
 

      
 

Regulamin 
Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym w konkurencjach nieolimpijskich  

Mistrzostw   Krajowego Zrzeszenia  Ludowe  Zespoły  Sportowe   w kolarstwie  
torowym  Pruszków 13-15.10.2017r 

 

1. Cel   

Wyłonienie  Mistrzów Polski  w konkurencjach nieolimpijskich  

Wyłonienie  Mistrzów  Krajowego Zrzeszenia  Ludowe  Zespoły  Sportowe   

Popularyzacja  kolarstwa  torowego w środowisku LZS  

Sprawdzenie  aktualnego  poziomu wyszkolenia  zawodników  i zawodniczek LZS  

 

2. Organizator  :  

 Krajowe  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe   

 Polski Związek Kolarski  

 Mazowieckie  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe   

 

 

3. Współorganizatorzy organizacje – instytucje  wspierające  organizację  mistrzostw 

 Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego  

 Ministerstwo  Sportu  i Turystyki  

 Ludowy Uczniowski Klub  Sportowy  „TRÓJKA”  

  

4. Termin i  miejsce :  

Mistrzostwa  rozegrane zostaną  na  torze kolarskim w  Pruszkowie  ul. Andrzeja  1   

w  dniach  13-15.10.2017r.  

 

5. Prawo  startu :  

Prawo startu w  Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia mają  : 

 Zawodnicy będący członkami  Ludowych Zespołów  Sportowych   z opłaconymi 

składkami  członkowskimi  na  rok 2017,   

 posiadający  licencje  kolarskie  na  rok  2017 ,   aktualne ubezpieczenie   od  NW i OC  

  Prawo startu  w Mistrzostwach Polski  w konkurencjach  nieolimpijskich mają : 

 Zawodnicy i  zawodniczki  kategorii młodzieżowiec i junior 

6. Kategorie  wiekowe :  

 Junior  młodszy  / juniorka  młodsza  ( Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS) 



 Junior / juniorka  (Mistrzostwa Polski +Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS) 

 Młodzieżowiec K/M ( Mistrzostwa Polski + Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS) 

Zawody przeprowadzone  zostaną   zgodnie  z przepisami PZKoL. 

 

 

7. Zgłoszenia   

 Zgłoszenia  na  drukach PZKOL należy  przesyłać  na  adres: Mazowieckie  Zrzeszenie 

LZS  04-161 Warszawa ul. Komorska  54/3  lub   biuro@pzkol.pl do dnia  5.10.2017r.  

Ostateczne  przyjmowanie  zgłoszeń   w  dniu  13.10.2017r w  godzinach  13-14  w 

biurze  zawodów  na  torze kolarskim w  Pruszkowie .  

Odprawa  techniczna  w  dniu  13.10.2017r  godzina  16.00 na  torze kolarskim w  Pruszkowie. 

 

8. Finasowanie  zawodów :  

 Koszty  organizacyjne  pokrywa  organizator  

 Koszty  udziału w  zawodach  pokrywają  uczestniczące Kluby 

 Organizator pobiera startowe w wys. 15,- zł.  od  zawodnika   

 

9. Nagrody :  

 W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy i zawodniczki otrzymują medale i  

zdobywają  Tytuł Mistrza  Krajowego Zrzeszenia  LZS  w kolarstwie  torowym  na  rok  

2017 

 W klasyfikacji drużynowej  województw  6 pierwszych woj. otrzymują  puchary  

 Punktacja  poszczególnych konkurencji  

 1 m-ce 6pkt 

 2 m –ce 4pkt 

 3 m-ce 3pkt  

 4 m-ce 2pkt 

 5 m-ce 1 pkt  

 

10. Postanowienie  końcowe  : 

 Zawodnicy  muszą  posiadać  aktualne  ubezpieczenie  NW i OC  

 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki zaistniałe  podczas zawodów  

 Organizator  nie ponosi  odpowiedzialności  za rzeczy zaginione oraz   sprzęt  kolarski    

zniszczony   podczas  trwania  zawodów  

 Komisję sędziowską wyznacza  PZKol 

 W sprawach organizacyjnych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje  

Organizator, w sprawach sportowych – komisja sędziowska    

 Mistrzostwa KZ LZS w konkurencjach  drużynowych  rozegrane  zostaną  wówczas 

gdy  zostanie  zgłoszone (  wystartuje)  co najmniej  3 zespoły. 

 

 

 

 

 



Program  zawodów  :  

13.10.2017 

14.00-15.00 Weryfikacja  zawodników   

16.00 Odprawa techniczna  

  

 

 

  

 17.00- początek zawodów  ( eliminacje) 

Eliminacje do wyścigu punktowego 

Eliminacje  do  scratch  

Eliminacje do eliminacyjnego  

14.10.2017 

9.00 rozpoczęcie  II dnia  

Sprint drużynowy ( LZS) 

Wyścig na dystansie 500 m / 1000m (MP PZKOL) 

16.00 uroczyste otwarcie  Mistrzostw  

Wyścig 3000m/4000m (LZS) + (MPPZKOL) 

Wyścig scratch (LZS)+ (MP PZKOL) 

Wyścig eliminacyjny (LZS)+(MP PZKOL) 

 

15.10.2017 

9.00 rozpoczęcie  III dnia  

Wyścig drużynowy (LZS) 

Wyścig punktowy (LZS)+(MP PZKOL) 

Wyścig Medison )MP PZKOL) 

Zakończenie Mistrzostw 


