
Strona 1 z 4 

 

                                                                           
 

REGULAMIN 

wyścigu kolarskiego  – START WSPÓLNY  
Międzywojewódzkich Mistrzostw  Młodzików oraz 

Lubuskich Mistrzostw Amatorów w kolarstwie szosowym „Lubuskie Warte Zachodu”  

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego 
20.06.2021 r. ZABÓR „Lubuskie Centrum Winiarstwa”   

 

1. Cel wyścigu: 
 popularyzacja kolarstwa szosowego oraz promocja sportu wśród dzieci i młodzieży 

 promocja regionu winiarskiego, województwa lubuskiego oraz WOSiR Drzonków 

 zdobywanie punktów do klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży 

 

2. Organizator: 
 LKS Trasa Zielona Góra, ul Drzonków- Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra 

Dyrektor wyścigu: Leszek Dutczak -tel.604 062 554 - e-mail: lkstrasazielonagora@gmail.com 

Informacje i aktualności dotyczące wyścigu na: FB: LKS.Trasa 

 

3. Współorganizatorzy, partnerzy: 
 Lubuski Regionalny Związek Kolarski,  Lubuska Federacja Sportu, 

 Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego, Gmina Zabór, 

 WOSiR Drzonków, 4 pułk przeciwlotniczy Czerwieńsk, OSP Zabór 

 Seven Perceptus, Citroen Wojciechowski, lubuskielove.pl, Taurus Usługi Budowlane 

  

4. Data i miejsce zawodów: 
  20 czerwca 2021 roku ( niedziela ) 

Trasa  wyścigu na rundach 13,3km /wg załącznika/ : 

Zabór ul.Klonowa - Łaz – Droszków ul.3 Maja – Droszków ul.Dębowa – m. Czarna – 

Zabór ul.  Chłapowskiego, ze startem i metą przed „Lubuskim Centrum Winiarstwa”. 

Wyścig będzie rozgrywany przy ruchu częściowo zamkniętym na czas przejazdy kolumny 

wyścigu, i  będzie odbywał się wyłącznie zgodnie z kierunkiem jazdy kolarzy. Każda grupa 

pilotowana będzie przez auto wyścigu. Na czas przejazdu grupy skrzyżowania będą zamknięte. 

Zawodnicy poza grupą zasadniczą /peletonem/ muszą poruszać się z przepisami ruchu 
drogowego. Trenerzy mają obowiązek przekazania tej informacji zawodnikom. 

Na wyścigu obowiązuje (zgodnie z art. 2.3.039 przepisów sportowych) limit czasu  8% i 

zawodnicy poza tym limitem  będą ściągani z trasy przez sędziów wyścigu.  

 

5.  Klasa wyścigu: 
Wyścig umieszczony jest w kalendarzu DZKol na sezon szosowy i posiada rangę 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

Dodatkowo zostanie rozegrane Lubuskie Mistrzostwa Open juniorów młodszych, juniorek mł. 

oraz AMATOR/MASTERS kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe. 

 

6. Komisja Sędziowska: sędzia główny - Zygmunt Janiszewski - tel 605 584 707  

            oraz wyznaczeni Kolegium Sędziów LZKol  + elektroniczny pomiar czasu:  Super-Sport.com.pl
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7. PROGRAM ZAWODÓW: 

8.00 - 12.30 – weryfikacja zgłoszeń w Biurze Zawodów – Lubuskie Centrum Winiarstwa Zabór, 
wydawanie numerów i pakietów dla zawodników nie uczestniczących w sobotniej czasówce. 

 9:30  - Odprawa techniczna przy Biurze Zawodów dla kierowników drużyn,  

 Wyścig nr 1. g.10:00 kat. młodziczka - 2x13,3km= 26,6km (MMM)  

 Wyścig nr 2. g.11:00 kat. młodzik – 3x13,3km= 39,9km (MMM)  

 Wyścig nr 3. g.12:00 kat. junior młodszy – 4x13,3km=53,2km, 

   g.12:01 kat. juniorka młodsza 3x13,3km= 39,9km 

   g. 14:00 DEKORACJE kat. młodzik i młodziczka, Junior mł. i Juniorka mł. 

 Wyścig nr 4.  g.13:30 kat. AMATOR/MASTERS M2,M3 – 5x13,3km= 66,5km,  

   g.13:31-kat.AMATOR/MASTERS M4,M5,M6 -4x13,3km=53,2km,  

   g.13:32- kat. AMATOR/MASTERS Kobiety Open– 3x13,3km= 39,9km 

  g. 15:30 – DEKORACJE  kat. AMATOR/MASTERS M2,M3,M4,M5,K 
 

 Nagrody rzeczowe i puchary dla 3 pierwszych miejsc: 
 - dla kat. Młodzik, Młodziczka, J.mł. M., J.mł K 
   - AMATOR/MASTERS dla kat. M2, M3, M4, M5 i Open Kobiet – koszulki VERGE 
 - dodatkowe nagrody za premie lotne i kategorie dodatkowe 
 

Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych, na rowerach szosowych,  zgodnych z 
przepisami PZKol, na własną odpowiedzialność.   
 

8. Zgłoszenia i Biuro Zawodów: 
 Zgłoszenia do wyścigu internetowo przez stronę internetową www.Super-Sport.com.pl do 

środy 16 czerwca 2021 roku do godziny 23:59.  

 Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów i pakietów startowych  od 8:00 – 12:30 (do 60 min 

przed startem) w  Biurze Zawodów na terenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa 

 Kierownik biura zawodów: Anna Sulima - Jagiełowicz tel.781 212 801 

 
9. Uczestnictwo: 
 Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy z kraju i zagranicy, z aktualną licencją na rok 

2021 oraz z ważnymi badaniami lekarskimi kategorii: Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, 

Juniorka Młodsza .  

 W kategorii Amator/Masters kobiet i mężczyzn  jest możliwość startu bez licencji, z podziałem na 

kategorie wielowe: 

M2 – urodzeni 2003-1992    

M3 – urodzeni 1991-1982    

M4 – urodzeni 1981-1972    

M5 – urodzeni 1971 i starsi 

Kobiety Open – bez podziału wiekowego 

(dodatkowe kategorie - zależne od ilości zgłoszeń) 
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10. Zasady finansowania: 
 Koszt organizacji wyścigu ponoszą organizatorzy 

 Opłaty startowe tylko dla kategorii Masters/Amator - 60 zł,  
W skład pakietu startowego wchodzi posiłek regeneracyjny, napoje i atrakcyjne pamiątki. 

Płatność na konto LKS Trasa: 33 2490 0005 0000 4520 4656 4954   
z dopiskiem: ”opłata startowa – Imię i Nazwisko” 

 

 Preferowane  zakwaterowanie zawodników::                                                                              -
- na terenie obiektu WOSiR Drzonków: Domki Bungalow  oraz Hotel "OLIMPIJCZYK oraz 

wyżywienie.  Basen gratis. tel. kom. 603 034 546, 603 695 884, cok@drzonkow.pl 

 - lubuskielove.pl 

 

11. Postanowienie końcowe: 
- Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKOL oraz niniejszym regulaminem.  

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian technicznych w 

harmonogramie wyścigu z powodu nieprzewidzianych okoliczności i ewentualnych obostrzeń. 

- Organizator nie ubezpiecza od NNW i OC zawodników i osób towarzyszących w wyścigu, 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe oraz kolizje i kraksy 

uczestników podczas trwania zawodów, a uczestnicy nie mają prawa do żadnych roszczeń z tego 

tytułu.  

- Uczestnicy są zobowiązaniu do objazdu trasy i zapoznanie się z ewentualnymi zagrożeniami, 

-  Najbliższy Szpital: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze  , 

          ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra tel 68 32 96 200 

       - Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i karetkę za kolumną wyścigu. 

       - Zawody zostaną przeprowadzone w obostrzeniach sanitarnych aktualnych na dzień zawodów. 
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Załącznik nr1   do Regulaminu 20.06.2021 

TRASA WYŚCIGU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


