
Regulamin  Finału Ligi Szosowej Mazowsza pod Patronatem Michała 
Podlaskiego dla kat. Żak, Młodzik, Młodziczka , Junior Młodszy i 
Juniorka Młodsza oraz dla dzieci i młodzieży niezrzeszonych w klubach 
kolarskich. 
 
1.CEL WYŚCIGU  

 
- popularyzacja kolarstwa na terenie wsi Załubice Stare , miasta 
Radzymin oraz powiatu Wołomińskiego,  

         -wyłonienie najlepszych zawodników  wyścigu kolarskiego  

2.ORGANIZATOR WYŚCIGU  
Akademia Michała Podlaskiego Victoria Radzymin 

3.WSPÓŁORGANIZATORZY  
 

Burmistrz miasta Radzymin i RKS Family Active 

 
4.WSPIERAJĄCY IMPREZĘ   
 

     Mazowiecko-Warszawski  Związek Kolarski w Warszawie, Miasto 
Stołeczne Warszawa 
 
5.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
 

Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 03.10.2015 w miejscowości Stare 
Załubice w formie wyścigu ze startu wspólnego, dla zawodników z licencjami 
na trasie okrężnej o długości ok.13 km  – Żak, Żakini, Młodziczka, 3 x 13 km 
– Młodzik, Junior Młodszy i Juniorka Młodsza + dojazd i powrót z pętli ok 1,5 
km, a dla dzieci niezrzeszonych w klubach kolarskich, w okolicach szkoły na 
prostej o długości ok. 1-2 km w zależności od kategorii wiekowej 
 
Biuro wyścigu mieścić się będzie przy Szkole, ul. Mazowiecka 40 
 
Zapisy zawodników odbędą się dnia 03.10.2015 r.w godzinach 10.00 – 11.45 
w biurze  zawodów. Wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym 
na czas trwania zawodów. 12.45 - odprawa techniczna - biuro zawodów. 
Start zawodników niezrzeszonych w poszczególnych kategoriach o 
godz.:12.00. Start zawodników z licencjami ok. godz.:13.00 ( 1 start Żak, 
Żakini i Młodziczka, 2 start – Młodzik, Juniorka Młodsza i Junior Młodszy) 

 



Dla zawodników niezrzeszonych w klubach kolarskich, wyścig odbędzie się 
w następujących kategoriach wiekowych: 
Klasy 1 - 3 szk. podst - 1 km 
Klasy 4 - 6 szk. podst  - 2 km 
Klasy 1 - 3 gimnazjum - 2 km + Żak II i Żakini II  
NA ROWERACH GÓRSKICH 
Przedszkole (4,5,6 lat) – 300 m 
 

6.UCZESTNICTWO  
 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Junior Młodszy, Juniorka 
młodsza, Młodzik, Młodziczka, Żak i Żakini  posiadający aktualne licencje 
zawodnicze oraz ważne badania lekarskie oraz w dodatkowym wyścigu dzieci 
niezrzeszone w klubach kolarskich, bez licencji, obowiązkowo w kaskach. 
 
7.ZGŁOSZENIA  
 

Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wyścigu przy Szkole, ul. Mazowiecka 
40 w godzinach 10.00 – 11.45 
 
8.ZASADY FINANSOWANIA  
 

Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników 
i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby.   

9.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU  
 

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol.  

10. NAGRODY  
 

We wszystkich kategoriach przewidziane są medale  

W finale Ligi Szosowej Mazowsza nagradzane będą trzy miejsca w każdej 
kategorii wiekowej. 

11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

Wyścig odbywać się będzie przy ruchu całkowicie zamkniętym, start 
wspólny przy ruchu częściowo ograniczonym na czas przejazdu kolarzy, 



zawodnicy muszą być obowiązkowo ubezpieczeni od NW i AC przez 
macierzyste kluby.Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg 
wyścigu z ramienia  organizatora jest Dariusz Biernacki tel. kom. 
603 615 207. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje 
sędzia główny w porozumieniu z organizatorem . 

 

12. NAJBLIŻSZE SZPITALE  
 

Powiatowy Szpital: Wołomin ul. Gdyńska 1/3 
 

 

13. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
 

W ramach startu zawodnik otrzymuje: 
- przejazd oznakowaną trasą  
- numer startowy 
- zabezpieczenie medyczne 

- bufet regeneracyjny na mecie 

 

                                                                    ORGANIZATOR 
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