
 REGULAMIN 
    Międzywojewódzkich  Mistrzostw   Młodzików w kolarstwie szosowym 

(jazda indywidualna na czas, jazda parami na czas , wyścig ze startu wspólnego) 

Nawiady 20-22.09.2019r. 
1. Cel: 

Popularyzacja kolarstwa na Warmii  i Mazurach. 

Wyłonienie  najlepszych zawodników – Mistrzów Międzywojewódzkich w poszczególnych  

konkurencjach. 

Promocja aktywnych form spędzania czasu, jako elementu składowego prawidłowego wychowania  dzieci i 

młodzieży poprzez sport. 

       2.Organizatorzy: 

 Szkoła Podstawowa w Nawiadach 

 Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski 

-      Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy w Olsztynie 

 Federacja Sportu w Olsztynie 

 FHU DJSPORT 

2. Termin  i  miejsce  wyścigu: 

Jazda indywidualna na czas i dwójki odbędzie się w miejscowości Piecki.  Droga w kierunku Mikołajek. 

Parking Leśniczówka Pieresławek 

 

          20.09.2019r.  godz.16.00 Jazda dwójkami na czas – Piecki  / 5km/ 

          21.09.2019r.  godz.16.00 Jazda indywidualna na czas – Piecki  /5km/ 

          Start wspólny Start  -  Meta w miejscowości  Nawiady 

          22.09.2019r.  godz.10.00 Młodziczki 

                                Godz.11.15 Młodzicy 

 

            Biuro zawodów w Ośrodek wypoczynkowy Ostrów Pieckowski    

                  Przyjazd ekip w dniu 20.09.2019r. do godziny 14.00 

       4.  Uczestnictwo: 

W zawodach prawo startu mają zawodnicy MŁODZIK / MŁODZICZKA. 

Dodatkowo zostaną zorganizowane wyścigi  dla kat. ŻAK / ŻACZKA /  - jazda indywidualna na czas i wyścig 

ze startu wspólnego. 

       5.  Zgłoszenia: 

Zgłoszenia imienne należy przesyłać na adres: jacekminkiewicz@interia.eu 

       6.  Rezerwacja noclegów i wyżywienia na powyższy adres  

            Przewidywany koszt zakwaterowania i wyżywienia ( osobodzień) wynosi 90 zł 

            Rezerwacja noclegów nr Tel.: 695140222 lub mail  jacekminkiewicz@interia.eu 

       7.  Sposób przeprowadzenia zawodów: 

                                            20.09.2019r. Piecki ul. Leśna (Leśnictwo Piersławek) 

                       12.00 - 13.00 – przyjazd ekip 

                       13.00 – 14.30 – przyjmowanie zgłoszeń 

                       14.30 – 15.00 – odprawa techniczna  

                       16.00 –  start  – jazda parami na czas (5km) 

                       19.00 – kolacja 

                       20.00 – odprawa techniczna 

                                            21.09.2019r. Piecki ul. Leśna (Leśnictwo Piersławek) 

                         8.00 –  9.00 – śniadanie 

                       12.30 – 13.30 – obiad 

                       15.00 –  start –  jazda indywidualna na czas ( 5km : Żak -Żaczka, Młodzik -  Młodziczka) 

                       19.00 – 20.00 – kolacja 

                                            21.09.2014r. - miejscowość Nawiady 

                         7.30 – 8.30 – śniadanie    

                       11.00 –  start  wspólny ( 3x11km - Młodzik ,  

                                                              2x11km – Młodziczka 

                                                              1x11km – Żak -Żaczka, ) 

                        12.30 – 13.00 – wręczenie nagród 

                        13.00 – 14.00 – obiad  

        8.  Nagrody: 

                   I –  III m-ce na każdym  z etapów z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymuje medal i dyplom.  

        9. Zasady finansowania: 

                  Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby. 

 



      10. Postanowienia końcowe: 

                  Sędzia główny spoza województw, których zawodnicy biorą udział. Wszyscy zawodnicy powinni być 

ubezpieczeni NW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i zaistniałe wypadki podczas 

trwania zawodów. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek staru w kaskach ochronnych zgodnie z przepisami PZKol. We 

wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym. Uczestnicy 

zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania 

zawodów.  

           Adres szpitala: 11-710 Mrągowo, ul. Wolności 3, tel. 89 741 94 00 lub 112 

           Kontakt z organizatorem: Janusz Minkiewicz kom: 695140222 

      

                                      Regulamin został zatwierdzony przez WMZKol. 

 

 

 

 

 


