
 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KOLARSTWIE SZOSOWYM 
W JEŹDZIE PARAMI NA CZAS 

 
 w kategorii Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka,  

Junior modszy, Juniorka młodsza, Junior 
 

MMM Młodzik, Młodziczka 
 

Woszczyce, 3 październik 2020 r. 
 

 
 

PROGRAM 
 
8:00 – 9:00 biuro zawodów 

 
 

9:15 - odprawa techniczna 
 
 

10:00 – 12:30 - START-META (Woszczyce, ul. Ludwika Pisarka 7). 
 
 Zawodnicy startują co minutę 

 Kolejność: 

 Młodzik  5.0 km 
Młodziczka  5.0 km 
Żak 5.0 km 
Żakini 5.0 km 

 Junior 10.0 km 
  Junior Młodszy 10.0 km 

 Juniorka Młodsza  10.0 km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN 
 

 
MISTRZOSTW ŚLĄSKA W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

W JEŹDZIE PARAMI NA CZAS 
 

w kategorii Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka,  
Junior modszy, Juniorka młodsza, Junior 

 
MMM Młodzik, Młodziczka 

 
Woszczyce, 3 października 2020 r. 

 

 
I. ORGANIZATOR: 

 

Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie Szosowym w Jeździe Parami na Czas 

zwany dalej wyścigiem, organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, 

tel: 662 017 146. 

 

II. CEL WYŚCIGU: 
 

1. Wyłonienie Mistrzów Śląska w jeździe parami na czas w kat. żak, żakini, 

młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy, junior, MMM 

młodziczka, młodzik. 

2. Popularyzacja kolarstwa szosowego. 

3. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 

1. Biuro wyścigu w dniu 3.10.2020 r. w godz. od 8.00-9.00 w miejscowości 

Woszczyce, ul. Ludwika Pisarka 7. Parking ul. Cypriana Norwida (parking 

przyszkolny). 

2. Odprawa techniczna o godzinie 9.15 w biurze zawodów. 

3. Start pierwszej kategorii o godzinie 10.00  



4. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.12.30 

IV. Ograniczenia techniczne: 
   

Żak, żakini, młodzik, młodziczka, junior młodszy i juniorka młodsza: 

ograniczenia sprzętowe w tym przełożenia i pozostałe warunki zgodnie z 

przepisami PZKol. 

 

V. ZGLOSZENIA: 

 

Zgłoszenia do wyścigu należy dokonać do 01.10.2020 r. 23:59 na adres email: 

rafal.makowski@gmail.com  W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i 

zawodnicy posiadający licencję lub legitymację szkółek kolarskich na 2020 rok 

oraz ważne badania lekarskie. Udział bezpłatny. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. Medale i dyplomy dla miejsca 1-3. 

2. We wszystkich kategoriach zawodnik do dekoracji zobowiązany jest 

zgłosić się osobiście oraz w stroju klubowym. 

 

VII. KARY 

 

1. W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza 

Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary 

określone przepisami PZKol. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane zgodnie z 

przepisami PZKol. 

2. Zawodnicy mający defekt mają prawo powtórzyć start na końcu wyścigu. 

 



3. Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów. 

Służby mundurowe oraz porządkowe wyznaczone przez organizatora będą 

zabezpieczały trasę wyścigu. W miejscach gdzie to konieczne będą 

podejmowały regulację ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek 

stosowania się do sygnałów i poleceń osób zabezpieczających trasę 

wyścigu. Niestosowanie się do powyższych skutkować będzie nałożeniem 

kary z dyskwalifikacją włącznie 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

zawodników bądź inne osoby. 

5. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zastrzega sobie prawo 

decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie. 

 
 


