
REGULAMIN 
XII-ego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego MTB 

o Puchar Ziemi Leżajskiej 
i Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 
 

1. ORGANIZATOR  
 
X Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB o Puchar Ziemi Leżajskiej i Eliminacje  
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Wyścig organizowany jest przez Kolarski 
LKS „Azalia w Brzózie Królewskiej  - 37-307  Brzóza Królewska 1063,  
tel. 512436427, email: zygi1063@wp.pl zgodnie z przepisami PZKol. 
Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Stanisław Zygmunt, tel. 512436427. 
Wyścig odbędzie się 08.04.2018r.  
 
2. KLASA WYŚCIGU 

 
Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu PZKoL – klasa 1.17, 1,19. Eliminacje  
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kat. Junior młodszy i juniorka młodsza, 
gdzie zdobywają następujące punkty: 25 juniorów młodszych -  1miejsce – 25 
punktów, 25 miejsce – 1 punkt oraz 20 juniorek młodszych –  
1 miejsce – 20 punktów, 20 miejsce – 1 punkt. 
 
3. UCZESTNICTWO 

 
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii:  

 Żak, Żakini – ur. 2006- 2007 
 Młodzik, Młodziczka – ur.2004 – 2005r., 
 Junior Młodszy, Juniorka Młodsza  - ur. 2002 – 2003r.,  
 Junior, Juniorka – ur. 2000 – 2001r.,  

posiadający aktualne licencje. Zgłoszenia  nadsyłać należy na adres mailowy 
organizatora lub telefonicznie do dyrektora wyścigu, adres i telefon podany wyżej  
w punkcie 1 Organizator do dnia 03.04.2018r.  
 
4. BIURO WYŚCIGU  

 
Biuro wyścigu mieścić się będzie w Tarnogórze (Las Kopecki) w namiocie przy trasie 
wyścigu w dniu 08.04.2018r. w godzinach 8-14.  Możliwość wcześniejszych 
zgłoszeń mailowo zygi1063@wp.pl 
 



5. TRENING  
 
Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu 
wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu 
zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze.  
 sesja treningowa w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:00. 
Podczas trwania wyścigu trenowanie jest zabronione. 
 
6. KLASYFIKACJA I BONYFIKATY 

 
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami UCI i PZKol a w szczególności z 
niemniejszym regulaminem. Wyścig rozegrany jest w klasyfikacji indywidualnej dla 
każdej kategorii wiekowej.  
 
7. NAGRODY  

 
 Zwycięscy wszystkich kategorii wiekowych  otrzymają puchary.  
 Pięciu pierwszych zawodników i zawodniczek w kat. junior otrzyma nagrody 

pieniężne lub rzeczowe. 
  Sześć pierwszych zawodniczek w kat. juniorka młodsza otrzymają nagrody 

rzeczowe. 
 Dziesięć pierwszych zawodników z kat. Junior młodszy otrzyma nagrody 

rzeczowe 
 Pięć pierwszych zawodniczek w kat. młodziczka otrzyma nagrody rzeczowe. 
 Pięć pierwszych zawodników w kat. młodzik otrzyma nagrody rzeczowe. 
 Trzy pierwsze zawodniczki w kategorii Żakini otrzymają nagrody rzeczowe.  
 Pięć pierwszych zawodników w kategorii Żak otrzyma nagrody rzeczowe.  

 
Łączna wartość nagród i pucharów to 5000zł. 
 
8. POMOC TECZNICZNA 

 
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKoL. 
 
 
9. CEREMONIA DEKORACJI 

 
Ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu zawodów o godz. 15.30 zgodnie 
z art. 1.2.112 przepisów sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłaszać się 
następujący zawodnicy.  



- pięciu pierwszych zawodników z kategorii junior i juniorka. 
- sześć pierwszych zawodniczek w kategorii juniorka młodsza 
- dziesięciu pierwszych zawodników z kategorii junior młodszy 
- pięć pierwszych zawodniczek w kategorii młodziczka 
- pięć pierwszych zawodników z kategorii młodzik. 
- trzy pierwsze zawodniczki w kategorii żakini.  
- pięć pierwszych zawodników  w kategorii  żak.  
 
Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach wyścigowych.  
 
10. KARY 

 
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKoL. 
 
11. PROGRAM MINUTOWY  

 
08.04.2018r.  godz. 8.00-13.00 przyjmowanie zgłoszeń zawodników Tarnogóra 
(Las Kopecki) przy trasie wyścigu w namiocie sędziowskim. 
- 10.00 start kategorii żak i żakini  
- 10.30 start kategorii młodzik   
- 10.32 start kategorii młodziczka   
- 11.15 start kategorii juniorka młodsza   
- 12.15 start kategorii junior młodszy   
- 13.30 start szkol podstawowych  
- 14.00 start kategorii junior   
- 14.02 start kategorii juniorka   
 
 
Dekoracja  wypłacenie nagród odbędzie się przy biurze zawodów w miejscu wyścigu 
t.j Tarnogóra (las Kopecki) – godz. 15.30. 
 
W czasie zawodów trenować i rozgrzewać będzie można wyłącznie poza trasą 
wyścigu, na przylegających leśnych ścieżkach, lub na parkingu wyznaczonym przez 
organizatora.  
Mycie rowerów na parkingu dla samochodów wyznaczonym przesz organizatora.  
 
 
12. TRASA 

 
Długość jednego pełnego okrążenia wynosi 3800 m.  
Długość rundy rozjazdowej wynosi 1000m. 



Trasa w terenie leśnym bez karkołomnych zjazdów – w miarę bezpieczna. 
W załączniku załączony graficzny plan trasy wyścigu.  
 
 
13. ZASADY FINANSOWANIA 

 
Koszt organizacji wyścigu w tym nagród ponosi organizator a koszty uczestnictwa 
delegujące kluby. Opłata startowa zgodnie z przepisami PZKoL, pobierana będzie 
przed zgłoszeniem zawodników w biurze zawodów.  
 
14.  KOMISJIA SĘDZIOWSKA  

 
Sędzia główny i komisarze delegowani zostaną  przez PZKoL. Pozostali sędziowie 
będą z OZKoL w Lublinie.  
 
 
15. KONTROLA ANTYDOPINGOWA  

 
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKOL. Badania -  
pobieranie próbek zostaną przeprowadzone pod adresem. Hotel „Romero” 
ul/ Jana Pawła II Nowa Sarzyna. 
 
16. WYKAZ SZPITALI W POBLIŻU TRASY  

 
Szpital Powiatowy ZOZ w Leżajsku ul. Leśna 12 tel. 17 240 49 00  
 
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje sędzia główny  
w porozumieniu z organizatorem wyścigu. Wszystkie dodatkowe informacje – 
komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów, zawodnicy  
i opiekunowie mają obowiązek się z nim zapoznać. Za ewentualne wypadki 
zaistniałe w czasie wyścigu lub treningu przez uczestników organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.  
 
 
Regulamin zatwierdził PZKoL           Organizator     
 


