


Serdecznie zapraszamy Państwa 
do wzięcia udziału w Święcie Roweru.                                    

W tym roku wypada ono w dniu 24 czerwca 
i będzie to XXV, jubileuszowa edycja tej imprezy.

W ubiegłym roku wzięło w niej udział 14409 osób.
Święto Roweru ma charakter rekreacyjny i jest atrakcją 

dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy, kto 
w godzinach od 8 do 18 w dowolnym tempie przejedzie minimum 

dystans 17 km na trasie Lubartów-Nowodwór-Kozłówka-
Lubartów otrzyma pamiątkowy dyplom, koszulkę oraz weźmie 

udział w losowaniu rowerów i wielu atrakcyjnych nagród.  
Dla uczestników przygotowanych jest siedem tras: Więcej 

informacji na stronie www.swietoroweru.pl
Biuro na czas trwania imprezy:
Lubartów, ul. Nowodworska 34
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Szanowni Państwo!

 Zapraszamy serdecznie do udziału w XLII Ogólnopolskim Wyścigu 
Kolarskim po Ziemi Lubartowskiej. 
Jest to impreza, której korzenie sięgają 1962 roku. Przez szereg lat 
wpisała się trwale w tradycje sportowe Lubartowa. Stało się tak 
dzięki doskonałej organizacji oraz zawodnikom, którzy zaszczycali 
wyścig swą obecnością. Uczestnikami wyścigu byli - Stanisław 
Szozda, Edward Barcik, Wojciech Matusiak, Mieczysław Nowicki, 
Tomasz Brożyna, Dariusz Baranowski. Stawiali w nim również 
pierwsze kroki przedstawiciele lokalnego klubu „LEWART” - Janusz 
Pożak i Ryszard Kozioł, których kariery sportowe śledzili  z uwagą 
miłośnicy polskiego kolarstwa. 
 W początkowym okresie Wyścig po Ziemi Lubartowskiej był 
organizowany dla kolarzy startujących w kategoriach młodzieżowych 
oraz seniorów. W latach 90-tych zdecydowano, że zawody będą 
jednocześnie „Memoriałem Ryszarda Kozioła” – wyrazem szacunku 
i hołdem dla nieżyjącego już reprezentanta lubartowskiego „LEWARTU”.
 Od 1999 roku nastąpiła zmiana zasad rozgrywania wyścigu. Od tego 
roku bowiem jego uczestnikami mogą być tylko zawodnicy startujący 
w kategoriach młodzieżowych oraz kobiety open. 
Zmiana ta nie wpłynęła na popularność imprezy. Gromadzi ona kolarzy 
z terenu całej Polski. Gospodarzami i patronami poszczególnych etapów 
są gminy naszego powiatu. Urokliwe, nie skażone wielkim przemysłem  
tereny, przez które przebiegają trasy wyścigu, życzliwość i gościnność 
mieszkańców sprawiają, że wyścig jest imprezą znaną i uznawaną przez 
zawodników i trenerów.
Mamy nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się na imprezie o wspaniałych 
tradycjach, a udział w niej będzie powodem do dumy dla startujących 
w niej kolarzy.  

Organizatorzy



1. CEL WYŚCIGU 
	 n Popularyzacja kolarstwa  oraz zachęcanie do uprawiania 

kolarstwa
	 n Promowanie gmin i miast będących gospodarzami 

poszczególnych etapów wyścigu

2. ORGANIZATOR
	 n Starostwo Powiatowe w Lubartowie
	 n Sekcja Kolarska MKS „LEWART” AGS Lubartów 

3. TERMINY, MIEJSCA I TRASY WYŚCIGU

 SERIA I, 16 czerwca 2018 r.  –  KOPANINA
 n w godz. 15.00 – 18.30 start, w środku lasu, przy Starym 

Tartaku, meta przy parkingu w Kopaninie. Zbiórka kolarzy 
na 1.5 godz. przed startem głównym w Starym Tartaku. Trasa 
umiejscowiona jest przy drodze krajowej nr 19, na wysokości 
wiaduktu pomiędzy Niemcami a Lubartowem. Jadąc od 
Lubartowa za wiaduktem należy skręcić w drogę leśną 
znajdującą się po prawej stronie. Natomiast jadąc od strony 
Niemiec należy skręcić w lewą stronę przed wiaduktem. 

 15.00 – zbiórka (biuro wyścigu) w środku lasu
 16.30 – odprawa techniczna
 17.00 – start pierwszego zawodnika  (5 km i 10 km bez 

półmetka)

 SERIA II, 17 czerwca 2018 r. –  SERNIKI
 n w godz. 12.00 – 14.30 start i meta Serniki przy Urzędzie 

Gminy – Serniki – Wola Sernicka – Nowa Wieś – Brzostówka 
– Nowa Wola – Serniki. 

 19,2 km runda 
 10.30 – zbiórka przy Urzędzie Gminy w Sernikach 
 11.30 – odprawa techniczna 
 12.00 – junior 5 okrążeń – 96 km 
 12.10 – junior młodszy, kobiety OPEN – 4 okrążenia – 76,8 km 
 12.15 – młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – 2 okrążenia – 

38,4 km 
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SERIA I ODWOŁANA



 SERIA III, 18 sierpnia 2018 r. –  MICHÓW
 n w godz. 12.00 – 14.30 start i meta w Michowie – Rudno
    – Gołąb – Rudka Gołębska – Michałówka – Abramów –
    Marcinów – Michów. 29,1 km runda 
 10.30 – zbiórka przy LO w Michowie 
 11.30 – odprawa techniczna 
 12.00 – junior 3 okrążenia – 87,3 km 
 12.10 – junior młodszy, kobiety open – 2 okrążenia – 58,2 km 
 12.15 – młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – 1 okrążenie – 

29,1 km 

 SERIA IV, 2 września 2018 r. – KOCK 
 n w godz. 12.00 – 14.30 start i meta Kock (Dom Kultury). 

Górka Kocka – Tarkawica – Zawada – Ostrówek – Luszawa – 
Żurawiniec – Tarkawica – Kock 

  16,7 km runda + dojazd do Kocka 8 km 
 10.30 – zbiórka przy Domu Kultury w Kocku 
 11.30 – odprawa techniczna 
 12.00 – junior 5 okrążeń – 99,5 km
 12.10 – junior młodszy, kobiety open – 3 okrążenia – 66,1 km 
 12.15 – młodzik, młodziczka, juniorka młodsza – 1 okrążenie – 

32,5 km 
 15.00 – wręczenie nagród i pucharów za etap i klasyfikację 

generalną wyścigu.

 4. UDZIAŁ I ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

	 n W wyścigu mogą brać udział zawodnicy posiadający licencje 
i aktualne badania lekarskie kategorii: młodzik, junior 
młodszy, junior oraz kobiety ( juniorki mł. i młodziczki 
startują z młodzikami, a juniorki i seniorki z juniorami mł.)

	 n Każdy zawodnik startuje na swoją odpowiedzialność. 
Zawodnicy i osoby towarzyszące winny być ubezpieczone 
przez macierzyste kluby i organizacje od NNW i OC.

	 n Obowiązuje kask sztywny
	 n W trakcie wyścigu zawodnicy winni przestrzegać przepisów 

sportowych PZKol i postanowień zawartych w oświadczeniu 
przy wniosku o wydanie licencji.

	 n Wyścig każdorazowo odbywać się będzie przy ruchu 
częściowo ograniczonym, a osoby towarzyszące i zawodnicy 
mają obowiązek przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.



	 n Zawodnik, który na trasie wyścigu będzie miał stratę do 
prowadzącego 10 min. będzie wycofany i nieklasyfikowany.

	 n Do wyścigu dopuszczone zostaną pojazdy zgłoszone do 
momentu odprawy technicznej i prowadzone przez osoby 
licencjonowane.

	 n Komisję sędziowską wyznaczy na każdy etap OZKol 
i PZKol.

5. PUNKTACJA – punktacja na mecie wg klucza

miejsce I – 10 pkt, II – 8 pkt, III – 6 pkt, IV – 5 pkt, V – 4 pkt, VI – 3 pkt, 
VII – 2 pkt, VIII – 1 pkt

	 n Zwycięzcą serii zostaje zawodnik, który uzyskał łącznie 
największą ilość punktów na mecie 

	 n Punkty do klasyfikacji generalnej (indywidualnej i 
drużynowej) są sumowane wg punktacji z klucza (I-VIII) na 
podstawie klasyfikacji końcowej każdej serii

	 n Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik oraz 
klub, który zdobędzie największą ilość punktów.

	 n W kategoriach kobiet muszą startować minimum 3 kluby, 
aby punktacja była pełna. W innych przypadkach punkty 
będą dzielone na pół.

6. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA RZECZY ZAGINIONE ORAZ WYPADKI ZAISTNIAŁE 
NA TRASIE ORAZ ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN 
W REGULAMINIE ZA ZGODĄ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO.



 SPONSORZY



7. NAGRODY

Organizator przewidział następujące nagrody w poszczególnych 
seriach i kategoriach wiekowych: 

SERIA I, II i III - po 6 nagród na etapie

KATEGORIA JUNIOR, 
JUNIOR MŁODSZY

KATEGORIA 
KOBIETY OPEN

I nagroda  - 300 zł, 250 zł
II nagroda - 250 zł, 200 zł
III nagroda - 150 zł, 120 zł
IV nagroda - 100 zł
V nagroda - 80 zł
VI nagroda  - 60 zł

I nagroda - 200 zł
II nagroda - 150 zł
III nagroda - 100 zł
IV nagroda - 80 zł
V nagroda - 50 zł
VI nagroda - 50 zł

MŁODZICY, JUNIORKI MŁODSZE ORAZ MŁODZICZKI 
OTRZYMUJĄ NAGRODY RZECZOWE

KLASYFIKACJA GENERALNA

INDYWIDUALNA

KATEGORIA JUNIOR, 
JUNIOR MŁODSZY

KATEGORIA 
KOBIETY OPEN

I nagroda  - 600 zł, 500 zł
II nagroda - 400 zł, 350 zł
III nagroda - 200 zł
IV nagroda - 150 zł
V nagroda - 100 zł
VI nagroda - 100 zł

I nagroda - 400 zł
II nagroda - 300 zł
III nagroda - 200 zł
IV nagroda - 100 zł
V nagroda - 80 zł
VI nagroda - 50 zł

MŁODZICY, JUNIORKI MŁODSZE ORAZ MŁODZICZKI 
OTRZYMUJĄ NAGRODY RZECZOWE

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ŁĄCZNA
6 klubów, które osiągną największą ilość punktów otrzymują puchary 
Starosty Lubartowskiego



8. KOSZTY ORGANIZACYJNE

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Startowe za udział w poszczególnych etapach wyścigu – wg przepisów 
określonych przez PZKol.

9. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres:

MKS „LEWART” Lubartów
ul. Krzywe Koło 34 A

21-100 Lubartów
lub faxem pod nr (081) 855 44 38 

info@luvi.pl
Zawodników zgłaszać można również w dniu wyścigu w Biurze 
Organizacyjnym poszczególnych etapów tzn. w miejscu zbiórki. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

	 n Wyścig przeprowadzany jest zgodnie z Przepisami 
Sportowymi PZKol oraz przepisami zawartymi w 
Kalendarzu PZKol na 2018 rok.

	 n We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje 
Sędzia Główny wraz z Organizatorem.

11. ZOZ  Szpital w Lubartowie ul. Cicha  tel.(81) 8552041

Wyniki: http://serwisy.umcs.lublin.pl/marian.grudzinski

Regulamin na stronie: www.luvi-sport.pl

     Organizator    Polski Związek Kolarski

Dyrektor Wyścigu
 Janusz Pożak
 507 082 307






