
REGULAMIN 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 

W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

Nowa Sarzyna 30.08.2022 r. 

KONKURENCJE: 

1. Wyścig ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn; 

1.ORGANIZATORZY: 

- Podkarpacka Federacja Sportu w Rzeszowie;                                                                             

- Starostwo Powiatowe w Leżajsku;                                                                                              

- KLKS „Azalia” Brzóza Królewska;                                                                                                   

- Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie; 

2. CEL:  

- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzik  

w rozgrywanych konkurencjach z terenu Województw Podkarpackiego  

i Małopolskiego w 2022 roku;                                                                                                           

- zdobywanie punktów do ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego;                         

- popularyzacja kolarstwa  w Województwie Podkarpackim; 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

- wyścigi zostaną rozegrane w dniu 30.08.2022 roku  w  Nowej Sarzynie zgodnie 

z programem minutowym;                                                                                              - 

biuro zawodów – STADION MKS „ UNIA „  NOWA SARZYNA; 

4. UCZESTNICTWO: 

- prawo udziału  w wyścigach mają zawodnicy i zawodniczki w kategorii 

wiekowej młodzik urodzeni w 2008 i 2009 roku, z Województwa 

Podkarpackiego i Małopolskiego posiadający licencje i aktualne badania 

lekarskie, zgłoszeni przez kluby i organizacje; 

 

 



5.ZGŁOSZENIA: 

- zgłoszenia do udziału w wyścigach można dokonad bezpośrednio w dniu 

zawodów zgodnie z programem minutowym;  

- w zgłoszeniu należy obowiązkowa podad pesel zawodnika;                                                                          

- zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów uczestnicy  załatwiają  

we własnym zakresie; 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Termin: 30.08.2022 r. -  wtorek                                                                                                             

– wyścig ze startu wspólnego na trasie okrężnej w Sarzynie  na dystansie:     

dziewczęta 25 km; 

chłopcy- 35 km;                                              

                                                                                                                                                                                                                      
- wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
Kolarskiego; 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

- koszty organizacji imprezy pokrywają organizatorzy na ustalonych warunkach;         

- koszty wyżywienia, zakwaterowania i przejazdu uczestników pokrywają 

zainteresowane organizacje; 

8. NAGRODY: 

- zawodnicy  otrzymują medale za miejsca  I – III oraz  za miejsca punktowane – 

dyplomy;                                                                                                                                                                                       

- ponadto organizatorzy przewidują dodatkowo puchary i upominki dla 

zawodników, o czym poinformują na odprawie technicznej; 

9. KOMISJA  SĘDZIOWSKA: 

- Komisję Sędziowską wyznaczy Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski; 

10. POSTANOWIENIA KOOCOWE: 

- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz 

wypadki spowodowane z winy uczestników w czasie trwania zawodów tj. od        



momentu przyjazdu do momentu wyjazdu uczestników;                                                  

- zawodnicy i osoby towarzyszące powinni byd ubezpieczeni od NNW  i  OC 

przez własne kluby lub jednostki delegujące;                                                                            

- zawodników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów o ruchu 

drogowym oraz przepisów i regulaminów Polskiego Związku Kolarskiego;                       

- we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w 

porozumieniu z organizatorem; 

Organizacja zawodów odbywad się będzie zgodnie z bieżącymi 

Rozporządzeniami Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeo, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii.  

11. WYKAZ NAJBLIŻSZYCH SZPITALI: ZOZ w Leżajsku, ul. Leśna 3; 

12. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW: 

Kierownik zabezpieczenia ze strony organizatora:                                                                

STANISŁAW ZYGMUNT – tel. 512 436 427; 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Podkarpackiego Okręgowego 

Związku Kolarskiego w Rzeszowie w dniu 25.07.2022 r. r. 

PROGRAM MINUTOWY - ZAWODÓW 

30.08.2022 r. - wtorek 

godz.  12.00  -  16.00 – przyjmowanie i weryfikacja zawodników do  w Biurze 

zawodów; 

godz.  16.30 – odprawa techniczna; 

godz.  17.00 – start ostry do wyścigu ze startu wspólnego; 

godz.  19.00 –  dekoracje – zakooczenie zawodów; 

Otrzymują: 

1. Małopolski Związek Kolarski   (z prośbą o powiadomienie zainteresowanych 

klubów); 

2. Podkarpacka Federacja Sportu w Rzeszowie;   

                                 Za Zarząd: Eugeniusz Korbecki – Prezes POZ Kol. w Rzeszowie 


