
REGULAMIN 

MISTRZOSTW WARSZAWY (WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY) 

W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

 
Borki k/Radzymina, Marianka k/Mińska Maz., 22 - 23 września 2017 r. 

1. Organizator: 

• Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski 

• KK V-MAX Mińsk Mazowiecki 

• AMP UKS Victoria Radzymin 

• RKS Family Active 

 

2. Cel: 

• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w Warszawie w kategoriach: żak, 

żakini, młodzik, młodziczka, junior mł, juniorka mł, junior, juniorka 

• Ocena wyszkolenia sportowego tych kategoriach wiekowych 

• Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży 

3. Termin i miejsce: 

• Wyścig zostanie rozegrany w dniach 22-23 września 2017 r.  - 22 września w Borkach 
k/Radzymina oraz 23 września w Mariance k/Mińska Mazowieckiego. 

• Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dniu 22 września 2017 r. w biurze zawodów w 

Borkach k/Radzymina (przy skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej i Teresińskiej, 05-255 

Borki). W godz.: 8.30-10:30, 13:45-14:45 oraz w sobotę 23 września do 15 minut 

przed odprawą techniczną. 

• Odprawa techniczna w Borkach k/Radzymina (przy skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej i 

Teresińskiej) w dniu 22 września 2017 r. o godz. 14:45 

4. Uczestnictwo: 

 W zawodach systemu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży mogą uczestniczyć zawodnicy i 

zawodniczki będący członkami warszawskich klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury 

fizycznej, należących do Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego 

 



5. Zgłoszenia: 

 Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest na stronie akces-sport.pl/zapisy 

.Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane  w terminie do dnia 20 września 2017 r. 

Pozostałe zgłoszenia w dniu wyścigu. 

 
6. Sposób przeprowadzenia: 

• 22 września 2017 r. Borki, jazda indywidualna na czas przeprowadzona przy całkowicie 

zamkniętym ruchu drogowym na dystansie 5 km. Trasa z nawrotem: Start przy 

skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej i Teresińskiej (kapliczka na rozdrożu), nawrotka w lesie 

arciechowskim, meta po wyjeździe z lasu. 

godz. 15:00 – żak, żakini - Mistrzostwa Warszawy Dzieci (MWD) w jeździe 

indywidualnej na czas  – na dystansie 5 km 

godz. 15:30 – młodzik, młodziczka - Mistrzostwa Warszawy Młodzików (MWM) w 

jeździe indywidualnej na czas – na dystansie 5 km 

 podczas tego wyścigu rozegrane zostaną również Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików opatrzone osobnym regulaminem 

godz. 16:30 – junior mł, juniorka mł - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych 

(MWJm) w jeździe indywidualnej na czas – na dystansie 5 km 

godz. 17:00 – junior, juniorka - Mistrzostwa Warszawy Juniorów (MWJ) w jeździe 

indywidualnej na czas – na dystansie 5 km 

Czasy startów mogą ulec zmianie względem liczby startujących, dokładne czasy 

startów zostaną podane na oprawie technicznej 

• 23 września 2017 r. Marianka, godz. 10:00 wyścig ze startu wspólnego przeprowadzony 

przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym. 

Trasa: Marianka – Marianka Mała – Chmielew – Barcząca - Marianka 

o Baza zawodów 23 września - Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w 

Mariance - Marianka 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

godz. 10:00 – młodziczka - Mistrzostwa Warszawy Młodzików (MWM) w wyścigu ze 

startu wspólnego – na dystansie 23,9 km (3 rundy) 

 podczas tego wyścigu rozegrane zostaną również Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików opatrzone osobnym regulaminem 

godz. 10:03 – żak, żakini - Mistrzostwa Warszawy Dzieci (MWD) w wyścigu ze startu 

wspólnego – na dystansie 16,1 km (2 rundy) 

godz. 11:00 – młodzik - Mistrzostwa Warszawy Młodzików (MWM) w wyścigu ze 

startu wspólnego – na dystansie 31,7 km (4 rundy) 

 podczas tego wyścigu rozegrane zostaną również Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików opatrzone osobnym regulaminem 

http://akces-sport.pl/zapisy/


godz. 12:30 – junior, junior młodszy - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych 

(MWJm) i Mistrzostwa Warszawy Juniorów (MWJ) w wyścigu ze startu wspólnego – na 

dystansie 47,3 km (6 rund) 

godz. 12:33 – juniorka, juniorka mł - Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych 

(MWJm) i Mistrzostwa Warszawy Juniorów (MWJ) w wyścigu ze startu wspólnego – na 

dystansie 39,5 km (5 rund) 

• Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. 

 
7. Zasady finansowania 

• W ramach organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży nie pobierane są opłaty startowe 

• Koszty organizacyjne pokrywa Mazowiecko Warszawski Związek Kolarski 

• Noclegi i zakwaterowanie kluby załatwiają we własnym zakresie, obiektem 

rekomendowanym przez organizatora jest Hotel Spółdzielni Kółek Rolniczych (ul. 

Kościelna 21, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki) . Koszt noclegu wynosi 30-46 zł 

od osoby. 

8. Nagrody 

 Zawodniczki i zawodnicy za miejsca I - III otrzymają puchary i medale, a za miejsca I - 

VI dyplomy 

 
9. Komisja sędziowska 

Komisję sędziowską wyznacza KS MWZKol. 

10. Postanowienia końcowe 

• Dyrektorem wyścigu jest Dariusz Biernacki, tel: 603-615-207  

• Zawodnicy i zawodniczki startują obowiązkowo w sztywnych kaskach 

• Za wypadki na trasie zaistniałe z winy zawodników lub osób towarzyszących - 

organizator nie odpowiada 

• W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator w 

porozumieniu z sędzią głównym 

• Informacje n/t dozwolonej pomocy technicznej zostaną podane na odprawie 

technicznej 

• Najbliższe szpitale:  

o SPZOZ, Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920; ul. Konstytucji 3 

Maja 17, 05-250 Radzymin; tel.: 22 7607 222 

ORGANIZATOR 
 

 


