
 

 

REGULAMIN 
 

PRZEŁAJOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO 

Mistrzostwa Śląska w kolarstwie przełajowym 2019/2020  

w kat. żak, młodzik, żakini i młodziczka 
 

Suszec, 19 października 2019 r. 

 
I. ORGANIZATORZY: 

 

1. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec zwany dalej wyścigiem, 

organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, tel: 662 017 146. 

2. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna 

130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. (32) 449-11-14.   

 
II. CEL WYŚCIGU: 
 

1. Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Rozegranie Mistrzostw Śląska w kolarstwie przełajowym 2019/2020 

w kat. żak, żakini, młodzik, młodziczka. 

3. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE: 
 

1. Biuro wyścigu w dniu 19.10.2019 r. od 08.30 do godz. 9:30 w 

miejscowości Suszec, adres: ul. Ogrodowa 22, (GOK Suszec). 

2. Wyścigi zostaną rozegrany na trasie okrężnej o długości rundy 2500 m, 

linia startu i mety będzie zlokalizowana: Suszec, ul. Ogrodowa 22 (GOK 

Suszec). 

 

IV. UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW: 
1. Prawo startu w wyścigu mają zawodnicy licencjonowani po okazaniu 

ważnej licencji lub legitymacji ucznia szkółki kolarskiej oraz ważnego 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz 

zawodnicy w wieku 17 lat i więcej w wyścigu w formule OPEN. 

 

 



 

 

2. Wyścig zostanie rozegrany w następujących kategoriach: 

 Mistrzostwa Śląska w kolarstwie przełajowym 2019/2020: żak, żakini, 

młodzik, młodziczka 

 Wyścig regionalny: junior młodszy i juniorka młodsza 

 Wyścig OPEN: bez podziału na kategorie 

3. Dystanse: 

 żak: 15 minut, 

 żakini: 15 minut, 

 młodzik: 20 minut, 

 młodziczka: 20 minut, 

 junior młodszy: 35 minut, 

 juniorka młodsza: 30 minut. 

 OPEN: 35 minut 

 

V. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zapisy są prowadzone w formie elektronicznej: 

a. Dla zawodników i zawodniczek w kat. żak, młodzik i junior młodszy: 

drogą emailową na adres: rafal.makowski@gmail.com w terminie do  

17.10.2019 r. 23:59. Zawodnicy zostaną ustawieni na starcie w szyku 

indiańskim według kolejności określonej w zgłoszeniu. Klub i szkółki kolarskie 

którym dany klub patronuje powinny być zgłoszone na jednej liście. 

b. Do wyścigu OPEN: https://dostartu.pl/przelajowy-wyscig-kolarski-v3961.pl.html 

 

2. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną są zwolnieni z opłat startowych. 

3. Zawodnicy zgłoszeni w biurze zawodów są zobowiązani do uiszczenia 

opłaty startowej zgodnie z wysokością opłat podaną przez Polski Związek 

Kolarski w terminie B. 

 

 

 

https://dostartu.pl/przelajowy-wyscig-kolarski-v3961.pl.html


 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1-5 oraz dyplomy za miejsca 1-10. 

2. W każdej kategorii za zajęcie 1 miejsca pamiątkowy puchar. 

3. We wszystkich kategoriach zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany jest 

zgłosić się osobiście w stroju sportowym. 

 

 

 

VII. KARY 

 

1. W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza 

Regulamin  wyścigu, stosowane będą kary określone przepisami PZKol. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol. 

2. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za 

wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby. 

3. Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem zastrzega sobie prawo 

decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie. 

4. Sędziego Głównego i skład komisji sędziowskiej wyznaczy ŚlZKol.



 

 

 

Mistrzostwa Śląska 

 w Kolarstwie Przełajowym 
 

Suszec,  19 października 2019 r. 
 

 

PROGRAM 
 

8:00 – 9:00  Wydawanie numerów startowych. 

8:30 – 9.00  Trening otwarty na trasie zawodów z wyłączeniem prostej 

start/meta 

9:00 – 9.30  Trening otwarty na trasie zawodów na pełnej trasie 

 

9:45 - Uroczyste Otwarcie Wyścigu. 

10:00 - 13:00 – zawodnicy zrzeszeni w klubach kolarskich i szkółkach 

kolarskich. 

godz. 10.00 - żakini rocznik 2009-2008, (15-20 min.) - M.Śl. 

godz. 10.25 - żak rocznik 2009-2008, (15-20 min.)- M.Śl. 

godz. 10.50 - młodziczka rocznik 2007-2006, (max 20-25 min.) - M.Śl. 

godz. 11.20 - młodzik rocznik 2007-2006, (max 20-25 min.) - M.Śl. 

godz. 12.10 – wyścig OPEN rocznik 2003 i starsi, (max 35-40 min.) 

godz. 12.10 – junior młodszy rocznik 2005-2004, (max 35-40 min.) 

godz. 12.11 – juniorka młodsza rocznik 2005-2004, (max 30-35 min.) 

 

13:00 - 13:40 – Zabawy rowerowe - dzieci niezrzeszone w klubach 

kolarskich (bez licencji)  

godz. 13.00 - dzieci rocznik 2014 i młodsi (skrócona runda) 

godz. 13.15 - dzieci rocznik 2013-2012 (mała runda- 1 okrążenie) 

godz. 13.30 - dziewczęta i chłopcy  rocznik 2011-2010 (mała runda- 2 

okrążenia) 

14:00 - Uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców. 


