
REGULAMIN 
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW  

I 
 MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W JEŹDZIE DWÓJKAMI NA CZAS   

w dniu 17.09.2022 r. 
 
1. ORGANIZATOR 
 

Wyścig MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW i MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W JEŹDZIE DWÓJKAMI 
NA CZAS  jest organizowany w sobotę 17.09.2022r. przez CZĘSTOCHOWSKI KOLARSKI KLUB SPORTOWY 
„KOLEJARZ-JURA” z siedzibą w Częstochowie 42-221 przy ul. Wiolinowej 1, e-mail: ggronkiewicz@op.pl. 
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest GRZEGORZ GRONKIEWICZ, tel. 507092732. 
 
2. UCZESTNICTWO 
 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualną licencję i badania lekarskie 
w kategoriach żak, młodzik, junior młodszy, żakini, młodziczka, juniorka młodsza, junior, juniorka 
reprezentujący kluby zrzeszone w ŚlZKol, oraz w Opolskim Związku Kolarskim w przypadku kat. młodzik 
i młodziczka. Opłaty startowe nie będą pobierane. 
 
Zgłoszenia nadsyłać należy na adres organizatora e-mail: slaskizwiazekkolarski@gmail.com do dnia 
15.09.2022r. 23:59 w formacie: 

  UCI ID Imię i nazwisko 

1A     

1B     

2A     

2B     

3A     

3B     

...     

 
3. BIURO WYŚCIGU 
 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 17.09.2022r. od godziny 9:30, w Częstochowie przy Al. Marszałkowskiej – 
w okolicach startu-mety. 
Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje i aktualne badania 
lekarskie w biurze wyścigu w godzinach od 9:30 do 10:15. 
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 przepisów sportowych odbędzie się w obecności 
członków Komisji Sędziowskiej w dniu 17.09.2022r. o godzinie 10:30  w okolicach startu-mety, biuro wyścigu. 
 
4. KOLEJNOŚĆ STARTU i DYSTANE 
Start dwójek będzie odbywał się co minutę w kolejności:, żak, żakini, młodzik, młodziczka, junior młodszy, 
juniorka młodsza, junior, juniorka. Wszystkie kategorie będą rywalizować na dystansie 6 km (2 x 3 km) 
 
5. NAGRODY 
 
Miejsca od 1 do 3  – medale dla kategorii Żak-Junior 
 
 



6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.   
Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji po zakończeniu wyścigu w strojach sportowych. 
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol, UCI 
Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym – ruch zamknięty. 
Komisję sędziowską wyznaczy Śl.Z.Kol. 
Koszty organizacyjne i nagród pokrywa Organizator 
Koszty związane z udziałem w wyścigu pokrywają zgłaszające kluby 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy uczestników. 
Za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie imprezy organizator nie odpowiada 
Parkowanie samochodów technicznych wyłącznie na parkingu przygotowanym przez organizatora zabrania się 
przeprowadzania rozgrzewki na trasie wyścigu w czasie rozgrywania wyścigów. 
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 
Dyrektorem Wyścigu 
Pomoc techniczna  wg obowiązujących przepisów . 
Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się wg wytycznych PZKol 
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność w kaskach ochronnych. 
Organizator nie ubezpiecza zawodników, zawodnicy winni być ubezpieczeni przez kluby macierzyste. 
 
7. WYKAZ SZPITALI NA TRASIE 
 

Szpital im. Rydygiera 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15, tel. 034 370 22 22 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, Częstochowa tel. 34 367 
30 00 
 
 
8. PROGRAM MINUTOWY  
 
9:30 – 10:15 Weryfikacja zawodników 
10:30 Odprawa techniczna  
11:00- Start pierwszej dwójki 
12:00- Przyjazd na metę ostatniej dwójki. 
12:30 -Wręczenie nagród – uroczyste zakończenie 
 
 


