
 

KOMINIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW POLSKI 

SZKÓŁEK KOLARSKICH W KOLARSTWIE TOROWYM 

PRUSZKÓW, 14-15.05.2017  

 

Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Polski Związek Kolarski informuje, iż w dniach 14-15.05.2017 r. na torze w Pruszkowie 

organizowane zostaną Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. W zawodach uczestniczyć będzie 100 

zawodników, których koszt uczestnictwa (wyżywienie i zakwaterowanie) zostanie pokryty ze środków 

MSiT. Przyjazd ekip i weryfikacja zgłoszeń zaplanowana została na dzień 14.05.2017r. do godz. 14.30. 

Opiekunowie oraz zawodnicy poza limitem uczestniczą w zawodach na koszt własny.  

Dyrektorem organizacyjnym  zawodów (zakwaterowanie, wyżywienie) jest Lucjusz Wasielewski tel.: 

502 368 573 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów  jest Artur Szarycz tel.: 667 283 051 

ODPŁATNOŚĆ: dla zawodników w limicie wynosi 40 zł, a dla opiekunów wynosi 80 zł.  

NOCLEGI – zamówione tylko dla zawodników w limicie.  

Zgłoszenia mailowe prosimy przesyłać na załączonym druku w terminie do 10.05.2017 r. na adres 

biuro@pzkol.pl  

 

 

PROGRAM MISTRZOSTW  

NIEDZIELA 14.05.2017 

GODZ. 11:30 KONFERENCJA 

INSTRUKTORÓW/TRENERÓW – 

„SZKÓŁKI KOLARSKIE 2017” 

GODZ. 13:00-14:00 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ (po 

weryfikacji zakwaterowanie w 

hotelu) 

GODZ. 14:00-14:30 OBIAD (uczestnicy konferencji + 

uczestnicy MP) 

GODZ 14:30-15:00  ODPRAWA TECHNICZNA  

 

mailto:biuro@pzkol.pl


GODZ. 15:00-17:00 ROZPOCZĘCIE TRENINGÓW DLA: 

GODZ. 15:00 WOJ. MAŁOPOLSKIE (3)  

WOJ. LUBUSKIE (2) 

WOJ. MAZOWIECKIE (6)  

WOJ. OPOLSKIE (5) 

WOJ. PODLASKIE (2) 

WOJ. ŚLĄSKIE (7) 

GODZ. 15:30 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE (14) 

WOJ. LUBELSKIE (3) 

WOJ. ŁÓDZKIE (4) 

ŚWIĘTOKRZYSKIE (3)  

GODZ. 16:00 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE (6)  

WOJ. WIELKOPOLSKIE (14) 

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE (5) 

GODZ.16:30  WOJ. POMORSKIE (2) 

WOJ. PODKARPACKIE (2) 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE (22) 

GODZ. 17:00-18:00  

  

 KOLACJA * 

GODZ. 19:00  WYŚCIG 250M ZE STARTU LOTNEGO 

(wyścig 250 m ze startu lotnego jest 

również kwalifikacją do wyścigów 

grupowych zaplanowanych na dzień 

15.05.2017) 

  

PONIEDZIAŁEK 15.05.2017 R.  

  

GODZ. 8:30-9:30  ŚNIADANIE * 

GODZ. 11:00 WYŚCIG TEMPO RACE – chłopcy 

miejsca 1- 15 z kwalifikacji 

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 

w  pierwszej piętnastce maja prawo 

wystawić jednego zawodnika 

WYŚCIG TEMPO RACE – dziewczęta  

miejsca 1- 15 z kwalifikacji 

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 



w  pierwszej piętnastce maja prawo 

wystawić jednego zawodnika 

 WYŚCIG ELIMINACYJNY – chłopcy 

miejsca 16-30 z eliminacji 

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 

w w/w przedziale miejsc, mają prawo 

wystawić jednego zawodnika 

WYŚCIG ELIMINACYJNY – dziewczęta 

miejsca 16-30 z eliminacji  

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 

w w/w przedziale miejsc, mają prawo 

wystawić jednego zawodnika 

 SCRATCH – chłopcy  

miejsca 31-46 z eliminacji    

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 

w  w/w przedziale miejsc mają prawo 

wystawić jednego zawodnika 

SCRATCH – dziewczęta  

miejsca 31-46 z eliminacji    

- jeden zawodnik z województwa = 

jedno miejsce w wyścigu 

- województwa, które nie znajdą się 

w  w/w przedziale miejsc mają prawo 

wystawić jednego zawodnika  

GODZ. 14:30 DEKORACJE  

GODZ. 15:30 OBIAD * 

GODZ. 18:30 UROCZYSTA GALA  

 

* kolację, II śniadanie i obiad na torze zapewnia zawodnikom organizator 

 

Informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc dokonano ich podziału.  

Podział miejsc: 

 Dolnośląskie – 14 miejsc 

 Kujawsko-pomorskie – 22 miejsca 

 Lubelskie – 3 miejsca 



 Lubuskie – 2 miejsca 

 Łódzkie – 4 miejsca 

 Małopolskie – 3 miejsca 

 Mazowieckie – 6 miejsc 

 Opolskie – 5 miejsc 

 Podkarpackie – 2 miejsca 

 Podlaskie – 2 miejsca 

 Pomorskie – 2 miejsca 

 Śląskie – 7 miejsc 

 Świętokrzyskie – 3 miejsca 

 Warmińsko-mazurskie – 6 miejsc 

 Wielkopolskie – 14 miejsc 

 Zachodniopomorskie – 5 miejsc 

 


