dobrzyń I etap – jazda indywidualna na czas 22 km Elita
Kobiet + U23 oraz 15 km Juniorki
- 01.08.2021r. (niedziela) Golub – Dobrzyń – Golub – Dobrzyń II etap – ze startu
wspólnego 110,5km Elita Kobiet + U-23 oraz 88,4 km Juniorki
KLASA WYŚCIGU
Wyścig umieszczony jest w kalendarzu PZKol i posiada klasę 15, 16

UCZESTNICTWO
- II Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet „Śladami Królewny Anny Wazówny jest
otwarty dla ekip narodowych, zagranicznych, regionalnych i klubowych. W wyścigu biorą
udział zawodniczki w kategorii elita, U23, juniorka.
- Prawo startu mają zawodniczki posiadający aktualne licencje na rok 2021 wydane przez
federacje narodowe. Zawodniczki startują obowiązkowo w kaskach twardych.
-Wszyscy uczestnicy zawodów, ze względu na panującą sytuacje spowodowaną
wystąpieniem stanu epidemiologicznego w naszym kraju ZOBOWIĄZANI są do zachowania
zasad bezpieczeństwa, nakazów i zakazów.
- Prosimy o podanie numeru telefonu komórkowego trenera lub dyrektora sportowego ekipy
na adres: nestle1@poczta.onet.pl , który jest niezbędny do sprawnej komunikacji w trakcie
zawodów, za pomocą utworzonej grupy WhatsApp.
BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac
1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, parter sala nr 1.
Wydawanie numerów startowych i weryfikacja zgłoszeń w dniu 31.07.2021r. w godzinach od
11:00 do 12:45.
Odprawa techniczna w obecności Komisji Sędziowskiej odbędzie się w dniu 31.07.2021r.
o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub – Dobrzyń, parter sala nr 1.
Noclegi i wyżywienie:
Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
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ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do 28 lipca 2021r. na adres mailowy godlewski-sport@wp.pl

ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.
Opłatę startową według przepisów PZKOL należy uisćić do dnia 28.07.2021r. na konto
Organizatora: 57 2030 0045 1110 0000 0239 9150
KOLEJNOŚĆ STARTU W ETAPIE NA CZAS
Kolejność startu w etapie na czas będzie ustalona według następujących zasad:
Pierwszy etap rozgrywany jako jazda indywidualna na czas. Kolejność startu do I etapu
wyznaczy Komisja Sedziowska zgodnie z przepisami PZKol. Pierwsze wystartują juniorki,
a po nich kobiety open.
PRZEPISY DOTYCZĄCE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW – II ETAP
W przypadku stwierdzonego defektu lub upadku na ostatnich 3 kilometrach etapu zawodnik
zostanie sklasyfikowany z czasem zawodników, w towarzystwie których jechał w momencie
zdarzenia, zaś miejsce uzyska takie, na jakim przejechał linię mety. Jeśli wskutek wypadku
nie będzie mógł przekroczyć linii mety, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu na tym
etapie.
LIMIT CZASU
Limit czasu wynosi 15% i obowiązuje na całym dystansie. Limit czasu może być zmieniony
przez Komisje Sędziowską w porozumieniu z organizatorem zgodnie z przepisami.
KLASYFIKACJE
Wyścig prowadzony jest w następujących klasyfikacjach:
• indywidualna generalna
Puchar Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego
• górska
Puchar Starosty Powiatu Golub - Dobrzyń
• najaktywniejsza zawodniczka
Puchar Burmistrza Miasta Golub – Dobrzyń
• najlepsza zawodniczka U23
Puchar Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
• najlepsza juniorka
Puchar Prezesa firmy Cereal Partners Poland
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Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna open, poniżej 23 lat (U-23) oraz w kategorii
juniorka.
1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA - GENERALNA
PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.015.
2. KLASYFIKACJA GÓRSKA
PUCHAR STAROSTY POWIATU GOLUB - DOBRZYŃ
Na trasie II etapu wyścigu górskie premie będą punktowane:
• 1 miejsce - 3 punkty
• 2 miejsce - 2 punkty
• 3 miejsce - 1 punkt
Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii open zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.017.
3. KLASYFIKACJA AKTYWNCH
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GOLUB - DOBRZYŃ
Na trasie II etapu rozegrane zostaną lotne finisze punktowane:
• 1 miejsce 3 punkty
• 2 miejsce 2 punkty
• 3 miejsce 1 punkt
W kategorii juniorka meta jest jednocześnie ostatnią lotną premią ( 4 runda).
Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii open zgodnie z przepisami UCI art. 2.6.017.
4. KLASYFIKACJA NAJLEPSZA ZAWODNICZKA U23
PUCHAR WÓJTA GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
Indywidualną zwyciężczynią klasyfikacji zostanie ta zawodniczka, której suma czasów
z poszczególnych etapów będzie najniższa.

5. KLASYFIKACJA NAJLEPSZA JUNIORKA
PUCHAR PREZESA FIRMY CEREAL PARTNERS POLAND
Indywidualną zwyciężczynią klasyfikacji zostanie ta zawodniczka, której suma czasów
z poszczególnych etapów będzie najniższa.

Strona 4 z 9

6. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Najlepszą drużyną w klasyfikacji drużynowej zostanie te drużyna, której łączna suma czasów
z poszczególnych etapów będzie najniższa biorąc pod uwagę 3 najlepsze zawodniczki =
Kobiety Open (Elita i Orliczki) i oddzielna klasyfikacja drużynowa dla Juniorek
NAGRODY

Miejsce

KOBIETY OPEN
I ETAP
(ITT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ

700,500,400,300,200,100,2200,-

II ETAP
kl.
(st. wsp.) Generalna
700,500,400,300,200,100,2200,-

1000,800,700,600,500,450,400,350,200,150,5150,-

KOBIETY U-23

JUNIORKI

I ETAP
(ITT)

II ETAP
(st. wsp.)

kl.
Generalna

I ETAP
(ITT)

II ETAP
(st. wsp.)

kl.
Generalna

500,400,250,1150,-

500,400,250,1150,-

600,400,300,-

300,200,150,650,-

300,200,150,650,-

600,400,300,200,100,-

1300,-

Najlepsza zawodniczka klasyfikacji górskiej (open)
• 1 miejsce – Puchar + 400,00 zł
• 2 miejsce – 200,00 zł
• 3 miejsce – 100,00 zł
Najlepsza zawodniczka klasyfikacji aktywnej (open)
• 1 miejsce – Puchar + 400,00 zł
• 2 miejsce – 200,00 zł
• 3 miejsce – 100,00 zł
Najlepsza drużyna (open i Juniorki)
• 1 miejsce – Puchar
• 2 miejsce – Puchar
• 3 miejsce – Puchar
Pula nagród wynosi 17450,00 zł.
UWAGA ! wysokość nagród może ulec zmianie / na wyższe / w zależności od pozyskania
sponsorów wyścigu.
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1600,-

KONTROLA ANTYDOPINGOWA
•

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania
antydopingowe zostaną przeprowadzane w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

CEREMONIE OFICJALNE
Zgodnie z przepisami i niniejszym regulaminem do dekoracji 15 minut po przyjeździe
na metę zwycięzców, po każdym etapie winno zgłosić się 6 najlepszych zawodniczek open na
etapie oraz zawodniczki kategorii U-23, juniorka, które zajęły miejsca 1-3 na etapie. Nagrody
zawodników którzy nie stawili się na oficjalną dekoracje pozostają u organizatora.
Po ostatnim etapie odbędzie się dekoracja klasyfikacji generalnej open za miejsca
1-10, kategorii U-23 za miejsca 1-3 oraz klasyfikacji generalnej kat. juniorka za miejsca 1-5.
Pierwszych trzech zawodniczek klasyfikacji górskiej i aktywnej oraz najlepszej drużyny.
KARY
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol, UCI.
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA WYŚCIGU
Kierowcy pojazdów uczestniczących w wyścigu oraz zawodniczki zobowiązane są do
przestrzegania ruchu drogowego wynikającego z kodeksu drogowego, oraz obowiązujących
zasad poruszania się w kolumnie wyścigu.
Bezpieczeństwo kolumny wyścigu zapewnione będzie siłami policji i druhów OSP do
obowiązków której należy:
• Zatrzymywanie pojazdów jadących z przeciwka, poruszających się w tym samym
kierunku lub w innych kierunkach / na czas przejazdu kolumny wyścigu.
• Ostrzeganie w przypadku powstania przeszkody lub innego niebezpieczeństwa.
• Zawodniczki, które odpadają od głównego peletonu / zwartej kolumny/ jadą prawą stroną
zgodnie z zasadami ruchu drogowego, przestrzegając ich przepisów.
Te ostrzeżenia odnoszą się do zawodników oraz do kierowców pojazdów uczestniczących w
wyścigu. W każdym przypadku kierowcy obowiązani są przestrzegać pierwszeństwa
przejazdu samochodów pomocy technicznej w przypadku jej wezwania. Zwraca się również
uwagę motocyklistom na zachowanie szczególnej ostrożności podczas znajdowania się blisko
zawodników w celu kontroli prawidłowości przebiegu wyścigu.
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TRASA WYŚCIGU
I
ETAP
31.07.2021r. /sobota / start godz. 16:00 Golub- Dobrzyń rynek Jazda
indywidualna - 22 km ELITA KOBIET + U-23 ( 15 km - Juniorki )
Golub – rynek/ ul. Brodnicka - Handlowy Młyn - Lisak (nawrót Juniorki 7,5 km) - Wrocki
– nawrót - Lisak - Handlowy Młyn - ul. Brodnicka - Golub – rynek meta).
II ETAP 01.08.2021r. /niedziela / 110,5 km -ELITA KOBIET+U-23 (5 rund) ; 88,4 km
– Juniorki (4 rundy) / start godz. 11:00 – Plac 1000-lecia, 87-400 Golub – Dobrzyń.
Golub - Dobrzyń/ start ul. Plac 1000-lecia –Sokołowo- Dulsk- Sitno- Węgiersk- NowogródPaliwodzizna- Golub – Dobrzyń – I Lotna Premia koniec I każdej rundy. Długość rundy 22,1
km ( 5 rund w kategorii Elita Kobiet+ U-23 oraz 4 rundy w kategorii Juniorka)
Lotne premie: Golub – Dobrzyń ul. Plac 1000 lecia Start/Meta pod koniec I,II,III i IV rundy
odpowiednio na - 22,1 km; 44,2km; 66,3km.; 88.4km
Górskie premie: Węgiersk 12.5 km; Nowogród 14.1 km.; Węgiersk 34.6 km; Nowogród
36.2km; Węgiersk 56.7km; Nowogród 58.3km;Węgiersk 78,8km; Nowogród 80.4 km.
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
I etap zostanie rozegrany jako jazda indywidualna na czas na dystansie 22 km (2 x 11 km z
nawrotem) w kategoriach Elita Kobiet ; U-23 oraz na dystansie 15 km (2x 7,5 km z
nawrotem) w kategorii Juniorka.
Zawodniczki mogą startować na rowerach do jazdy na czas opisanych w art. 1.3.021
i 1.3.023 Przepisów UCI. Zawodnicy startują co 1 minutę.
Podczas pokonywania dystansu bezwzględnie zabronione jest przekraczanie osi jezdni.

SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Sędziego głównego oraz komisarzy 2 i 3 deleguje PZKOL, pozostałych sędziów RZKOL
Sędzia Główny wyścigu Piotr Rusiecki
OPIEKA MEDYCZNA
Organizator zabezpiecza dwie karetki pogotowia wraz z obsługą. Pomoc medyczna będzie
zapewniona również bezpośrednio po zakończeniu etapu.
Szpitalne oddziały ratunkowe mieszczą się:
• Golub – Dobrzyń ul. Dr. J.G. Koppa, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 56 683 22 91
• Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87-100
Toruń, tel. 56 679 31 00
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STREFA GREEN ZONE
Na II etapie wyścigu, strefa GREEN ZONE znajduje się od tablicy koniec miejscowości
Golub – Dobrzyń, do tablicy początek miejscowości Sokołowo, gdzie zawodnicy będą mogli
wyrzucać bidony i śmieci. Strefa GREEN ZONE będzie posprzątana przez ekipę
Organizatora po przejechaniu samochodu Koniec Wyścigu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Szczegółowy program każdego dnia, dekoracji, prezentacji, wypłacania nagród, plany
minutowe etapów tj. kilometraż i czasy przejazdu przez węzłowe punkty trasy, lokalizację
premii, bufetów, miejsc szczególnie niebezpiecznych, rund zostanie zamieszczony w
biuletynie technicznym.
Wszystkie mapki tras etapów znajdują się w biuletynie technicznym.
Wyścig organizowany jest zgodnie z przepisami PZKOL oraz postanowieniami niniejszego
regulaminu. Komisja sędziowska w uzgodnieniu z Dyrektorem Wyścigu i Komitetem
Organizacyjnym Wyścigu rozstrzyga wszystkie kwestie sporne nie uwzględnione
w regulaminie Wyścigu. Za ewentualne wypadki, rzeczy skradzione i porzucone organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
Zawodnicy i sprzęt powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
Za wypadki spowodowane przez zawodników i uczestników trakcie trwania wyścigu
organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wyścig zostanie rozegrany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi w tym zakresie oraz zgodnie
z rekomendacją polskiego związku kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich
o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi PZKOL oraz niniejszym
Regulaminem.

Organizator
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PROGRAM II MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI ELITY KOBIET
„ŚLADAMI KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY”

31.07.2021r. (sobota)
godz. 11:00-12.45 przyjmowanie ekip i weryfikacja dokumentów
godz. 13:00
odprawa techniczna w biurze wyścigu (budynek urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia
godz. 16:00
start I etapu Golub – Wrocki - Golub
godz. 18:00
zakończenie I etapu; dekoracja i wręczenie nagród meta rynek
01.08.2021r. (niedziela)
godz. 11:00
start II etapu – Golub – Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia
godz. 14:00
meta II etapu w kategorii Juniorka Golub Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia
godz. 14:45
meta II etapu w kategorii Elita Kobiet + U 23
godz. 15:00
uroczyste zakończenie wyścigu wraz z wręczeniem nagród –
Plac 1000-lecia, 87-400 Golub – Dobrzyń
PARTNERZY:

POWIAT GOLUBDOBRZYŃ

GMINA GOLUB DOBRZYŃ

GMINA RADOMIN

GMINA ZBÓJNO
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