
REGULAMIN 

Międzywojewódzkich Mistrzostw  Młodzików i Młodziczek w wyścigu ze startu wspólnego 

 

1. Cel wyścigu: 

    Wyłonienie Mistrzów  w wyścigu ze startu wspólnego w  kategorii Młodzik i Młodziczka 

    

2. Organizatorzy: 

    MG LKS "Błękitni" Koziegłowy 

     Śląski Związek Kolarski w Katowicach 

     Śląska Federacja Sportu w Katowicach 

 

3. Termin i  miejsce: 

13.06.2021r.. godz. 10.05 Pińczyce – start wspólny 

10:05 – Młodzik - 2 okr. x 15,7 km ,  Młodziczka - 1 okr. x 15,7 km 

 

4. Biuro zawodów: 

Szkoła Podstawowa w Pińczycach ul. Śląska  3  w dniu 13.06.2021r.  od godz. 8:00 do 9:00 

Godz. 9:00 odprawa techniczna dotycząca wyścigu ze startu wspólnego w dniu  13.06.2021r.   

 

5. Uczestnictwo: 

Prawo startu mają zawodniczki/cy posiadający aktualne badania lekarskie  

i ważną na rok 2021r. licencję w wyścigu wystartuje 80 zawodników/czek.. Zawodnicy obowiązkowo 

startują w kaskach pełnych. Imienne zgłoszenia na piśmie należy przesyłać do dnia 09.06.2021r..  

na adres: MGLKS „Błękitni” Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28 tel/fax  034/3 141 268, 

536 443 564        e-mai l andrzej.chmurzewski1@wp.pl.  Obowiązują  uczestników  ustawy i rozporządzenia 

nakazy i zakazy w  związku z transmisją  KORONOWIRUSA w Polsce  

 

6. Ocena wyników: 

Zwycięzcą   zostanie zawodnik/czka, który uzyska najlepszy czas na mecie.  

 

6. Zasady finansowania: 

   Koszty organizacyjne ponosi organizator. 

7. Nagrody: 

   Organizator przewiduje medale i dyplomy za miejsca od  1 - 3. 

8. Postanowienia końcowe: 

- Sędziów wyznaczy PZKol i ŚlZKol. 

- Za wypadki na trasie i zagubiony sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności 

- Zawodników i osoby towarzyszące w wyścigu obowiązują przepisy ruchu drogowego 

- Organizator nie ubezpiecza zawodników, zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby 

- W sprawach spornych dot. wyścigu decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią  Głównym 

- Porządek i zasady poruszania się podczas wyścigów będą omówione na odprawie technicznej 

- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów 

- Odpowiedzialnym za organizację wyścigów są: 

      Pan Andrzej Chmurzewski i Tomasz Kozak         

      Tel. 034/3141268, 536 443 564  

       

  13.06.2021r /niedziela/ 

     

8:00 do 9:00  przyjmowanie ekip na podstawie zgłoszeń w biurze zawodów 

9:00               odprawa techniczna dotycząca wyścigu ze startu wspólnego 

10:05 –          Młodzik /Młodziczka  start 

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 2.06.2021 przez Śląski Związek Kolarski   

mailto:andrzej.chmurzewski1@wp.pl

