
REGULAMIN 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK 

W KOLARSTWIE SZOSOWYM 
Długosiodło 10.10.2020r. 

1. Organizator: 

Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski 

Klub Kolarski Panorama Warszawa  

 

 

2. Cel: 

• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzik , młodziczka  

• Ocena wyszkolenia sportowego tej kategorii wiekowej 

• Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży 

3. Termin i miejsce: 

• Wyścig zostanie rozegrane dnia 10.10.2020r.Długosiodło  

• Przyjmowanie zgłoszeń akces-sport.pl  i weryfikacja zgłoszeń  w dniu10.10 .2020  r. 

w biurze zawodów w    

• Odprawa techniczna w   dniu 10.10.2020r   r. o godz. 9.15 

4. Uczestnictwo: 

• Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, mają zawodnicy i 

zawodniczki w kategorii młodzik z województwa mazowieckiego i warmińsko mazurskiego 

posiadający licencje i aktualne badania lekarskie 

 
5. Zgłoszenia: 

• Formularz zgłoszeniowy on-line dostępny jest na stronie akces-sport.pl/zapisy 

.Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane  w terminie do dnia 6.10.2020r do g. 23.59 

.Pozostałe zgłoszenia w dniu wyścigu do godziny  9.30  

 
6. Sposób przeprowadzenia: 

• 10.10 2020 r. Długosiodło   start wspólny g.10.20 Młodzik 39 km ,g.10.25 Młodziczka 

26 km  

o Baza Szkoła Podstawowa  Długosiodło ul. T. Kościuszki 5 



• Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol. 

7. Zasady finansowania 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator oraz Warmińsko Mazurski Związek Kolarski  

• Koszty dojazdu na Mistrzostwa Makroregionu, wyżywienia i zakwaterowania 

zawodników i zawodniczek pokrywają macierzyste kluby 

 

8. Nagrody 

• Zawodniczki i zawodnicy za miejsca I - III otrzymają puchary lub  medale 

 
9. Postanowienia końcowe 

• Dyrektorem  ds. organizacyjnych 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 

• Najbliższe szpitale:  

o SPZZOZ w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków; 

tel.: (29) 74 376 00 

 



 

Program 10.10.2020r 

8-9.30 zapisy w biurze zawodów 

9.15 odprawa techniczna 

10.20 Start Młodzik 39km  

10.25 Start Młodziczka 26 km  

13.00 Dekoracje 

 

 


