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XXXVI Międzynarodowy Memoriał 
im. Stanisława Kirpszy 

pod patronatem 
Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej 
Starosty Sokólskiego Piotra Rećko 

  
 

I. CEL IMPREZY: 

1. Uczczenie pamięci byłego zawodnika Stanisława Kirpszy reprezentanta Polski  

i Okręgu białostockiego, 

2. Popularyzacja kolarstwa w województwie podlaskim i na ziemi sokólskiej  

oraz przedłużenie sezonu szosowego 2017. 

II. ORGANIZATORZY: 

1. Gmina Sokółka 

2. Starostwo Powiatowe w Sokółce 

3. Sokólski Klub Kolarski Sokół 

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce 

5.      Podlaski Okręgowy Związek Kolarski 

 

Odpowiedzialni za przygotowanie i przebieg wyścigu z ramienia organizatora będą 

Piotr Kirpsza, tel. 508 716 570, od kontaktów z mediami Mariusz Bykowski 

530 352 835. e-mail: skk.sokol@gmail.com 

 

III. KLASA WYŚCIGU: 

 Wyścig XXXVI Międzynarodowy Memoriał im. Stanisław Kirpszy jest wyścigiem 

szosowym umieszczony w kalendarzu imprez Podlaskiego Okręgowego Związku 

Kolarskiego.  
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IV. UCZESTNICTWO: 

1. W wyścigu prawo startu mają zawodnicy, którzy posiadają licencję i ważne 

badania lekarskie, oraz amatorzy, którzy wypełnili oświadczenie przygotowane przez 

organizatora. Należy też uiścić opłatę startową zgodnie z wytycznymi PZKol, a w 

kategorii Open 30zł. 

2. W wyścigach mogą startować następujące kategorie wiekowe: 

Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka 

Junior Młodszy, Juniorka Młodsza 

Junior, Juniorka  

OPEN: (Masters, Cyklosport, Amator 18+, Kobiety) – poza punktacją PZKol 

 

3. Zgłoszenia należy nadsyłać do 01.09.2017r. na adres: 

skk.sokol@gmail.com, w tytule wpisując "Zgłoszenia Memoriał Kirpszy 2017 

(nazwa klubu)" podając niezbędne dane i nr tel. kierownika ekipy, oraz na miejscu 

dokonać weryfikacji zgłoszenia. 

 

V. BIURO WYŚCIGU: 

 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 9.09.2017 r. od godziny 10.00  

pod adresem Osiedle Zielone 2, 16-100 Sokółka, Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Sokółce. 

 Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu  

w godzinach od 10.30 do 12.00. 

 Odprawa ekip o godz. 12.20 w biurze zawodów. 

 

VI. KOLEJNOŚĆ STARTU: 

1. Wyścig w dniu 9.09.2017 r. w Sokółce zostanie przeprowadzony na trasie 

okrężnej, dystans 1 okrążenia 17 km. 

13.00  Junior       – 5 okrążeń (85 km), 

13.03         Open                                                                – 4 okrążenia (68 km) 

13.06  Junior młodszy,  Juniorka                       – 4 okrążenia (68 km), 

13.08  Młodzik, Młodziczka, Juniorka młodsza          – 2 okrążenia (34 km), 

                  Żak,  Żakini                                                       – 1 okrążenie (17 km). 

 

Decyzja o dokładnym przydzieleniu do grup poszczególnych kategorii Kobiet 
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zapadnie podczas odprawy technicznej. 

W wypadku małej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia 

kategorii z osobną klasyfikacją oraz zmianą dystansów. 

VII.  KLASYFIKACJA I BONIFIKATY: 

W wyścigu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. Wyścigi zostaną 

przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami UCI  

i PZKol. W poszczególnych wyścigach wyodrębnione zostaną poszczególne 

kategorie. 

 

VIII. NAGRODY: 

  Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary, a wysokość nagród 

rzeczowych, lub pieniężnych zostanie podana na odprawie kierowników ekip. W 

kategorii Open przewidziane jest wyodrębnienie grup wiekowych, których ilość zależy 

od frekwencji oraz przyznanie dodatkowych medali. 

 

IX.  KONTROLA  ANTYDOPINGOWA 

 Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania 

antydopingowe będą przeprowadzone w budynku ZSO  w Sokółce, Os. Zielone 2. 

 

X.   CEREMONIA DEKORACJI: 

Do dekoracji mają obowiązek zgłosić się najlepsi zawodnicy swoich kategorii 

wiekowych. Ilość nagradzanych miejsc zostanie podana na odprawie technicznej. 

 

XI.  KARY: 

 W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe (PZKol, UCI). 

 

XII.  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

Wyścig będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym w czasie 

przejazdu kolumny. Grupy pozostające z tyłu, przed którymi nie ma pojazdu policji, 

muszą jechać prawą strona drogi i jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Zawodnik, który na trasie będzie miał stratę do prowadzącego więcej niż 6 min może 

zostać wycofany z wyścigu przez sędziów i niesklasyfikowany. 

 

XIII.  PROGRAM MINUTOWY Z TRASĄ 

 1. Biuro wyścigu czynne od godz. 10.00  

  (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce). 

 2. Przyjmowanie ekip godz. 10.30 – 12.00. 



 Str. 5 

 3. Odprawa techniczna godz. 12.20. 

 4. Prezentacja ekip godz. 12.30 – 12.50 

 5. Czas trwania wyścigu od godz. 13.00 – 16.00. 

 

XIV. PLAN TRASY  - w dalszej części regulaminu 

 

XV.   SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ: 

Skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol. 

 

XVI.  ZASADY FINANSOWANIA 

 Koszty organizacyjne wyścigu puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne  

dla zawodników ponoszą organizatorzy. 

 Koszty uczestnictwa w wyścigu: zakwaterowanie, wyżywienie za zawodników  

i osoby towarzyszące opłaca macierzysty klub sportowy lub inne organizacje 

zgłaszające zawodników do wyścigu. 

 

XVII.  SZPITALE: 

  SP ZOZ w Sokółce, ul. Sikorskiego 40 tel. 85 7220463. 

 

XVIII. POSTANOWIENIA Końcowe: 

1. Poszczególni zawodnicy i osoby towarzyszące powinny być ubezpieczone  

od nieszczęśliwych wypadków przez swoje macierzyste kluby, lub posiadać 

ubezpieczenie osobiste.  

2. Obowiązuje kask sztywny. 

3.  Za kradzieże i zniszczenia  organizatorzy imprezy odpowiedzialności nie 

ponoszą. 

4. We wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie będzie 

decydował Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 
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