
                                                                         

 

 

 

 

 

Regulamin 

 

Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS 

w kolarstwie przełajowym 

„Przełaj nad Wartą” 30.11.2019r. 

Gorzów Wielkopolski 

    

                                     

            
CEL: 

- Wyłonienie Mistrzów Polski LZS.  

- Popularyzacja kolarstwa przełajowego. 

- Popularyzacja kolarstwa i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

- Zdobywanie punktów do klasyfikacji  indywidualnej PZKol. 

- Promocja Miasta Gorzowa Wlkp. 

 

 

ORGANIZATOR: 

- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 

- Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp. 

- LKS „Orlęta” Gorzów Wlkp. 

 

WSPOŁORGANIZATORZY: 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie 

- Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gorzowie Wlkp.  

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 

- Lubuski Związek Kolarski w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 



 

TERMIN I MIEJSCE: 

- Wyścigi odbędą się w dniu 30.11.2019 r. na błoniach rzeki Warty w   Gorzowie Wlkp. 

- Długość rundy ok.2,6 km, start i meta ul. Fabryczna. 

- Biuro wyścigu w siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu ul. Fabryczna 3. 

 

KLASA WYŚCIGU: 

- Wyścig kategorii A 

UCZESTNICTWO: 

- Prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2019 , aktualne 

legitymacje LZS oraz aktualne badania lekarskie. 

- W kategoriach Kobiety Open (elita+ młodzieżowa) oraz Mężczyźni Open (elita+orlik+junior) 

klasyfikacja łączna, natomiast pozostałe kategorie klasyfikacje oddzielne. 

 

ZASADY FINANSOWANIA: 

- Koszty organizacyjne oraz nagród ponoszą organizatorzy. 

- Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy zawodów 

- Startowe wg przepisów PZKol. na rok 2019. 

 

NAGRODY: 

- Zawodnicy Zrzeszenia LZS w kategoriach: juniorka młodsza, junior młodszy, juniorka, junior, 

kobiety U23, mężczyźni U23: zwycięscy otrzymają koszulki mistrzowskie , puchary i medale w 

klasyfikacji indywidualnej . Zostaną przyznane puchary w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej. 

- Organizator zapewnia również nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców  

  w poszczególnych kat. wiekowych bez względu na przynależność związkową. 

Kat. Żak chłopcy  - miejsca  1-6 nagrody rzeczowe. 

         dziewczęta  - miejsca  1-6 nagrody rzeczowe. 

Kat. Młodziczka  - miejsca  1-6 nagrody rzeczowe. 

Kat. Młodzik   - miejsca  1-6 nagrody rzeczowe. 

Kat. Juniorka mł.  -1m-250zł, 2m-150zł,   3m-120zł, 4m-80zł, 5m-60zł. 

Kat. Junior mł.  -1m-250zł, 2m-200zł, 3m-150zł,   4m-80zł, 5m-60zł, 6m-50zł. 

Kat. Kobiety Open  -1m-300zł, 2m-240zł,  3m-200zł, 4m-150zł, 5m-100zł. 

Kat.Juniorki(2002-2003) -1m-200zł  2m-100zł,  3m-60zł.                                                               

Kat. Mężczyźni Open  -1m-500zł,  2m-400zł,  3m-300zł, 4m-250zł, 5m-200zł ,6m-150zł,  

    -7m-100zł, 8m-80zł, 9m-60zł,10m-50zł. 

Kat. Junior(2002-2003) -1m-200zł, 2m-100zł, 3m-60zł. 

Kat. Masters I,II,III,I  -1-3m-nagrody rzeczowe. 

Kat. Amator   -1-3m-nagrody rzeczowe 

W przypadku niskiej frekwencji w danej kategorii ilość miejsc nagradzanych może ulec zmianie.      

 

ZGŁOSZENIA: 

W terminie do 27.11.20119r na drukach zgłoszeniowych. www godlewski-sport.cba.pl na adres: 

godlewski-sport@wp.pl 

Po w/w terminie obowiązuje taryfikator „B” zgodnie z przepisami Pzkol 
 
 
 



SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Pzkol na dystansach; 

Program minutowy: 

8.30-10.00-weryfikacja zawodników  w biurze zawodów ul. Fabryczna 3.                                                   

8.30- 9.45 - trasa wyścigu udostępniona dla uczestników.                 

10.00- start kat. Masters III,IV.                                                   30 min 

10.50- start kat. Masters I,II                                                         45 min 

10.51- start kat.  Amator                                                               45 min 

11.50- start kat.  Młodzik                                                             20 min 

11.51-start kat.  Młodziczka                                                         20 min                                  

12.25- start kat. Junior                                                                  35 min 

12.26- start kat. Żak chłopcy,Żak dziewczęta            -jedna pełna runda 

13.00- Pierwsza dekoracja Amator, Masters I-IV,młodzik, młodziczka,żacy 

13.00-13.30 - trasa wyścigu dostępna dla pozostałych uczestników. 

13.35- start kat. Kobiety Open (elita,u-23,juniorka)                    40 min 

13.36- start kat. Juniorka młodsza                                                30 min 

14.30- start kat. Mężczyźni Open (elita,u-23, junior)                   50 min                                    

15.40 – Uroczyste zakończenie wyścigu, dekoracja pozostałych kategorii. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- W zależności od frekwencji startujących możliwe zmiany w programie minutowym. 

- Uczestnicy wyścigu startują  na własną odpowiedzialność. 

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 

- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby bądź organizacje      

delegujące zawodników. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania zawodów. 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów. 

- Organizator zapewnia boks oraz stanowisko do mycia rowerów. 

- Organizator zapewnia ciepły posiłek w dniu wyścigu. 

- Sędziego głównego wyznaczy Polski Związek Kolarski. 

- Pozostałych sędziów wyznaczy LZKol w Gorzowie Wlkp. wspólnie z organizatorem. 

- W sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami Pzkol decyduje                           

organizator w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu.     

- Wszyscy uczestnicy startują w kaskach ochronnych. 

- Impreza jest ubezpieczona. 

- Zawodnicy kategorii żak, młodzik  startują na dowolnych rowerach. 

- Zawodnicy kategorii Masters oraz Amator zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest Marek Marcyniuk tel: 693-656-127 
 
Zgodnie z przepisami RODO Motyw 32 zgłaszający się do wyścigu wyrażają jednocześnie zgodę na 
przetwarzanie danych przez Organizatorów Zawodów. 

 

  Regulamin zatwierdzono przez Polski Związek Kolarski. 

  

 Krajowe Zrzeszenie LZS Warszawa 

tel:693-656-127

