
 

 

 
 

REGULAMIN 
  Mistrzostwa Śląska LZS Katowice w kolarstwie przełajowym  na rok 2021 

 
CEL: 
-   wyłonienie Mistrzów Śląska LZS w kolarstwie przełajowym na rok 2021 w kat.  Młodzik/czka, Junior    
-    mł., Juniorka mł.,  junior, Kobiety Open, U-23 kategoria męska.   
-    popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim 
 
ORGANIZATOR: 
- MGLKS „Bł ękitni” w  Koziegłowach 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
- Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Katowice  
- Gmina Włodowice 
- Miejsko Gminny LKS „Olimpijczyk”  Szczekociny 
- UKKS IMIELIN TEAM 

 
TERMIN I MIEJSCE:  
- wyścig odbędzie się w dniu  13.11.2021r. w Hucisku na trasie wyznaczonej przez organizatora. 
- Biuro wyścigu – Ośrodek Wypoczynkowy „HOTEL ORLE GNIAZDO” Hucisko 42-421                         

ul. Orle Gniazdo 20. Czynne od godz: 8:30  i przez czas trwania zawodów w Hotelu B. 
 
UCZESTNICWO: 
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2021 i aktualne badania 

lekarskie, obowiązują roczniki aktualne na sezon przełajowy 2021/22. sprzęt dowolny/ rowery 
- Wyścig Mistrzostw LZS  jest również Mistrzostwami ŚLZKol. 

 
ZGŁOSZENIA: 
-     Zgłoszenia do wyścigu prosimy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do 11listopada 2021   -     
-      do godz: 24:00 na adres mailowy: https:/akces-sport.pl/zapisy/ 
 
  
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 
 
- wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol na dystansach: 
- 8:30 – 9:50 – Trening na trasie 
- 10:00 - kat. Masters II (45-54), 10:01 – kat. Masters III (55-64), Masters IV( 65+) minimum 35 minut 
- 10:50 - kat. Masters I (35 – 44), 10:51 – Amator minimum 45 minut 
- 11:50 –kat. Młodzik, 11:51 – Młodziczka minimum 20 minut 
-      12:25 - kat. Junior mł. minimum 35 minut, 12:26 – Żak  chłopcy, Dziewczyny jedna pełna runda 
-      13:10 – 13:30 Trening na trasie 
       13:10 - I Dekoracja kat. Młodziczka, Młodzik , Masters I, II, III, Amator 
-      13:35 – Elita Kobiet, Juniorka (Open) minimum 40 minut, 13:36 – Juniorka Młodsza minimum 30 minut 
-      14:30 – Kat. Elita Mężczyzn, U-23 60 minut, 14:31 Junior  minimum 40 minut 
-      15:30- II Dekoracja kategorii –Juniorka mł.,Junior mł. ,Elita Kobiet (Open), Juniorka, Junior,  
-      Elita  Mężczyzn  
-      Zakończenie – dekoracja Mistrzów Śląska LZS  na rok 2021 godz: 15:30 
ZASADY FINASOWANIA 
 -     koszty organizacyjne  ponosi organizator 
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące 
- startowe wg przepisów PZKol  
 NAGRODY 
-     organizator  zapewnia  medale i dyplomy dla mistrzów Śląska LZS  w  poszczególnych kat. wiekowych do                               
-     3 miejsca , Mistrzostwa Śląska LZS   
- Do punktacji  klubowej zalicza się punkty z kategorii: Młodzik/czka, Junior mł/Juniorka mł., Kobiety Open,   

Junior, U-23 Mężczyźni. 
-      w klasyfikacji drużynowej kluby Zrzeszenia LZS woj. Śląskiego za m-ca I do III otrzymują Puchary                 
-      Nagradzani obowiązkowo na podium wchodzą w strojach sportowych. 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
-      W czasie trwania imprezy uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z aktualnym rozporządzeniem Rady      
-      Ministrów w sprawie ustanowieni  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem  
 -     stanu epidemii.  
- w wyścigu mają prawo startu zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, nie dotyczy to        

kat. Masters  Mistrzostwa LZS  w tej kategorii  są otwarte. 
- każdy uczestnik wyścigu startuje  na własną odpowiedzialność. 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów. 
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów. 
- organizator zapewnia opiekę medyczną. 
- skład komisji sędziowskiej zaproponuje organizator  Przewodniczącemu Kolegium  Sędziów Śl.Z.Kol. 
-      w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje sędzia gł.  
-      w porozumieniu z organizatorem. 
 
Regulamin zatwierdzono przez  Śląski Związek Kolarski w dniu  31.10. 2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


