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w jeździe indywidualnej na czas  
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1. CEL WYŚCIGU  

popularyzacja kolarstwa na terenie gminy Lubicz i powiatu toruńskiego 
promocja walorów turystycznych i środowiskowych Gminy Lubicz 
wyłonienie Mistrzów Makroregionu kategorii Młodzik w jeździe indywidualnej na czas 
współzawodnictwo w ramach Kolarskiej Ligi Szlakiem UKS  

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU  

KS ,,Sprint” Grębocin 
Wójt Gminy Lubicz 
UKS ,,Copernicus” Toruń  

3. WSPÓŁORGANIZATORZY  

 Kujawsko – Pomorski Związek Kolarski w Toruniu 
 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych  
 Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS 
 Rada Sołecka Młyńca Drugiego 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńcu Pierwszym 
 Firma ENERGOTERM 
 WSKFiT w Pruszkowie Filia w Lubiczu  
 Firma SEBAN 
 

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Wyścigi zostaną rozegrane w dniu 12.06.2021r.- sobota , na trasie: Młyniec Drugi – Krobia (kier. Lubicz - droga 
powiatowa nr 2009) - nawrót - Młyniec Drugi – na dystansie 5 kilometrów dla wszystkich kategorii 
wiekowych. 
Start i meta: Młyniec Drugi przy budynku Zarządu Dróg Krajowych  

Biuro wyścigu : Świetlica (nowy budynek) w Młyńcu Drugim ( 0,5 km od startu ).  

5. UCZESTNICTWO  

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii: żak, żakini, młodzik i młodziczka, posiadający 
aktualne licencje zawodnicze, ważne badania lekarskie, wypełnioną ankietę o stanie zdrowia 
(załącznik nr.1). 

6. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.06 do godziny 23.59 tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę 
kpzkol.pl. 
 

7. ZASADY FINANSOWANIA  

Organizator pokrywa koszty organizacyjne i nagród. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących 
pokrywają zainteresowane kluby.  

 

https://kpzkol.pl/
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8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU  

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.  

9. NAGRODY  

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są puchary dla najlepszych za miejsca 1-3.  

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 wyścig jazdy indywidualnej na czas odbywać się będzie przy ruchu zamkniętym;  
 obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego przez zawodników i osoby 
towarzyszące;  
 zawodnicy muszą być obowiązkowo ubezpieczeni od NW i OC przez macierzyste kluby;  
 osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg wyścigu jest Łukasz Ochocki - tel. 504 457 946;  
 w sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z  
organizatorem.  

11. NAJBLIŻSZE SZPITALE W TORUNIU  

Wojewódzki Szpital Dziecięcy ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 61 00 585 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M.Kopernika ul. Stefana Batorego 17/19, tel. 61 00 209 
 Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Św.Józefa 53/59 tel. 61 01 129  

 

PROGRAM MINUTOWY  

12.06.2021r. – sobota  

godz. 9.00 – 10.00 – zgłaszanie zawodników i weryfikacja dokumentów w biurze wyścigu,  
godz. 10.30 – odprawa techniczna w biurze zawodów,  
godz. 10.45 – Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Toruńskiego w jeździe indywidualnej na czas, 
godz. 11.00 – start pierwszego zawodnika wg kolejności: młodzik, młodziczka, żak, żakini,  
godz. 14.00 – zakończenie zawodów  

 

(zawodnicy startują w odstępach co 1 min.) 

 

                                                                                                regulamin zatwierdzony 
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załącznik nr.1 

  

Ankieta informacyjna o stanie zdrowia 

Imię i nazwisko            

nr tel.  

zaznacz odpowiedź: 

l . Czy występują u Pana/Pani objawy wskazujące na chorobę zakaźną ? 

 Tak Nie 

2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o chorobę w ostatnich dniach 

? 

 Tak Nie 

3. Czy jest Pan/Pani w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny ? 

 Tak Nie 

 


