
   

                                                                                                    
  

 
 

GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI   
  TANDEMÓW, SŁUŻB MUNDUROWYCH  

 ORAZ AMATORÓW 
W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

PODGÓRZYN – SOSNÓWKA   19.09.2020  
====================================================================================================================== 

I .   ORGANIZATORZY 
            - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17  www.karkonoskiestowarzyszenie.pl  
           - Urząd Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 
           - Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniu 19.09.2020 na terenie  gminy Podgórzyn pow. jeleniogórskiego ,  

      województwo dolnośląskie 
  

II .  KLASA WYŚCIGU  
  

● Mistrzostwa Polski Tandemów osób niewidzących i niedowidzących 
● Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych( Policjant , Strażak, Leśnik, Wojskowy)  
● Mistrzostwa Polski Amatorów   

III .   UCZESTNICTWO I  KATEGORIE 
    - prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję  na rok 2020, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC  
    - Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych ( z podziałem na kategorie i wiek : Policjant, Strażak, Leśnik, Wojskowy) 

                       - Mistrzostwa Polski Amatorów to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana we wskazanym terminie i miejscu. 
Zgodnie z zarządzeniem PZKOL w wyścigu dla amatorów nie mogą brać udziału zawodniczki/zawodnicy posiadający licencję Elity.   

                        Uczestnikiem może być osoba ,która spełni poniższe warunki: 
1. Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego 
     ( do pobrania na stronie:      www.karkonoskiestowarzyszenie.pl oraz do uiszczenia opłaty za start. 
 Zgłoszenia do wyścigu tylko za pośrednictwem  : Internetu  e-mail.   ksc@opoczta.pl    do  14.09.2020 
  

       Dla mężczyzn:  Służby mundurowe (Policjant, Leśnik ,Wojskowy,Strażak) 19 lat – 49 lat    roczniki   2001 -1971  
 Służby mundurowe (Policjant, Leśnik, Wojskowy.Strażak) 50 lat i więcej roczniki  1970 i starsi 
 AMATOR  I                                                       19 - 29  lat               roczniki   2001 – 1991 
             AMATOR  II                                                      30 - 39  lat               roczniki   1990-1981 
             AMATOR  III                                                     40 - 49  lat               roczniki   1980 -1971  
             AMATOR  IV                                                     50 - 59 lat                roczniki   1970 - 1961 
  AMATOR  V                                                     60 lat i więcej           rocznik    1960  i starsi 

Dla kobiet:       Służby mundurowe(Policjant,Leśnik,Strażak,Wojskowy) 19 lat i więcej    rocznik   2001 i starsi 
  AMATOR  K20 OPEN O                                              19-29 lat,          roczniki     2001-1991 

MATOR  K30 OPEN  I                                               30-39 lat,          roczniki     1990-1981 
            AMATOR   K40 OPEN II                                             40 lat  i więcej   roczniki     1980 i starsze  

IV . OPŁATA STARTOWA 
  
       W mistrzostwach  służb Mundurowych i Amatorów obowiązuje opłata za udział:  
 

 80 zł   –    do            21.08.2020   (Internet ,bank)  
   

  100 zł    –   do              4.09.2020   (Internet, bank)  
 

  120,-zł    -  od              5.09.2020  (Internet, bank) 
 

        Wpłata na konto - dopisek GSMP:  Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów  Nr  68 2030 0045 1110 0000 0226 1600  
  
  
  
  
V .  BIURO WYŚCIGU – Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna  58-564 Sosnówka 

  
    19.09.2020 (sobota) godz. 8.00 – 9.00 weryfikacja i wydawanie numerów startowych 

     

http://www.karkonoskiestowarzyszenie.pl/


                                   godz. 9.15  Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w 
obecności członków Komisji Sędziowskiej 

 
 VI.        LIMIT CZASU: Zgodnie z art.2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8% i zawodnicy poza tym limitem nie  

 będą uwzględniani w wynikach 
 

VII  .     NAGRODY 
   -    Zwycięzcy udekorowani zostaną koszulkami Mistrza Polski ufundowane przez Sponsora w każdej kategorii  
   -    Mistrz Polski otrzymuje puchar ,złoty medal ,koszulkę Mistrza Polski oraz nagrodę rzeczową 
   -   I w-ce Mistrz Polski otrzymuje srebrny medal oraz nagrodę rzeczową  
   -  II w-ce Mistrz Polski otrzymuje brązowy medal oraz nagrodę rzeczową 

 
VIII.  KONTROLA ANTYDOPINGOWA  
                  -    Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. 
 
IX.  CEREMONIA DEKORACJI 
              Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu  19.09.2020 . około godz.16.30 w 
Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna  58-564 Sosnówka   
              Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają 
nagród.  
X . KARY 
                 W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/ 
 
XI  .      SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

- wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami   PZKol  
  - wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym  , na  trasie  okrężnej - długość rundy 14,5 km  
(start/Sosnówka ul. Szkolna ,meta(początek rundy): Sosnówka Górna/Seidorf Mountain Resort/ > Borowice > Podgórzyn >               

Sosnówka Dolna > Sosnówka Górna/Seidorf Mountain Resort/ ) 
      - dojazd do rundy 4,2 km  

                     -  runda z metą w Sosnówce Górnej (Seidorf Mountain Resort)  - runda 14,5 km 
                     - dystans : 
                             dla kat. Amator I                                                                      91,2 km      (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   6 rund 
                             dla kat. Amator II                                                                     91,2 km      (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   6 rund 
                             dla kat. AMATOR III                            76,7 km      (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   5 rund 
                             dla kat. Służby Mundurowe   do 49 lat                                        76,7  km     (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   5 rund 
                             dla kat. AMATOR IV                            62,2  km     (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   4 rundy 
                             dla kat. Tandemy osób niewidzących i niedowidzących mężczyzn   47,7 km      (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   3 rundy 
                             dla kat. Amator V                                                                     47,7  km     (runda 14,5 km + dojazd 4,2 km)   3 rundy 
                             dla kat. Służby Mundurowe  od 50 lat                                         47,7 km      (runda 14,5 km+ dojazd 4,2 km)    3 rundy 
                             dla kat. Tandemy osób niewidzących i niedowidzących kobiet        33,2 km      (runda 14,5 km+ dojazd 4,2 km)    2 rundy  
                             dla kat. K20 OPEN 0, K30 OPEN I, K40 OPEN II ,                         33,2 km      (runda 14,5 km+ dojazd 4,2 km)    2 rundy 
                             dla kat. Służby Mundurowe kobiet                                              33,2 km      (runda 14,5 km+ dojazd 4,2 km)    2 rundy  
XII. POMOC TECHNICZNA  

-  w  wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy  pomocy technicznej  
-  pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy mety/początek rundy 

                                            PROGRAM MISTRZOSTW 
  

      19.09.2020 (sobota) godz. 8.00 – 9.00 weryfikacja i wydawanie numerów zawodników wszystkich kategorii 
  
                                      godz. 9.15  Odprawa techniczna  (Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna)  

  
                                        godz. 9.30 – Sosnówka  ul. Szkolna (obok Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna  
                                                                                                58-564 Sosnówka  - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski 
                                      godz. 10.00  - Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna  
                                                          start kat.  

                                                 (* kolejność startu poszczególnych kategorii ogłoszona zostanie na odprawie technicznej) 
* start kat. Tandemy, AMATOR I,II,III,IV,V 
*start  kat. Służby Mundurowe  

  
                                        godz. ok. 16.30    Zakończenie  
 
XIII .     ZASADY FINANSOWANIA 

- koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator 
- koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy 

      - W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:  
● przejazd zabezpieczoną i oznakowaną trasą, 
● obsługę sędziowską  
● zabezpieczenie medyczne 
● posiłek 
● napoje 
 



XIV .          POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
             Wszystkich   uczestników   wyścigu   obowiązują  ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej  
             Koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca  
             organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce. 
  

Komisję sędziowską wyznacza  Dzkol  z listy sędziów w porozumieniu z organizatorem 
-     Sędzia Główny – Wiesław Kucab   tel. 607 495 737  e-mail   wiesio_k@op.pl  
- każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność  
- podczas wyścigu obowiązują kaski 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy 
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu 
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę.  
 
Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora : 

  - Michał Włoszczowski   -  Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze  tel. kom  697 916 806  
  - Aleksandra Kucab                  KSC w Jeleniej Górze  tel. kom  609 185 286  

  ADRES  SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  

Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel. 075-75-37-100 lub 075- 75-37-118, 119 

   GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI  W KOLARSTWIE SZOSOWYM  
 

19 września 2020 r. Podgórzyn, Sosnówka  
 

Mapka trasy Wyścigu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OWK „HOTTUR” 
 
 
 
 
 
 

 Start: Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna  

                                                                                 Dojazd do rundy 4,2 km 
     Kolor czerwony  ► Trasa Mistrzostw Polski   (Runda – 14,5 km) 
 



      START ► SOSNÓWKA ul. Szkolna – POCZĄTEK RUNDY ►Sosnówka Górna (Społem) Borowice (DW „Limba”) - 
Podgórzyn („Pod Skałką”) - Podgórzyn („Zbiornik”) - Marczyce („Zbiornik”) - Sosnówka Dolna - Sosnówka Górna (DW 
„Społem”)  ◄ META  
 

   
 

Profil Trasy Mistrzostw Polski 
 
 

 
 
 

640 
 
 

540 
 
 

440 
 
 

340 

                    0              1              2              3              4              5              6              7              8              9             10             11             12             13             14       14,5  
 

 
 

Regulamin zatwierdził  
   
  

 
 
 


