
 
 

 
 

 
 

  

 
 

REGULAMIN 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 

w kolarstwie szosowym mężczyzn w kat. junior młodszy i młodzik 

Memoriał Joachima Halupczoka 
Turawa  3 – 4 czerwca 2017 r. 

 

I. Cel Wyścigu 
 Wyłonienie najlepszych zawodników: Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS: 

Kat: Junior Młodszy i Młodzik 
- jazda na czas, 

- start wspólny 

 Popularyzacja kolarstwa na Śląsku Opolskim 
 Promocja województwa i powiatu opolskiego 
 Promocja Gmin: Chrząstowice, Ozimek, Turawa 

 
II. Organizatorzy 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 
 

III. Organizator bezpośredni 
 Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 

 

IV. Partnerzy organizacyjni 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

 Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska w Opolu, 

 Urząd Gminy w Chrząstowicach, 
 Urząd Miasta i Gminy Ozimek, 

 Urząd Gminy w Turawie, 

 Starostwo Opolskie 

 

V. Termin i Miejsce 
 3 – 4 czerwca 2017 r. Turawa 

 Biuro wyścigu – Ośrodek – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji 

w NIWKACH, ul. Wiejska 17, telefon: 77 4219629 

 Przyjazd uczestników w dniu 2 czerwca 2017 r., godz. 1600 – 1900 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/POL_Turawa_COA.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/POL_Ozimek_COA.svg


VI. Uczestnictwo 

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami Polskiego Związku 

Kolarskiego ( w kat. Junior młodszy, Młodzik). 
W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS klasyfikowani będą tylko 

zawodnicy klubów Zrzeszenia LZS posiadający legitymacje LZS z aktualnie 

opłaconymi składkami. 

 

VII. Zasady finansowania 

 Koszty udziału w zawodach : noclegi i wyżywienie pokrywają kluby. 
Koszt osobodnia 85,00 zł. /45,00 zł wyżywienie 40,00 zł 

zakwaterowanie/ 

 Opłata wpisowego- 15,00 zł od zawodnika 

. 
VIII. Sposób przeprowadzenia Wyścigu 

 Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 

i Kodeksu Ruchu Drogowego. 
 jazda na czas przy ruchu całkowicie zamkniętym, 

 start wspólny przy ruchu częściowo ograniczonym. 

 
IX. Nagrody 

 Zawodnicy za miejsca I-III otrzymują medale w jeździe indywidualnej na 

czas i ze startu wspólnego oraz koszulki Mistrza Polski KZ LZS 

 Kluby i województwa w łącznej klasyfikacji (jazda na czas i start wspólny za 
miejsca I-III otrzymują puchary 

 W przypadku pozyskania sponsora bezpośredni organizator ufunduje 

dodatkowe nagrody 

 Uwaga : Punkty uzyskane przez zawodników we wszystkich grupach 
wiekowych będą zaliczane do klasyfikacji zespołowej systemu 

współzawodnictwa LZS za 2017 rok. 
 
X. Zgłoszenia 

 Kluby mają obowiązek dokonania zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 26 maja 2017 r. na adres: 
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu 

45-083 Opole. ul. Barlickiego 13 ( e-mail: wzlzsopole@op.pl ). 

tel. / fax. 77 454 38 67 

 
XI. Postanowienia końcowe 

 Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. 

 Za wypadki, szkody (zagubione rzeczy, sprzęt) spowodowane przez 
uczestników wyścigu (tj. od momentu przyjazdu do momentu wyjazdu) 

podczas pobytu i w trakcie trwania wyścigu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 
 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Zawodnicy i osoby towarzyszące powinni być ubezpieczeni (NW i OC). 

 Zawodników, osoby towarzyszące na trasie Wyścigu obowiązuje bezwzględne 
przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

 Sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Komisarz/Sędzia Główny 

w porozumieniu z Organizatorem. 

 Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom 
Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służbie Medycznej oraz Organizatorowi. 



 Komisję Sędziowską wyznaczy: 

Organizator ze składu Kolegium Sędziów OZKol w Opolu. 

 Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Organizatora są: 
- Marian Staniszewski, Członek Zarządu WZ LZS Opole, Dyrektor Wyścigu 

tel. kom. 603 126 160 

- biuro WZ LZS Opole  tel. kontaktowy: 77 454 38 67, e-mail:  

  wzlzsopole@op.pl 

 Szpitale: 

- PSZOP Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, ul. W. Witosa 23, 
  tel.: 77 5413150 

- Szpital św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, tel. 77 4243400 

 
 

Program zawodów : 
 

2 czerwca, (piątek) 2017 r. 
godz. 1500 - 1900 - przyjazd ekip 

godz. 1800 - 19030 - kolacja 
godz. 2030 - odprawa techniczna 

 
3 czerwca, (sobota) 2017 r. - Niwki 
godz. 0930 - 1430 - jazda na czas, kat: 

młodzik – 5 km 

junior młodszy – 10 km 

 

4 czerwca, (niedziela) 2017 r. - Szczedrzyk 
godz. 800 - 900 

- otwarcie biura (do startu wspólnego) – OSP w Szczedrzyku 

 
godz. 930 - start kat. Junior młodszy (90 km) 

godz. 935 - start kat. Młodzik (30 km) 
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