
 
 

 
 

 
Regulamin  

XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego  
o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS 

 
1. Cel:  

- popularyzacja kolarstwa szosowego młodzieży, 
- przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży,  
- zagospodarowanie czasu wolnego, 
- ocena wyszkolenia sportowego i selekcja do szkolenia centralnego. 

2. Termin i miejsce:  
- 3-5 lipca 2015 r.  
- wyścig zostanie przeprowadzony na terenie Gminy i Miasta Mikstat, Gminy  
Przygodzice oraz Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce,  

3. Organizator:  
- Krajowe Zrzeszenie LZS przy współpracy z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS i  
  Wielkopolskim Związkiem Kolarskim, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce,  
  Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Mikstat, 
- Dyrektor wyścigu: Lucjusz Wasielewski, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2,  
  tel. (62) 757-23-41, kom. 502 36 85 73.  

4. Uczestnictwo:  
- prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w kategorii junior młodszy, młodzik,    
  żak posiadający licencję i aktualne badania lekarskie. Dopuszczamy udział  
  zawodników i zawodniczek z klubów niezrzeszonych w LZS. 

5. Zgłoszenia:  
- zgłoszenia imienne zawodników oraz osób towarzyszących wraz z rezerwacją  
noclegów i wyżywienia należy przesyłać na adres: Wielkopolski Związek Kolarski  
w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, fax-em (62) 767-77-84 lub e-mailem:  
wzkol1@wp.pl  w terminie do 26.06.2015 r.   
- po terminie organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.  
 

6. Zasady finansowania: 
- koszty organizacyjne wyścigu i nagrody – pokrywają organizatorzy,  
- koszy udziału zawodników i osób towarzyszących w wyścigu ponoszą  
  zgłaszające kluby,  
- organizator wyścigu za odpłatnością zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie               
  w kwocie 75 zł osobodzień ( 30zł zakwaterowanie, 45 zł wyżywienie na osobę ) 
Uwaga Krajowe Zrzeszenie LZS dofinansowuje zawodnikom LZS 20zł dziennie 

do wyżywienia. 
7. Sposób przeprowadzenia wyścigu:  

- wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku 
  Kolarskiego dla wyścigów etapowych, 



I etap 3 lipca 2015 r. godz. 14.00 Mikstat: junior młodszy – 78,5km                      
(6 okrążeń), juniorka młodsza, młodzik, młodziczka– 31,4km (2 okrążenia), 
żak, żaczka – 15,7km (1 okrążenie) 
 
II etap 4 lipca 2015 r. godz. 14.30 Ludwików: junior młodszy – 75km  
(5 okrążeń), juniorka młodsza, młodzik, młodziczka – 30km (2 okrążenia), żak, 
żaczka – 15km (1 okrążenie) 
  
III etap 5 lipca 2015 r. godz. 10.30 Droszew: junior młodszy – 77km  
(11 okrążeń), juniorka młodsza, młodzik, młodziczka – 28km (4 okrążenia), 
żak, żaczka – 14km (2 okrążenia)  

 
- wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej,  
- junior młodszy za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji na etapach I, II, III  
  otrzyma bonifikatę  10, 6, 4 sekundy  
- zwycięzcą w klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który wraz z  
  bonifikatami i karami osiągnie najlepszy czas,  
- dojazd na poszczególne etapy wynosi średnio 20km.  

8. Nagrody:  
- junior młodszy za miejsca otrzyma na każdym etapie następujące nagrody:  
I miejsce  200 zł + puchar  II miejsce  150 zł + puchar 

 III miejsce  120 zł + puchar           IV miejsce       100 zł 
 V miejsce  80 zł            VI miejsce  50 zł 

 
      W klasyfikacji generalnej:  

I miejsce    200 zł + puchar  II miejsce   150 zł 
III miejsce 120 zł    IV miejsce 100 zł 
V miejsce  80 zł    VI miejsce  50 zł 
 

- juniorka młodsza, młodzik za miejsca otrzymają na każdym etapie następujące  
  nagrody oraz w klasyfikacji generalnej juniorek młodszych i młodzików: 
I miejsce  150 zł + puchar   II miejsce  100 zł + puchar 
III miejsce  80 zł + puchar   IV miejsce      70 zł 
V miejsce  60 zł    VI miejsce  50 zł 
 

      W klasyfikacji generalnej:  
I miejsce    150 zł + puchar  II miejsce   100 zł 
III miejsce 80 zł     

 
- młodziczka za miejsca otrzyma na każdym etapie następujące nagrody: 
I miejsce  100 zł + puchar   II miejsce   80 zł + puchar 
III miejsce  70 zł + puchar   IV miejsce      60 zł 
V miejsce  50 zł    VI miejsce  40 zł 

 
      W klasyfikacji generalnej:  

I miejsce    100 zł + puchar  II miejsce   80 zł 
III miejsce 70 zł     

 
Żak, żaczka za miejsca I-III na każdym etapie otrzymają puchary oraz za miejsca I-VI 
dyplomy i nagrody rzeczowe 

       
W klasyfikacji generalnej żaka:  

I miejsce    80 zł + puchar  II miejsce   70 zł 
III miejsce 60 zł     



 
W klasyfikacji generalnej żaczek:  

I miejsce    60 zł + puchar  II miejsce   50 zł 
III miejsce 40 zł     

 
Organizator przewiduje dodatkowe nagrody za lotne premie na etapach.   
Ilość lotnych premii zostanie podana na odprawie technicznej w dniu 3.07.2015 r.   

9. Postanowienia końcowe:  
- zawodnicy startują na odpowiedzialność zgłaszających klubów i muszą być  
  ubezpieczeni od NW, 
- wyścig rozegrany będzie przy ograniczonym ruchu drogowym, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i rzeczy zagubione, 
- ekipy powinny zgłaszać się w dniu 3.07.2015r. od godz. 10.00 do godz. 12.00  
  w biurze zawodów – w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Mikstacie,  
  ul. Chopina 1, TELEFON ORGANIZATORA:  502 36 85 73, 
- wyżywienie rozpoczyna się w dniu 3.07.2015 r. od kolacji i kończy się obiadem  
  w dniu 5.07.2015 r.  
- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 3.07.2014 r. o godz. 13.00  
  w biurze zawodów w Mikstacie, 
- w sprawie wyścigu należy kontaktować się z Wielkopolskim Związkiem  
  Kolarskim w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, tel. (62) 757-23-41,  
  fax. 767-77-84 w godz. od 10.00-16.00, 
- zawodnicy startują w kaskach sztywnych, 
- noclegi: Bursa Medycznego Studium Zawodowego, Ostrów Wlkp,                       
  ul. Limanowskiego 17, tel: (62) 736-24-78 

10. Szpitale:  
- Szpital Rejonowy w Ostrzeszowie, ul. Wolności 4, tel: 730 34 36, 
- Szpital Miejski w Ostrowie Wlkp, ul. Limanowskiego 20, tel: 595 11 00, 
- Szpital Zespolony w Kaliszu, ul. Poznańska 79, tel. 765 12 51.  
 
 

Krajowe Zrzeszenie 
       Ludowe Zespoły Sportowe 

 


