
REGULAMIN
MMM 

w jeździe indywidualnej na czas 

KOLARSKA LIGA SZLAKIEM UKS

Młyniec  11.06.2022 r.

                   

        



1. CEL WYSCIGU 
popularyzacja kolarstwa na terenie gminy Lubicz i powiatu torunskiego
promocja walorow turystycznych i srodowiskowych Gminy Lubicz
wyłonienie Mistrzow Makroregionu kategorii Młodzik w jezdzie indywidualnej na czas 
wspołzawodnictwo w ramach Kolarskiej Ligi Szlakiem UKS 

2. ORGANIZATOR WYSCIGU 
KS ,,Sprint” Grebocin
Wojt Gminy Lubicz
UKS ,,Copernicus” Torun 

3. WSPOŁORGANIZATORZY 
 Kujawsko – Pomorski Zwiazek Kolarski w Toruniu
 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zwiazkow Sportowych 
 Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS
 Rada Sołecka Młynca Drugiego
 Ochotnicza Straż Pożarna w Młyncu Pierwszym
 Firma ENERGOTERM
 WSKFiT w Pruszkowie Filia w Lubiczu 
 Firma SEBAN

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODOW 
Wyscigi zostana rozegrane w dniu 11.06.2022r.- sobota , na trasie: Młyniec Drugi –(kier. Mierzynek - droga 
powiatowa nr 2036c) – na dystansie 5 kilometrow dla wszystkich kategorii wiekowych.
Start i meta: Przy Świetlicy Wiejskiej w Młyńcu Drugim. 

Biuro wyscigu : Swietlica Wiejska Młyniec Drugi 

5. UCZESTNICTWO 
W wyscigu prawo startu maja zawodnicy kategorii: żak, żakini, młodzik i młodziczka, oraz 
posiadajacy aktualne licencje zawodnicze i ważne badania lekarskie.

6. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 09.06 do godziny 23.59 tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez 
formularz na stronie https://kpzkol.pl/.

7. ZASADY FINANSOWANIA 
Organizator pokrywa koszty organizacyjne i nagrod. Koszty uczestnictwa zawodnikow i osob towarzyszacych 
pokrywaja zainteresowane kluby. 

8. SPOSOB PRZEPROWADZENIA WYSCIGU 
Wyscig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem. 

9. NAGRODY 
W każdej kategorii wiekowej przewidziane sa puchary dla najlepszych za miejsca 1-3. 

        

https://kpzkol.pl/


10. POSTANOWIENIA KONCOWE 
wyscig jazdy indywidualnej na czas odbywać sie bedzie przy ruchu zamknietym; 
obowiazuje przestrzeganie przepisow kodeksu ruchu drogowego przez zawodnikow i osoby 
towarzyszace; 
zawodnicy musza być obowiazkowo ubezpieczeni od NW i OC przez macierzyste kluby; 
osoba odpowiedzialna za organizacje i przebieg wyscigu jest Łukasz Ochocki - tel. 504 457 946; 
w sprawach nieujetych niniejszym regulaminem decyduje sedzia głowny w porozumieniu z 
organizatorem. 

11. NAJBLIZSZE SZPITALE W TORUNIU 
Wojewodzki Szpital Dzieciecy ul. Konstytucji 3 Maja 42, tel. 61 00 585
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M.Kopernika ul. Stefana Batorego 17/19, tel. 61 00 209
 Wojewodzki Szpital Zespolony ul. Sw.Jozefa 53/59 tel. 61 01 129 

PROGRAM MINUTOWY 
11.06.2022r. – sobota 

godz. 9.00 – 10.00 - weryfikacja dokumentow zgłoszonych zawodniczek i zawodnikow w biurze 
wyscigu, 
godz. 10.30 - odprawa techniczna w biurze zawodow, 
godz. 11.00 - start pierwszego zawodnika wg kolejnosci: młodziczka, młodzik, żakini, żak, 
godz. 14.00 – zakończenie zawodów 

(zawodnicy startują w odstępach co 1 min.)

Regulamin zatwierdzony dnia 06.06.2022 r.

        



        


