REGULAMIN WYŚCIGU
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W KOLARSTWIE SZOSOWYM STREFA „ F”
SOKÓŁKA 26‐27.09.2020 r.
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY SOKÓLSKIEGO
1). Cel imprezy :
a. wyłonienie mistrzów strefy F dla województw lubelskiego i podlaskiego.
b. popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego.
c. wyłonienie najlepszych zawodników /czek w kategorii młodzik i młodziczka.
d. podnoszenie poziomu sportowego zawodników.
e. uczczenie 100 Rocznicy „Bitwy Niemeńskiej”
2) Organizatorzy :
a. Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku.
b. Podlaski Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku.
c. Starostwo Powiatowe w Sokółce
3) Partnerzy :
a. Sokólski Klub Kolarski „Sokół” Sokółka.
b. APG Białystok.
4) Biuro Wyścigu.
a. zgłoszenia należy przesyłać na adres e‐mailowy : kaminski.poczta@gmail.com
b. biuro wyścigu będzie czynne w dniach zawodów :
26.09.2020 r – Bohoniki „Dom Pielgrzyma” naprzeciw Meczetu. od godz.9.00
27.09.2020 r – Stara Rozedranka – namiot APG – naprzeciw sklepu. od godz. 10.00
5) Uczestnictwo .
a. prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej młodzik i młodziczka
urodzeni w latach 2006‐2007 posiadający aktualne badania lekarskie , licencje kolarskie

ważne na rok 2020 oraz ubezpieczenie OC i NNW z województw : Lubelskiego i
Podlaskiego.
Organizator nie ubezpiecza

uczestników zawodów.

b. podczas jazdy indywidualnej na czas i jazdy dwójkami na czas zawodnicy mają prawo
startu w kaskach twardych czasowych.
c. w wyścigu ze startu wspólnego obowiązują kaski twarde szosowe.
d. wysokość obręczy max. 30 mm.
e. obowiązują kierownice bez dodatkowych modyfikacji.
6) Sposób przeprowadzenia wyścigu.
a. 26.09.2020 – o godz. 11.00 – jazda indywidualna na czas K i M ‐ 5 km.
b. 26.09.2020 – o godz. 15.00 – jazda dwójkami na czas

K i M – 10 km.

c. 27.09.2020 ‐ o godz. 11.00 – wyścig ze startu wspólnego K na dystansie ok. 20 km.
d. 27.09.2020 ‐ o godz. 12.00 ‐ wyścig ze startu wspólnego M na dystansie ok. 30 km.
7) Nagrody:
a. za miejsca 1‐3 zawodnicy i zawodniczki otrzymują medale.
b. za miejsca 1‐3 zawodnicy i zawodniczki otrzymują dyplomy.
c. zwycięscy poszczególnych wyścigów otrzymują nagrody rzeczowe.
d. kluby sportowe za zajęcia miejsc 1 – 3 w klasyfikacji łącznej zawodów otrzymają Puchary.
( suma pkt. MMMłodz. zdobyta przez zawodników i zawodniczki podczas zawodów).
8) Punktacja :
zgodnie z przepisami Ministerstwa Sportu – System Sportu Młodzieżowego na 2020 r –
Kolarstwo – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – szosa .
9) Program zawodów :
26.09.2020 r.
a. od godz. 9.00 do godz.10.15 – weryfikacja zgłoszeń w biurze zawodów w Bohonikach w
Domu Pielgrzyma naprzeciw Meczetu.
b. godz. 10.15 – odprawa techniczna.
c. godz. 11.00 – start pierwszej zawodniczki do jazdy indywidualnej na czas , młodzik 5 minut
po ostatniej zawodniczce.

d. godz.15.00 – Bohoniki trasa taka jak do jazdy indywidualnej na czas ( 2 X ) start pierwszej
pary młodziczek do jazdy dwójkami na czas , młodzicy 5 min.
po ostatniej parze młodziczek ‐ odstęp między parami 1 min.
27.09.2020 r.
a. godz.11.00 ‐ start do wyścigu młodziczek ze startu wspólnego. (Stara Rozedranka – runda
o długości około 5,3 km (młodziczki 4 rundy)
b. godz.12.00 – 12.15 – start do wyścigu młodzików ze startu wspólnego. (Stara Rozedranka
– runda o długości około 5,3 km (młodzicy 6 rund)
c. godz. 13.30 – uroczyste podsumowanie zawodów i dekoracja ( okolice startu i mety Stara
Rozedranka ) na placu przy sklepie .
10. Postanowienia końcowe :
a. wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami sportowymi PZKOL.
b. Sędziego Głównego oraz pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy Przewodniczący
Komisji Sędziowskiej POZKOL Pan Jan Kamiński.
c. Jazda indywidualna na czas oraz jazda dwójkami na czas odbędą się przy zamkniętym
ruchu drogowym .
d. Wyścigi ze startu wspólnego odbędą się przy ograniczonym ruchu drogowym z jednym
kierunkiem jazdy , (dotyczy to kolarzy oraz pojazdów poruszających się po drodze wyścigu).
e. osoby odpowiedzialne za organizację wyścigów:
‐ Adam Czajkowski – Starostwo Powiatowe w Sokółce – tel. 507 080 832. – email :
adam.czajkowski@sokolka‐powiat.pl .
‐ Waldemar Leszczyński – Podlaski Okręgowy Związek Kolarski – tel. 508 203 854.
e‐mail : waldi_1953@wp.pl
f. Imprezę będzie zabezpieczać Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Sokółce , oraz Organizatorzy.
11.Wykaz szpitali w pobliżu tras wyścigu.
a. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce , ul. Władysława Sikorskiego
40 , 16‐100 Sokółka , tel. 85 722 04 16.
b. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital im. L. Zamenhofa w Białymstoku , ul. Jerzego Waszyngtona
17 , 15‐274 Białystok , tel. 85 745 05 00.
12. Imprezę dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu.
ORGANIZATORZY

