
Regulamin  III Etapu  Ligi Szosowej  Mazowsza 
Ogólnopolski wyścig Szkółek Kolarskich 

Radzymin 10.06.2017r. 
 

 

1. CEL WYŚCIGU 
  

- popularyzacja kolarstwa na terenie  Miasta i Gminy Radzymin oraz 

powiatu Wołomińskiego, 

- wyłonienie najlepszych zawodników  wyścigu kolarskiego w 

poszczególnych kategoriach wiekowych 

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU 

Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY 
 

ROKiS Radzymin i RKS Family Active 

 

4. WSPIERAJĄCY IMPREZĘ   
 

Mazowiecko-Warszawski  Związek Kolarski w Warszawie 

 

5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
 

Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 10.06.2017r. w  Radzyminie w formie 

wyścigu ze startu wspólnego. 

Biuro wyścigu mieścić się będzie Przy ul. Głowackiego na tyłach Kolegiaty 

Przemienienia Pańskiego 

 

Zapisy zawodników odbędą się dnia 10.06.2017r. w godzinach 11.30 – 13.00 

w biurze  zawodów. Wyścig odbędzie się przy ruchu ograniczonym. Całkowite 

zabezpieczenie ma tylko grupa zasadnicza – peleton. Zawodnicy odpadający z 

peletonu mają obowiązek jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Program zawodów 

11.30 – 13.00 zapisy w biurze zawodów 



13.15 start kategorii Żakini, Młodziczka, Żak Zawodnicy Szkółek Kolarskich  

- 23 km 

14.00 meta kategorii Żakini, Młodziczka, Żak 

14.20 start kategorii Młodzik, Juniorka Młodsza, Kobiety Open, Amator  - 46 

km 

15.30 meta kategorii Młodzik, Juniorka Młodsza, Kobiety Open, Amator 

16.00 start kategorii Junior, Junior Młodszy, CM 20, M30, M40, M50 - 69km 

17.30 meta kategorii Junior, Junior Młodszy, CM 20, M30, M40, M50 

18.00 Zakończenie zawodów 

Dekoracje odbywać się będą po zakończeniu poszczególnych wyścigów 

Impreza towarzysząca : 

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 

Przedszkole (4,5,6 lat) – 300 m 

Wyścigi odbywać się będą na terenie miasteczka sportowego od godz.13.30 

  

6. UCZESTNICTWO 
 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Junior Młodszy, Junior, 

Młodzik, Młodziczka, Żak i Żakini, posiadający aktualne licencje zawodnicze  

i ważne badania lekarskie, zawodnicy Szkółek Kolarskich zarejestrowanych 

przy PZKOL posiadający ważne badania lekarskie, kategorie: Kobiety Open, 

Amator, CM 20, M30,40, 50 -  startują na podstawie ważnych licencji bądź 

po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia w biurze zawodów i uiszczeniu 

opłaty startowej oraz w dodatkowym wyścigu dzieci niezrzeszone w klubach 

kolarskich - bez licencji, obowiązkowo w kaskach. 

 

7. ZGŁOSZENIA 
 

Zgłoszenia w dniu zawodów w biurze wyścigu w Radzyminie przy ul. 

Głowackiego (na tyłach Kolegiaty Przemienienia Pańskiego) w 

godzinach 11.30-13.00 



8. ZASADY FINANSOWANIA 
 

Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników 

i osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby.  Opłaty startowe 

zgodnie z przepisami PZKOL. 

Kategoria Amator oraz Kobiety Open, opłata startowa - 30 zł 

9. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
 

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. 

10.  NAGRODY 
 

We wszystkich kategoriach przewidziane są medale lub puchary 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Wyścig odbywać się będzie 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   

 


