
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB 
DOLNY ŚLĄSK 2022 - WYŚCIG NR 2 

ŚCINAWA 04.06.2022 
 

Organizator: 
SPRINT Ścinawa 
 
Współorganizatorzy: 
Gmina Ścinawa 
TC Chrobry Głogów 
DZKol Wrocław 
 
Odpowiedzialny za organizację zawodów jest: 
Grzegorz Sadza, tel. 515 509 016, mail: poczta@fundacjasprint.pl 
Link do wydarzenia: Liga Szkółek Kolarskich Ścinawa 2022 
 
Cel: 
- wyłonienie najlepszych uczniów z rocznika 2008 - 2012 i młodszych w kolarstwie; 
- ocena nabytych umiejętności w zakresie jazdy na rowerze; 
- promocja prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu; 
- upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych; 
- poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów; 
- przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży; 
- rywalizacja rówieśnicza i sportowa, zgodnie z zasadami fair play; 
- prezentacja nowości rowerowych i technik serwisowania; 
- wydarzenie towarzyszące Dni Ścinawy 2022 już 4 i 5 czerwca 
 
Uczestnictwo: 

 prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zrzeszeni w klubach sportowych oraz uprawiający kolarstwo 
   w szkółkach kolarskich -  Paragraf Przepisów Sportowych PZKol 1.1.002 

 Do zawodów z kalendarza PZKol / RZKol dopuszczeni zostaną wyłącznie uczniowie szkółek kolarskich, 
   zarejestrowani przez ich Regionalne Związki Kolarskie w systemie licencji PZKol ( Sinko ) po okazaniu Komisji 
   Sędziowskiej ważnych badao lekarskich. 

 Zawodnicy zrzeszeni w kat. Młodzik / młodziczka ( 2008 - 2009 ) posiadający aktualne badania lekarskie 
   i ważną na 2022 rok licencję.   

 Zawodnicy zrzeszeni w kat. Żak / Żakini ( 2010 - 2011 ) posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2022 
    rok licencję. 

 Dzieci ze szkółek, niezarejestrowane w systemie Sinko, dzieci niezrzeszone - oświadczenie rodzica lub 
   opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do regulaminu podstawowego). 
Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich: 

  Dziewczęta i Chłopcy ur. 2008 i 2009       13 - 14 lat, 

  Dziewczęta i Chłopcy ur. 2010 i 2011       11 - 12 lat, 

  Dziewczęta i Chłopcy ur. 2012 i młodsi    10 lat i młodsi 
 
Biuro wyścigu: 

 Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu: Port Ścinawa. 

mailto:poczta@fundacjasprint.pl
https://fundacjasprint.pl/event/liga-szkolek-kolarskich-scinawa-2022/
https://www.ctik.scinawa.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1308:dni-scinawy-2022-juz-4-i-5-czerwca&Itemid=373


    Dojazd: https://maps.app.goo.gl/859c2YUXGt2p3Zh48 
    Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzid udział w wyścigu w Biurze Zawodów do godz. 10:30, 
    prezentując licencje i zaświadczenia lekarskie.  

 Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art.1.2.087 Przepisów Sportowych, odbędzie się w obecności 
   członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:45 w biurze w zawodów. 

 Zgłoszenia zawodników wyłącznie elektronicznie, najpóźniej do czwartku (02.06.2022) poprzedzającego 
zawody, przez panel zgłoszeniowy: https://www.wynikizawodow.eu/zapisy/62  
 
Kolejnośd startów i dystanse: 
 

godz. 10:45 dziewczynki  rok ur. 2012 i młodsze   10 do 20 min. 3 pętle 

godz. 11:15 chłopcy   rok ur. 2012 i młodsi 10 do 20 min. 3 pętle 

godz. 11:45 dziewczynki  rok ur. 2010 - 2011 (żakini) 15 do 30 min. 5 pętli 

godz. 12:30 chłopcy   rok ur. 2010 - 2011 (żak) 15 do 30 min. 5 pętli 

godz. 13:10 dziewczynki  rok ur. 2008 - 2009 (młodziczka) 30 do 45 min. 6 pętli 

godz. 14:10 chłopcy   rok ur. 2008 - 2009 (młodzik)  30 do 45 min. 6 pętli 

 
Zakooczenie i dekoracja wszystkich kategorii około godz.15.00. 
 
Po dekoracji - prezentacja nowości rowerowych i technik serwisowania. 
 
Wyścigi MTB na rundzie ok. 1300 m (2012 i młodsi, żak). 

 
 

https://maps.app.goo.gl/859c2YUXGt2p3Zh48
https://www.wynikizawodow.eu/zapisy/62


Wyścigi MTB na rundzie ok. 1450 m (młodzik). 

 
 
 
UWAGA: 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności i godzin startu poszczególnych grup wiekowych. 
 
Klasyfikacje: 

 wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i według ogólnego regulaminu oraz 
komunikatu organizacyjnego edycji.   

 wyścigi w kategorii 2008 - 2009 (młodzik i młodziczka) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN wraz  
z dziewczętami i chłopcami nie posiadającymi licencji sportowej (uprawiającymi kolarstwo w szkółkach 
kolarskich) z odpowiednimi rocznikami;   

 wyścigi w kategorii 2010 - 2011 (żak i żakini) zostaną rozegrane w klasyfikacji OPEN wraz z dziewczętami  
i chłopcami nie posiadającymi licencji sportowej (uprawiającymi kolarstwo w szkółkach kolarskich)  
z odpowiednimi rocznikami   

 w poszczególnych wyścigach uczestnicy rywalizują w klasyfikacji indywidualnej; 

 wyścigi w kategoriach wiekowych zostaną przeprowadzone w klasyfikacji oddzielnej dla chłopców i 
dziewcząt;   

 dodatkowo zostanie sporządzona oddzielna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencje sportowe  
       w kategoriach młodzik / młodziczka do Challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. 
 
Nagrody: 

 za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach - puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe 

 za miejsca IV - VI w poszczególnych kategoriach - dyplomy.  
 



Postanowienia koocowe:   

 Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni byd ubezpieczeni przez macierzyste 
Kluby 

 Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialnośd. 

 Organizator zawodów zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów 

 Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadad licencję i byd  
ubezpieczeni przez Klub.   

 Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora 
wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.   

 We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie, decyduje Organizator z Sędzią Głównym  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.  

 Dla zawodników będą dostępne drobne usługi serwisowe.  

 Czynne będzie małe stoisko sprzedażowe z odzieżą kolarską i specjalnymi rabatami dla zawodników do 50 %. 
 
Zasady uczestnictwa związane z pandemią koronawirusa:  

1. Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, aktualne na dzieo wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego 
Związku Kolarskiego, dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w 
związku z transmisją koronawirusa w Polsce.  

2.  Nie mogą uczestniczyd w zawodach zawodnicy, osoby obsługi, sędziowie, trenerzy, instruktorzy, 
opiekunowie zawodników, którzy mieli na 14 dni przed zawodami, kontakt z osobą chorą, izolowaną lub 
na kwarantannie.  

3.  Osoby wymienione w punkcie 2, muszą przebywad w maseczkach.  
4.  Organizator będzie dokonywał wyrywkowego pomiaru temperatury uczestników przy użyciu 

termometru zdalnego.  
5.  Organizator, dla celów sanitarnych, będzie sporządzał listę uczestników zawodów, z wyłączeniem osób 

wpisanych na listę startową.  
6.  Wszyscy uczestnicy zawodów po przybyciu na miejsce zawodów zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  
7.  Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:  
-  zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem się choroby 
   COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,  
-  będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialnośd,  
-  przyjmuję do wiadomości, że Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub 
    zaniechania uczestników zawodów. 
 
 
 
 

                                                                                        Organizator 
                                                                                         SPRINT Ścinawa 

 
 

 

Regulamin zatwierdzony przez: DZKol  Wrocław 
Dnia: 19.05.2022 r. 

 
 
 
 



 
 



 


