
               R E G U L A M I N 
ZAKOŃCZENIE SEZONU KOLARSKIEGO NA MAZOWSZU 

oraz MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA   
Organizatorzy: 
 Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski            Nowodworski Ośrodek Sportu iRekreacji 
 02-548 Warszawa, ul. Grazyny 15 pok.13                  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 6 

     Banaszek Duda Company           
    05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 6 
   
 

 
 
CEL WYŚCIGU : 
• Promocja Województwa Mazowieckiego 
• Popularyzacja kolarstwa szosowego 
• Wzbogacenie kalendarza imprez sportowych 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
     Wyścig- Kryterium uliczne odbędzie się dnia 25.09.2011 w godzinach: od 12.00 do 17.00 na 
                 trasie częściowo zamkniętej w miejscowości Modlin -Twierdza, w ruchu okrężnym, długość 
                 okrążenia  3200 m. 
 
BIURO ZAWODÓW: 
                 ulica Aleja Przewodników 
 
ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW: 
10.00 – otwarcie biura zawodów   
11.30 – odprawa techniczna  (w biurze zawodów) 
12.00 – start MŁODZIK 
13.00 – start  JUNIOR MŁODSZY 
14.15 – start  JUNIOR / ELITA 
16.00 – start MASTERS (kat.I, II, III, IV, V, VI) 
17.00 – zakończenie imprezy. 
 
 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORANIZACJĘ WYŚCIGU: 
  
                   Dyrektor Wyścigu: Bogdan Banaszek tel. 886149482 
                   Andrzej Witkowski  tel: 508654181 
                   Henryk Brożyna tel. 602252984 
                   Organizator Wyścigu: Dariusz Banaszek 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 PRZEPROWADZENIE WYŚCIGU: 
                Wyścig rozegrany będzie w formie kryterium i wyścigu ulicznego na tzw. kreskę (zawodnicy 
                     kategorii Masters klasyfikowani są w Memoriale Henryka Łasaka) . 
• Wyścig Zakończenia Sezonu we wszystkich kategoriach odbędzie się w formie kryterium. 
             Każde okrążenie punktowane: 3, 2, 1.  Zwycięzcą zostanie zawodnik, który uzyska największą 
             ilość punktów. 
 
• Memoriał Henryka Łasaka odbędzie się na zasadach wyścigu.ulicznego na tzw. kreskę, czyli 
pierwszy zawodnik, który minie linię mety ostatniego okrążenia zostanie zwyciężcą Memoriału 
Henryka Łasaka. 
 
 
NAGRODY: 
• Wyścig Zakończenia Sezonu   
             za miejsca:  1 do 3 miejsca – puchary i nagrody w każdej kategorii 
• Memoriał Henryka Łasaka 
              puchar za 1 miejsca w kategoriach wiekowych. 
 
 
POMOC MEDYCZNA W CZASIE WYŚCIGU : 
                  Stacjonarna w rejonie lini Startu i Mety,Ambulans karetka  pogotowia/punkt pomocy 
                   medycznej.Najbliższy Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 W zawodach prawo startu mają  zawodnicy posiadający licencje sportowe, aktualne badania 
             lekarskie ubezpieczenie OC i NW. 
             Wyścig zostanie rozegrany na zasadach przepisów Polskiego Związku Kolarskiego (PZ Kol.) i 
             Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego (MWZKol). 
Kwestie nie ujęte w regulaminie pozostawia się do rozstrzygnięcia Sędziemu Głównemu zawodów w 
porozumieniu z organizatorem.  
Dystans wyścigu/ilość okrążeń dla poszczególnych kategorii zostanie podana na odprawie 
technicznej. 
             Opiekunowie,kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i 
             pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Wyścigu/Kryterium, ścisłe 
             przestrzeganie obowiązującego programu Wyścigu/Kryterium ulicznego oraz stosowanie się 
             do zaleceń Organizatora i Komisji Sędziowskiej. 
  
             Zawodnicy startują obowiązkowo w twardych kaskach ochronnych. 
    
             Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie kryterium, przyjazdu i 
             odjazdu uczestników na Wyścig i z Wyścigu. 
 
             Każdy uczestnik bierze udział w Wyścigu na własną odpowiedzialność. 
 
             Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub skradzione w 
             trakcie i poza Wyścigiem. 
 
             Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę. 
 
             Zabrania się prowadzenia rozgrzewki na trasie kryterium podczas trwania wyścigu. 
 
   Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski 
   (MWZKol). 
 „Zatwierdzam” 
Mirosław Krasnowiecki 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


