
                                                                                                                                 
 

REGULAMIN 
SZOSOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA ZE STARTU WSPÓLNEGO 

I 
II WYŚCIGU KOLARSKIEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY MSZANA 

 
1. CEL WYŚCIGU 

 rozpowszechnianie kolarstwa w Gminie Mszana i na Śląsku 
 współzawodnictwo sportowe zgodnie z zasadami fair play 
 zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poprzez jazdę na rowerze 
 promocja Gminy Mszana 
 Wyłonienie Mistrzów Śląska 2019 w wyścigu szosowym ze startu wspólnego w kategoriach 

żaczka, żak, młodziczka, młodzik, juniorka młodsza, juniorka 
 

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU 

 Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie z siedzibą w Połomi 
WSPÓŁORGANIZATOR 

 Ludowy Klub Kolarski FUJI GOS Mszana z siedzibą w Połomi 

       ORAZ KOMITET ORGANIZACYJNY: 

 Adam Antończyk      – dyrektor wyścigu (tel.: 793964611, 32 4760012) 
 Jacek Wnuk               – członek, przedstawiciel Urzędu Gminy 
 Aleksandra Rzepiak – członek, przedstawiciel LKK FUJI GOS Mszana (tel.: 663083144) 
 Mirosław Kozielski   – członek 
 Czesław Rduch         – członek, Komendant Gminny OSP 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 26.05.2019 rok (niedziela) – POŁOMIA; 
 BIURO ZAWODÓW: ul. Centralna 75a (obok skateparku); 
 ZAPISY:  

 w formie elektronicznej na adres lkk.gos.mszana@interia.pl do dnia 24.05.2019 r. do 
godziny 2359. Konieczne jest podanie: kodu UCI, imienia i nazwiska zawodnika oraz 
nazwy klubu 

 w dniu zawodów od godziny 1100 do godziny 1215 
 

 ODPRAWA TECHNICZNA: 1230. 

4. UCZESTNICTWO 

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, 
juniorka młodsza oraz juniorka. 

 Zawodnicy muszą posiadać: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC i NNW oraz 
licencję na 2019 r. lub legitymację członka Szkółki Kolarskiej; 

 Za udział w zawodach nie będzie pobierana opłata startowa.                                                                

5. TRASA WYŚCIGU 

 START i META – ul. Centralna; 
 Trasa wyścigu będzie przebiegać ulicami: Centralna, Przyległa, Folwark; 
 Długość jednego okrążenia 6400 metrów. 



                                                                                                                      

6. PROGRAM ZAWODÓW 

 1300  - START KATEGORIA: ŻAK, ŻAKINI - 1 okrążenie (6,4 km) na zakładkę; 

 1300  - ZABAWA ROWEROWA DLA DZIECI (po starcie kategorii ŻAK; ŻAKINI) 

 1340
 - START  KATEGORIA: MŁODZICZKA - 3 okrążenia (19,2km);  

 1430 – START KATEGORIA: MŁODZIK, JUNIORKA MŁODSZA, JUNIORKA - 5 okrążeń (32 km) na 

zakładkę  

 1545 – wręczenie nagród 

 1600 – zakończenie zawodów 

7. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego, w formie 
wyścigu ulicznego na „kreskę”, przy ruchu częściowo ograniczonym, 

 zawodnik odstający od peletonu porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
 w czasie trwania zawodów ruch samochodów na drodze odbywać się będzie zgodnie                   

z kierunkiem ruchu wyścigu, 
 przed kolumną zawodników będzie poruszać się pilot, 
 opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach startu i mety. 

 
8. NAGRODY 

 medale Mistrzostw Śląska za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii, 
 puchary Wójta Gminy Mszana za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii, 
 nagrody rzeczowe: od I do V miejsca w każdej kategorii, 
 dyplomy do X miejsca w każdej kategorii. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Komisję Sędziowską wyznaczy Śląski Związek Kolarski; 
 Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu; 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i skradzione podczas 

zawodów; 
 We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny 

zawodów w porozumieniu z Organizatorem. 
      
     10. WYKAZ SZPITALI 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. JP II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój, tel: 32 47 84 200 

                                                    

Regulamin zatwierdzono przez Śląski Związek Kolarski 09.04.2019 

 


