`REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI
W KOLARSTWIE SZOSOWYM
Kartuzy, Chmielno
17-20.06.2021r.

CEL MISTRZOSTW
o Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2021 w kategoriach:
 Juniorka
 Junior
 Orliczka
 Orlik
 Elita Kobiet
 Elita Mężczyzn
 Tandem
o Wyłonienie Mistrzów Polski na rok 2021 w powyższych kategoriach w jeździe
indywidualnej na czas jak i ze startu wspólnego w kolarstwie szosowym,
o Popularyzacja kolarstwa szosowego, uprawiania sportu wyczynowego, propagowanie
kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
o Wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas i ze startu
wspólnego na rok 2021,
o Wyłonienie Mistrzów Polski w tandemach na rok 2021.

UCZESTNICTWO
o W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie
oraz mający ważną na rok 2021 licencję zawodniczą
o Mistrzem Polski zostaje zawodnik/zawodniczka, która w najkrótszym czasie pokona dystans
w swojej kategorii i konkurencji.
o Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKOL,
UCI oraz niniejszym regulaminem
o W Akademickich Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy na
zasadach jak wyżej oraz będących studentami jednej z wyższych uczelni.
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ORGANIZATOR
Polski Związek Kolarski
Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach
kontakt: tel. 505 191 700, Wiesław Hirsz
Gmina Kartuzy
Urząd Miejski w Kartuzach
kontakt: tel. 506 083 462, Dariusz Las

PATRONI
o prof. Piotr Gliński Wicepremier Rządu RP, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
o Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
o Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY
o
o
o
o
o
o

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystki w Pruszkowie
Związek Kultury Fizycznej i Sportu „OLIMP”
Powiat Kartuski
Gmina Chmielno
Gmina Sierakowice

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 16.06 od godz. 16:00-19:00 w budynku Kartuskiego
Centrum Kultury adres: 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1.
Biuro zawodów dla startu wspólnego elity i orlików będzie czynne w dniu 18.06.21r. od godz.
15:00 – 18:00 w budynku Kartuskiego Centrum Kultury adres: 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1
oraz w dniu 19.06.21. od 18:30 – 19:30 w budynku Kartuskiego Centrum Kultury adres: 83-300
Kartuzy ul. Klasztorna 1

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW I EKIP
Zgłoszenia należy dokonywać drogą elektroniczną:
• start wspólny: https://zapisy.domtel-sport.pl/mistrzostwa-polski-w-kolarstwie-szosowymstart-wspolny-v5810
• jazda indywidualna na czas: https://zapisy.domtel-sport.pl/mistrzostwa-polski-w-kolarstwieszosowym-jazda-indywidualna-v5812
do dnia 13.06.2021r., dokonując opłatę startową na numer konta bankowego 31 1160 2202 0000
0000 5773 8720 Bank Millenium
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TERMIN I MIEJSCE – SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
Wyścigi jazdy indywidualnej na czas rozegrane będą dnia 17.06.2021r. Na trasie z nawrotami, ze
startem i metą w Chmielnie.
Trasa jazdy indywidualnej na czas (23 km)
https://www.alltrails.com/explore/map/jazda-na-czas-5c8cb73
Trasa jazdy indywidualnej na czas - Juniorka (15 km)
https://www.alltrails.com/explore/map/jazda-indywidualna-na-czas-juniorka-71a58e8
17.06.2021r. - Chmielno





Juniorka – 15 km
Junior - 23 km
Elita kobiet i Orliczka – 23 km
Elita Mężczyzn i Orlicy – 2 x 23km = 46 km

START WSPÓLNY
Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego rozegrane zostaną w dniach 19-20.06.2021r. na trasie
okrężnej duża pętla 52 km, mała pętla 27 km, ze startem i metą w Kartuzach przy urzędzie Miasta i
Gminy Kartuzy.
Mała pętla (27km)
https://www.alltrails.com/explore/map/kartuzy-prokowo-lapalice-chmielno-kartuzy-6c81c83
Duża pętla (52km)
https://www.alltrails.com/explore/map/kartuzy-bacz-chmielno-kartuzy-f8c0c96
19.06.2021r. - Kartuzy ul. gen. Hallera 1 (Urząd Miasta i Gminy Kartuzy)
Junior – 1 x duża pętla (52km) i 3 x mała pętla (27km) łącznie 133 km
Elita Kobiet i orliczka - 1 x duża pętla (52km) i 3 x mała pętla (27km) łącznie 133 km
20.06.2021r. - Kartuzy ul. gen. Hallera 1 (Urząd Miasta i Gminy Kartuzy)
Juniorka – 1 x duża pętla (52 km) i 1 x mała pętla (27 km) łącznie 79 km
Tandemy - 1 x duża pętla (52 km) i 1 x mała pętla (27 km) łącznie 79 km
Elita mężczyzn i orlicy – 1x Duża pętla (52km) i 5 x mała pętla (27km) łącznie 187 km
Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas i ze startu wspólnego odbędą się
w ramach rozgrywanych Mistrzostw Polski
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ZASADY FINANSOWANIA
o Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa Organizator oraz Współorganizatorzy
o Wysokość opłaty startowej pobierana będzie zgodnie z regulaminem PZKOL
o Koszty związane z udziałem w Mistrzostwach pokrywają zgłaszające się ekipy, kluby,
opiekunowie i indywidualni zawodnicy.
o Koszty zakwaterowania i wyżywienia ekipy, kluby, opiekunowie i indywidualni zawodnicy
pokrywają we własnym zakresie.
o Koszty związane z AMP pokrywa WSKFiT w Pruszkowie.

NAGRODY
o Zwycięzcy udekorowani są pucharem, złotym medalem, dyplomem, koszulką Mistrza
o
o
o
o

Polski, sygnetem Mistrza Polski
I vice Mistrz Polski otrzymuje puchar, srebrny medal i dyplom
II vice Mistrz Polski otrzymuje puchar, brązowy medal i dyplom
Powyższe nagrody obowiązują zarówno w jeździe indywidualnej na czas jak i ze startu
wspólnego Medaliści Mistrzostw Polski mają obowiązek zgłoszenia się w stroju
wyścigowym w wyznaczonym
Mistrzowie Polski w kategoriach Elita Mężczyzn i Kobiet otrzyma nagrody rzeczowe od
firmy NAMEDSPORT terminie i miejscu podanym w programie Mistrzostw do uroczystej
dekoracji i na konferencję prasową chyba, że Organizator postanowi inaczej i zostanie to
ogłoszone.

KARY
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKOL i UCI

BADANIA ANTYDOPINGOWE
Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI i PZKOL
Miejsca kontroli:
17.06.2021r. Chmielno
19 - 20.06.2021 Urząd Miejski w Kartuzach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
o Osoby odpowiedzialne za organizację Mistrzostw Polski :
 Wiesław Hirsz – dyrektor wyścigu tel. 505 191 700
email: wieslaw.hirsz@gmail.com
 Dariusz Las – Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach tel. 506 083 462
email: kultura@poczta.kartuzy.pl
o Komisja sędziowska wyznaczona będzie przez kolegium sędziów PZKOL w porozumieniu
z Organizatorem
o Jazda indywidualna na czas rozegrana będzie przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym
z nawrotem na półmetku. Zawodnicy winni zachować dużą ostrożność podczas
pokonywania dystansu poruszając się po właściwym pasie ruchu nie przekraczając osi
jezdni.
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o Wyścigi ze startu wspólnego będą rozgrywane przy częściowo ograniczonym ruchu
drogowym jedynie w strefie startu i mety ruch będzie całkowicie zamknięty.
o Pojazdy sędziowskie, Organizatora, neutralne pojazdy pomocy technicznej, karetki
pogotowia, pojazdy medialne, telewizyjne, prasowe, motocykle będą oznakowane i
uprzywilejowane w kolumnie wyścigu zgodnie z przepisami PZKOL/UCI oraz niniejszym
regulaminem.
o Kierowcy pojazdów technicznych uczestniczący w Mistrzostwach są zobowiązani do
naklejenia na pojazdach oznakowań otrzymanych od Organizator oraz zastosowania się do
zaleceń przekazanych na odprawie technicznej.
o Nie dostosowanie się do zaleceń powoduje wykluczenia z kolumny wyścigu.
o Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego
podczas jazdy poza kolumną techniczną wyścigu.
o Limit czasowy wyścigu ze startu wspólnego wynosi 10 % jednak nie więcej niż 30 minut i
zawodnicy z taką stratą do peletonu będą wycofywani z wyścigu chyba że Komisja
Sędziowska postanowi inaczej.
o W wyścigu ze startu wspólnego dla zawodników, którzy z różnych powodów przekroczą
limit czasowy lub wycofają się będą mogli skorzystać z pojazdu technicznego – koniec
wyścigu.
o Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów
sportowych PZKOL i Organizatora podczas jazdy w kolumnie technicznej wyścigu oraz do
podporządkowania się ich decyzji jak również Policji, Służb mundurowych i porządkowych
zabezpieczających trasę.
o Dyrektorzy sportowi i akredytowane osoby odpowiedzialne są za ścisłe przestrzeganie
obowiązującego Regulaminu i Programu Mistrzostw oraz zaleceń Organizatora i Komisji
Sędziowskiej.
o Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie OC i NNW
o Organizator ubezpiecza zawody od OC podczas trwania wyścigu Mistrzostw Polski.
o Każdy uczestnik Mistrzostw bierze udział w zawodach na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
o Za wszystkie zaistniałe wypadki uczestników Mistrzostw Polski oraz imprez
towarzyszących podczas trwania zawodów i poza nimi Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione skradzione lub zniszczone
podczas trwania zawodów i poza Mistrzostwami.
o Za wydane numery i chipy pobrane zostaną licencje dyrektora sportowego albo opiekuna.
o Nie znajomość Regulaminu Mistrzostw Polski nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania
o W sprawach sportowych spory rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
a w sprawach organizacyjnych Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
o Organizator zabezpiecza 3 pojazdy neutralne.

POMOC MEDYCZNA
Organizator zapewnia dwie karetki pogotowia oraz lekarza w czasie trwania wyścigu lub w rejonie
STARTU/METY
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Program Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym

Kartuzy, Chmielno
16-20.06.2021r.
16.06.2021r.
16:00-19:00 weryfikacja zgłoszeń do jazdy indywidualnej na czas i startu wspólnego (Kartuskie
Centrum Kultury – 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1)
20:00 – odprawa techniczna dla wszystkich kategorii do jazdy indywidualnej na czas (Kartuskie
Centrum Kultury – 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1)

17.06.2021r.
09:50 – uroczyste otwarcie Mistrzostw (Chmielno)
10:00 – start Juniorek (15 km)
11:00 – start Juniorów (23 km)
11:30 – dekoracja Juniorek
12:00 – start Tandemów (23 km)
12:30 – start Elita K i U-23 kobiety (23km)
12:40 – dekoracja Juniorów
13:15 – dekoracja U-23 i elity kobiet, tandemy
15:30 – start Elity i U-23 mężczyzn (2x23km – 46 km)

18.06.2021r.
9:00-15:00 przyjmowanie zgłoszeń do Wyścigu o Puchar Burmistrza Kartuz (szczegółowy
regulamin na stronie organizatora) (Kartuskie Centrum Kultury – 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1)
15:00 – 18:00 – weryfikacja zgłoszeń do startu wspólnego Mistrzostw Polski
16:00 – start amatorów
18:30 – dekoracja wszystkich kategorii amatorów
19:00 odprawa techniczna dla juniorek, juniorów, U-23 i Elity Kobiet

19.06.2021r.
09:00 – start Juniorów – 1 x duża pętla (52km) i 3 x mała pętla (27km) łącznie 133 km
13:15 – dekoracja Juniorów – Rynek w Kartuzach
14:00 – start Elity kobiet i U-23 kobiet - 1 x duża pętla (52km) i 3 x mała pętla (27km) łącznie 133
km
17:15 – dekoracja Kobiet w kategorii U-23 Elity
17:15 – 18:15 – weryfikacja zgłoszeń do startu wspólnego Mistrzostw Polski
18:45 – odprawa techniczna dla U-23, Elity Mężczyzn i Tandemów

20.06.2021r.
09:00 – start Tandemów - 1 x duża pętla (52 km) i 1 x mała pętla (27 km) łącznie 79 km
09:05 – start Juniorek - 1 x duża pętla (52 km) i 1 x mała pętla (27 km) łącznie 79 km
12:00 - start Elity i U-23 Mężczyzn 1 x duża pętla (52 km) i 5 x mała pętla (27 km) łącznie 187 km
13:30 – dekoracja Tandemów i Juniorek
17:00 – dekoracja w kategorii Elity i U-23 Mężczyzn
17:10 – oficjalne zamknięcie Mistrzostw Polski
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