
 

 

IX MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA 2022 

 

REGULAMIN 

CEL IMPREZY: 

• Upamiętnienie Piotra Ekierta i osób zasłużonych dla rozwoju kolarstwa w Garwolinie 

• Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej 

• Propagowanie aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców powiatu garwolińskiego i okolic 

• Promocja Miasta Garwolina, Gminy Garwolin, Gminy Górzno i Powiatu Garwolińskiego 

• Wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych 

ORGANIZATOR: 

Garwolińskie Stowarzyszenie Kolarskie „Horyzont”  https://www.facebook.com/gskhoryzont/ 

TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU: 

2 października 2022 (niedziela) w godz. 09:00 – 16:00 
Garwolin – Szkoła Podstawowa w Uninie 86B / Biuro zawodów / Start / Meta 

ZGŁOSZENIA: 

• Przez formularz internetowy:  https://dostartu.pl 

• W biurze zawodów w dniu imprezy w godz. 10:00 - 11:30 

 

https://www.facebook.com/gskhoryzont/
https://dostartu.pl/


PRZEBIEG TRASY: 

• Wyścig zostanie rozegrany przy otwartym ruchu ulicznym na pętli o długości 20 km. 

• Trasa: Unin - Reducin - Chęciny - Zgórze - Przykory - Goździk - Łętów – Unin  

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU: 

• Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego oraz niniejszym regulaminem. 

• Wyścig ze startu wspólnego w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

• Szczegóły dotyczące rozgrywania wyścigu zostaną podane na odprawie technicznej przed 
startem wyścigu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Zgłoszenie zawodników poprzez formularz internetowy lub w biurze zawodów w dniu wyścigu. 

• Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań zawodnik 
podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach  
oraz o starcie na własną odpowiedzialność:  
- oświadczenia uczestnika zawodów w przypadku osoby pełnoletniej – druk dostępny w biurze 
zawodów w dniu imprezy; 
- oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika zawodów w przypadku osoby 
niepełnoletniej – druk dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy. 

• Opłacenie udziału – wpisowego w biurze zawodów – 60 zł. Z opłaty wpisowej zwolnione są 
dzieci i młodzież do lat 18. Opłaty tylko gotówką w biurze zawodów przy odbiorze pakietu 
startowego składające się z numeru startowego, chipa do pomiaru czasu oraz drobnych 
upominków. 

• Obowiązkowe posiadanie sprawnego roweru szosowego lub innego w pozostałych kategoriach 
oraz kasku sztywnego. 

• W kategorii rower dowolny dopuszcza się na start rowery typu gravel z oponą min 35C. 

• W kategorii rower dowolny nie dopuszcza się startu na rowerze szosowym. 

• W wyścigu mają prawo startować amatorzy z licencją kolarską jak i bez licencji. 

• Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania wyścigu. Ruch uliczny będzie 
kierowany przez uprawnione służby, zapewnione przez organizatora. 

KATEGORIE: 

KATEGORIA ROWER SZOSOWY 

• Kobiety 
K OPEN /2 okrążenia – 40 km/ 
 

• Mężczyźni 
M OPEN /3 okrążenia – 60 km/  
 
JUNIOR /16 – 19 lat/, /2 okrążenia – 40 km/ 
M20 /20 – 29 lat/, /3 okrążenia – 60 km/ 
M30 /30 – 39 lat/, /3 okrążenia – 60 km/ 
M40 /40 – 49 lat/, /3 okrążenia – 60 km/ 
M50 /50 – 59 lat/, /2 okrążenia – 40 km/ 
M60+ /60 lat i powyżej /, /2 okrążenia – 40 km/ 
 



 
KATEGORIA ROWER DOWOLNY 

• Dzieci Open  
Dziewczynki 
Do lat 6 /1 km/ 
7-11 lat /2 km/ 
12-15 lat /3 km/ 
Chłopcy: 
Do lat 6 /1 km/ 
7-11 lat /2 km/ 
12-15 lat /3 km/ 
 

• Kobiety 
K OPEN /1 okrążenie – 20 km/  
 

• Mężczyźni  
M OPEN /1 okrążenie – 20 km/ 

HARMONOGRAM IMPREZY: 

9:00 Złożenie kwiatów na grobie Piotra Ekierta / Cmentarz parafialny w Garwolinie 
9:30 Przejazd Honorowy „Ekiertówką” grupy kolarskiej Klubu Seniora w Garwolinie / Start Garwolin 
10:00 - 11:30 Biuro zawodów wyścigu / Unin 86 B, Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie 
12:00 Start wyścigu kolarskiego w kategorii Dzieci Open 
12:30 Dekoracja zwycięzców i uczestników Dzieci Open 
12:55 Uroczyste otwarcie IX Memoriału im. Piotra Ekierta 
13:00 Start wyścigu kolarskiego w kategorii Rower Szosowy  
            K Open, Junior, M50, M60+  DYSTANS dwa okrążenia - 40 km 
            M Open, M20, M30, M40 DYSTANS trzy okrążenia - 60 km 
13:02 Start wyścigu w kategorii Rower Dowolny 
            K Open, M Open DYSTANS jedno okrążenie - 20 km 
15.00 Dekoracja zwycięzców i uczestników wyścigu 
            kolarskiego Rower Szosowy i Rower Dowolny 

NAJBLIŻSZE SZPITALE: 

SPZOZ w Garwolinie. ul. Lubelska 50. 08-400 Garwolin. tel. (25) 68-44-700 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu, a podpisując stosowne 
oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych  
(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem  
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. 

• Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 
odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy). 

• Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego  



w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 
organizatora. 

• Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu imprezy organizator nie odpowiada. 

• Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator i osoby z nim współpracujące, 
a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach. 

• Opiekun prawny/uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom zawodów oraz 
osobom trzecim. 

• Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy 
ze swoim/podopiecznego wizerunkiem w Internecie, prasie i telewizji. 

• Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił 
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

• Każdy zawodnik we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Wyścigi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów lub jego przerwania z ważnych 
przyczyn. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii dziecięcych w open w przypadku 
zaistniałej konieczności. 

• W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator z Sędzią Głównym zawodów. 
 


