
           

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kolarstwie 

 

 
1. Cel: wyłonienie zwycięzcy w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 

chłopców i dziewcząt w kolarstwie szosowym. 

2. Miejsce i termin: Kalinowice 28-29.07.2021 r.,  

3. Organizatorzy:  Lubelska Unia Sportu w Lublinie 

                                 Klub Sportowy „Agros” w Zamościu 

                                 Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie  

Urząd Gminy Zamość 

Urząd Gminy Łabunie. 

 

4. Zgłoszenia: Na adres:  agrosks@poczta.onet.pl 

                                               Klub Sportowy „Agros” Zamość 

                                           ul. Kr. Jadwigi 8, 22-400 Zamość 

                                           tel./fax 084 638 66 79 

      

 

5. Program zawodów: 

28.07.2021 r.   do godz. 11:00 przyjazd ekip i odprawa techniczna –  

    Kalinowice – Szkoła Podstawa  

    

   Start: 11:00 Kalinowice jazda indywidualna na czas. 

   Półmetek  – Pniówek 2,5 km (nawrót) 

   Meta 12:30 – 5 km Kalinowice  

 

   godz.17:00 start dziewcząt i chłopców na dystansie 10 km jazda 

   dwójkami. 

   Start: godz. 17:00 – 0 km Kalinowice (Szkoła) 

   Półmetek Białowola Kolonia – 5 km nawrót 

   Meta godz. 18:00 – 10 km Kalinowice (Szkoła) 

 

29.07.2021 r.   do godz. 9:30 przyjazd ekip i odprawa techniczna Kalinowice – 

     

   godz. 11:00 start dziewcząt i chłopców na trasie: 

   0 km – Kalinowice (Szkoła) 

   6 km – Zalesie  

   9 km –  Rachodoszcze zakręt w lewo 

   12 km –  Majdan Ruszowski - zakręt w prawo 

   18 km – Łabunie ul. Lipowa - zakręt w lewo 

   21 km – Ruszów - na wprost 

   24,4 km – Zalesie - zakręt w prawo (dziewczęta zjazd do mety) 

   24,4 km – Zalesie - zakręt w lewo na drugą pętlę chłopcy  



   30,4 km – Kalinowice - meta dziewcząt 

   40,8 km – Kalinowice - meta chłopców  

    godz.12:30 – przyjazd ostatniego zawodnika. 

 

 

6. Uczestnictwo: zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2008-2007 posiadający 

ważne badania lekarskie. 

7. Postanowienia końcowe: wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol 

i niniejszego regulaminu. 

 Sędziego głównego i pozostałych sędziów wyznaczy OZKol w Lublinie. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz wypadki 

spowodowane z winy uczestników wyścigu. 

 Zawodników ubezpieczają delegujące kluby. 

 Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych. 

 Wyścig ze startu wspólnego rozegrany zostanie przy ruchu częściowo ograniczonym. 

 Wyścigi: jazda indywidualna na czas i jazda dwójkami zostaną rozegrane przy ruchu 

całkowicie zamkniętym.  
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