
MISTRZOSTWA POLSKI 
w kolarstwie 

jazda dwójkami i drużynowo 
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REGULAMIN 

I. CEL WYŚCIGU 
− popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży, 

− zdobycie Mistrzostwa Polski w jeździe dwójkami i jeździe drużynowej, 

− promocja Gminy Warlubie i Gminy Osiek, 

− promocja Powiatu Świeckiego i Starogardzkiego, 

II. TERMIN I MIEJSCE 
Wyścig rozegrany zostanie: 

13.09.2013 - jazda dwójkami na czas Warlubie - Osiek - Warlubie 

15.09.2013 - jazda drużynowa na czas Warlubie - Osiek - Warlubie 

III. ORGANIZATOR 
Organizatorem zawodów na zlecenie PZKol jest:: 

ALKS „STAL” Grudziądz, KPZ LZS Toruń, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu , Urzędu Miasta w Grudziądzu, Urzędów Gminy Warlubie i Osiek  Starostwa 
Powiatowego w Świeciu n/Wisłą oraz BS – Auto Grudziądz Autoryzowany Dealer 
Skoda 

IV. UCZESTNICTWO 
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający aktualną licencję 
zawodniczą oraz ważne badanie lekarskie. 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU 
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie: 

13.09.2013 - jazda dwójkami  
(piątek) - juniorka młodsza KL. 1.19 15 km 
 - junior młodszy KL. 1.17 20 km 
 - juniorka KL. 1.16 20 km 
 - junior KL. 1.14 30 km 
 - OPEN (Elita,U-23) K KL. 1.15 20 km 
 - OPEN (Elita,U-23) M KL. 1.12, 1.13 30 km 
 start pierwszej dwójki o godz. 1400 

Klasyfikacja U 23 tylko w przypadku startu minimum 5 ekip.
 

15.09.2013 - jazda drużynowa 
(niedziela) - juniorka młodsza KL. 1.19 30 km 
 - junior młodszy KL.1.17 30 km 
 - juniorka KL. 1.16 30 km 
 - junior KL. 1.14 40 km 
 - OPEN (Elita,U-23) K KL. 1.15 40 km 
 - OPEN (Elita,U-23) M KL. 1.12, 1.13 40 km 
 start pierwszej drużyny o godz. 1000 
Klasyfikacja U 23 tylko w przypadku startu minimum 5 ekip.
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VI. ZGŁOSZENIA 
Przyjmowane będą do dnia 06.09.2013r na adres: 

ALKS „STAL” GRUDZIĄDZ 
ul. Sportowców 3 

86-300 GRUDZIĄDZ 
tel./fax /56/ 465-13-31 

e-mail: biuro@alksstal.org 
Po terminie rezerwacja nie będzie przyjmowana. 

VII. ZASADY FINANSOWANIA 
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty uczestnictwa zawodników 
oraz osób towarzyszących pokrywają zainteresowane kluby wg obliczenia:  

− nocleg (doba) 30,- 
− wyżywienie ( dzień ) 45,- 
− przechowanie rowerów 5,- 
− startowe junior 10,- 

 ELITA K 10,- 
 ELITA M 16,- 

VIII.NAGRODY 
Mistrz Polski otrzymuje koszulkę, a pierwsza trójka medale. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) Wyścig w jeździe dwójkami i jeździe drużynowej odbywać się będzie przy ruchu 

zamkniętym. 

b) Obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego - zawodników 
i  wszystkich osób towarzyszących.  

c) Zawodnicy muszą obowiązkowo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków przez macierzyste Kluby.  

d) W sprawach nie ujętych REGULAMINEM decyduje Sędzia Główny w porozumieniu 
z organizatorem wyścigu.  

e) Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu jest Adam 
Sieczkowski tel. /56/ 465-13-31. 

f) Adres szpitala: 

− Grudziądz ul. Rydygiera 15/17 tel. 56 4500600 

g) Regulamin zatwierdzony został przez Polski Związek Kolarski w Warszawie 
dnia .................................. 

ORGANIZATOR 
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PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY  

13.09.2013 r. godz. 900 - 1100  - weryfikacja dokumentów zgłoszonych 

zawodników  

UWAGA: Weryfikacja będzie bezwzględnie zakończona o godz. 1100 

 godz. 1200 - odprawa techniczna 

 godz. 1200 - 1300 - obiad 

 godz. 1400 - start pierwszej dwójki juniorka mł. 

 godz. 1900 - 2000 - kolacja 

 Dekoracja nastąpi po zakończeniu wszystkich kategorii 

14.09.2013 r. godz.   800 -   900 - śniadanie 

 godz. 1300 - 1400 - obiad 

 godz. 1500 - 1700 - weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu 

( dotyczy jazdy drużynowej ) 

 godz. 1700 - odprawa techniczna 

 godz. 1800 - 1900 - kolacja 

15.09.2013 r. godz.   700 -   800 - śniadanie 

 godz. 1000 - start pierwszej drużyny juniorka mł. 

 Dekoracja nastąpi po zakończeniu wszystkich kategorii 

 

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia oraz Biuro Wyścigu 
Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” 

Grudziądz ul. gen. Józefa Hallera 37 


