
REGULAMIN 
OTWARTYCH SZOSOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA 

 

1. Organizator: 

 Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin 

 RKS Family Active 

 KK V-MAX Mińsk Mazowiecki 

 

2. Cel: 

 popularyzacja kolarstwa na terenie miasta i gminy  Mińsk Mazowiecki  oraz Mazowsza,  

 wyłonienie najlepszych zawodników  wyścigu kolarskiego  

 

3. Współorganizatorzy: 

 Mazowiecko – Warszawski Związek Kolarski  

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 

4. Wspierający Imprezę: 

Mazowiecko-Warszawski  Związek Kolarski w Warszawie 

 

5. Termin, zgłoszenia i miejsce zawodów: 

Wyścig zostanie rozegrany w dniu: 23.09.2017 r. w miejscowości Marianka k. Mińska 

Mazowieckiego na trasie okrężnej o długości okrążenia 7800 m (+ dojazd ze startu i powrót na metę 

2x250m) 

w kategoriach: Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy i Juniorka Młodsza, Junior i 

Juniorka, Kobiety Open, Masters.  

 

Biuro wyścigu mieścić się będzie w miejscowości Marianka w Szkole Podstawowej 

 

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. Biuro zawodów, w sobotę 23 września czynne do 15 minut przed odprawą techniczną. 

 

9:45 - odprawa techniczna - biuro zawodów. 

 

godz. 10:00 – młodziczka – na dystansie 23,9 km (3 rundy) 
 podczas tego wyścigu rozegrane zostaną również Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików opatrzone osobnym regulaminem 

godz. 10:03 – żak, żakini – na dystansie 16,1 km (2 rundy) 

godz. 11:00 – młodzik – na dystansie 31,7 km (4 rundy) 
 podczas tego wyścigu rozegrane zostaną również Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików opatrzone osobnym regulaminem 

godz. 12:30 – junior, junior młodszy – na dystansie 47,3 km (6 rund) 

godz. 12:33 – Kobiety Open, Juniorka, Juniorka Młodsza, M60,M70, Amator – na 

dystansie 39,5 km (5 rund) 

godz. 13:45 - Masters – na dystansie 55,1 km (7 rund) 

 

Dekoracje poszczególnych kategorii odbywać się będą po zakończeniu wyścigów. 

17.00 Zakończenie zawodów 

 

6. Uczestnictwo: 

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: Żak, Żakini, Młodziczka, Młodzik, Junior 

Młodszy i Juniorka Młodsza, Junior i Juniorka, Masters posiadający aktualne licencje zawodnicze, 

ważne badania lekarskie, Kobiety Open, AMATOR (może startować bez licencji)  

Zawodnicy bez licencji, przy zapisie, muszą okazać ubezpieczenie. 

akces-sport.pl/zapisy


 

Mistrzostwa Mazowsza mają charakter otwarty – dozwolony jest udział zawodników z innych 

województw. 

 za wyjątkiem wyścigu młodzików – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

opatrzone są osobnym regulaminem (startuje tylko strefa MMM: Maz+WM) 

 

7. Opłaty startowe: 

wg zasad PZKOL 

 

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. Wyścig odbędzie się przy ruchu 

ograniczonym, poza kolumną wyścigu obowiązują zasady ruchu drogowego. 

 

10. Nagrody: 

We wszystkich kategoriach przewidziane są medale 

 

11. Komisja sędziowska: 

Komisję sędziowską wyznacza KS MWZKol. 

 

12. Postanowienia końcowe  

Wyścig odbywać się będzie przy ruchu ograniczonym,  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. 

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

 

13. Najbliższe szpitale: 

 SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: (25) 506 

51 00  

 

14. Świadczenia dla zawodników: 
W ramach startu zawodnik otrzymuje: 

 przejazd oznakowaną trasą  

 numer startowy 

 zabezpieczenie medyczne 

 

ORGANIZATOR 


