
 
 

 
 

REGULAMIN „Wyścigu Prezesa” 
 

Rozgrywanego w cyklu szosowym CYKLO szosa 2017  
 

§ 1 Cel imprezy 
 
1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej na Pomorzu 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
3. Wyłonienie najlepszego kolarza amatora wśród stanowisk Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu spółek 
prawa handlowego.  

 

§ 2 Organizator 
 
Organizatorem klasyfikacji „Wyścigów Prezesa” jest : 
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe, ul. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia. 
NIP: 586 22 88 266 
REGON: 222037296 
KRS: 0000498745 
Email: kontakt@cyklo.info.pl 
Tel.: 731 523 409 
www: www.cyklo.info.pl  
nr. konta bankowego: Pekao S.A. 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151 
  
 

§ 3 Czas i miejsce 
 

1. W ramach „Wyścigu Prezesa” rozgrywanego w cyklu szosowym CYKLO  szosa 2017 odbędą się 4 

wyścigi: 

 30 kwiecień CYKLO Gniewino 

 09 lipiec CYKLO Strzepcz 

 25 czerwca CYKLO Gdynia 

 2 września CYKLO Kartuzy 

 

2. W ramach cyklu szosowego CYKLO szosa 2017 na każdej z imprez klasyfikacja „Wyścigu Prezesa” 

będzie rozgrywana oddzielnie na 2 dystansach: 

•      „Mała pętla” dystanse 35 km - 50 km 

•      „Duża pętla” dystans 60 km – 125 km 

 
§ 4 Zgłoszenia 

 
1. Zgłoszenia drogą elektroniczną są przyjmowane na formularzu umieszczonym na stronie: 

www.cyklo.info.pl , podczas zgłoszenia należy zadeklarować dystans. Startujący może dokonać w 
kolejnej edycji zmiany dystansu z krótkiego na długi lub odwrotnie, jednak punkty do klasyfikacji 
generalnej sumują się tylko na jednym dystansie. 
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2. Zawodnicy biorący udział w „Wyścigu Prezesa” mają obowiązek przy rejestracji wybrać kategorię  
„Wyścig Prezesa”. 

3. Po rejestracji elektronicznej należy przesłać aktualnego KRS na adres: kontakt@cyklo.info.pl w celu 
potwierdzenia stanowiska Prezesa lub Członka Zarządu w spółce prawa handlowego .   
 

§ 5 Uczestnictwo 
 

 
1.  W każdej imprezie cyklu CYKLO szosa 2017 na „Małej Pętli” i „Dużej Pętli” zostanie rozegrany „Wyścig 

Prezesa”.  Jest to wyścig dedykowany Prezesom Zarządu oraz wszystkim Członkom Zarządu Spółek 
prawa handlowego lub Stowarzyszeń. Osoby biorące udział w „wyścigu Prezesa” podlegają również 
klasyfikacji dla pozostałych startujących wymienionej w regulaminie cyklu wyścigów szosowych CYKLO 
2017 znajdującego się na www.cyklo.info.pl.  
 

2. Zawodnicy biorący udział w „wyścigu Prezesa” mają obowiązek przy rejestracji wybrać kategorię  
„Wyścig Prezesa”. Wymogiem jest pełnienie funkcji na stanowisku Prezesa Zarządu lub Członka 
Zarządu spółki prawa handlowego lub Stowarzyszenia przez okres min. 12 miesięcy od daty zapisów, 
a także przesłanie aktualnego KRS na adres: kontakt@cyklo.info.pl.  W celu weryfikacji, podczas 
odbioru numeru startowego w biurze zawodów, zawodnicy są zobowiązani do okazania aktualnego 
wpisu do KRS.  

§ 6 Nagrody 
  

1. Dla zwycięzców każdego z Etapów „Wyścigu Prezesa” przewidziano dekorację: 
 

1. Dystans „Mała Pętla” rozgrywany na każdym z etapów CYKLO szosa 2017: 

 W kategorii Kobiet OPEN 3 pierwsze zawodniczki otrzymają trofea podczas dekoracji. 

 W kategorii Mężczyzn OPEN 3 pierwszych zawodników otrzyma trofea podczas dekoracji. 
 

2. Dystans „Duża Pętla” rozgrywany na każdym z etapów CYKLO szosa 2017: 

 W kategorii Kobiet OPEN 3 pierwsze zawodniczki otrzymają trofea podczas dekoracji. 

 W kategorii Mężczyzn OPEN 3 pierwszych zawodników otrzyma trofea podczas dekoracji. 
 

2. Prowadzona będzie również klasyfikacja generalna „Wyścigu Prezesa” w sezonie 2017 w wyścigach 
wymienionych w § 3 niniejszego regulaminu. Klasyfikacja generalna „Wyścigu Prezesa” 2017 będzie 
prowadzona na każdym z dystansów na imprezach CYKLO szosa 2017. 
 

3. Do klasyfikacji będzie brana pod uwagę suma 3 najlepszych czasów brutto ze wszystkich imprez cyklu - 
liczy się czas brutto sumy wyników na danym dystansie. Zwycięża zawodnik z najkrótszym czasem. 
Za brak udziału w poszczególnej imprezie Cyklu zawodnik będzie miał doliczony czas ostatniego 
zawodnika + 1 min. W przypadku startu zawodnika na różnych dystansach będzie brany pod uwagę 
wybrany dystans z ostatniej imprezy. 

4. Czasy ze startów na różnych dystansach nie sumują się.   
 
UWAGA! 
Nagroda główna ufundowana przez salon BMG Goworowski z Gdyni  - 2 dniowy wyjazd na Tor w 
Poznaniu oraz szkolenie z jazdy sportowej autami od Mercedes-AMG. 
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§ 7 Informacje dodatkowe 
 

1. Podczas każdej z imprez szosowej z serii CYKLO obowiązuje regulamin imprezy określający opłaty, 
zasady rozgrywania wyścigu, świadczenia dla zawodnika dostępny na stronie organizatora: 
www.cyklo.info.pl  

2. Aktualny regulamin znajduje się na www.cyklo.info.pl  
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