
KRYTERIA KWALIFIKACJI  ME i MŚ- 2020 –SZOSA-JUNIOR 

W związku z pandemią covid-19 zmienione zostały zasady i kryteria powoływania 

zawodników do startu w imprezach rangi mistrzowskiej 

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI ME  2020-SZOSA-JUNIOR 

Mistrzostwa Europy Juniorów  24-28.08.2020-Plouay-Francja 
 
Limit uczestników dla Reprezentacji Polski w 2020 r:  
2 zawodników - Jazda indywidualna na czas 
6 zawodników – start wspólny 
Ze względu na specyficzną sytuację w kraju i zagranicą musiały zostać wprowadzone bardzo okrojone 
kryteria kwalifikacji do imprez mistrzowskich. 
Czas zgłaszania zawodników do ME to 14.08.2020 
 
Kryteria: 

Jazda na czas  

1.Zawodnicy wyłonieni na podstawie 2 serii Pucharu Polski (najlepszy bilans miejsc 1-3) 
a) Zamość 
b) Koziegłowy 
 

2.Zawodnicy rezerwowi wytypowani zostaną na podstawie wyników 1-5 PP Zamość, Koziegłowy 

 Wyścig ze startu wspólnego 

1. Szeroka kadra ( 9 zawodników ) do udziału w ME w  wyścigu ze startu wspólnego zostanie wybrana 

na podstawie wyścigów krajowych do których zaliczone będą : 

- Puchar Polski Zamość-11.12.07.2020 

- Puchar Polski Koziegłowy-24-25.07.2020 

- Wyścig etapowy ”Dobczyce”- 31.07- 02.08.2020 

-Wyścig Dzierżoniów- 13-15.08.2020 

2. Pozostali zawodnicy na wniosek trenera kadry narodowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

komisję ds. kolarstwa dzieci i młodzieży oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez Zarząd PZKol. 

3. W celu bezpośredniej konfrontacji zawodników eliminujących się do kadry narodowej w 

Mistrzostwach Europy trener ma prawo zobowiązać wytypowanych zawodników do startu w 

wyznaczonej imprezie kolarskiej. 

W przypadku nieuzasadnionej nieobecności zawodnik zostanie odsunięty od kwalifikacji. 

4.Zawodnicy, którzy zakwalifikują się do jazdy indywidualnej na czas, zostaną pozbawieni możliwości 

startu w Mistrzostwach Polski w wyścigu ze startu wspólnego z racji nakładania się terminów. 

5.Zawodnicy, którzy zakwalifikują się do wyścigu ze startu wspólnego , zostaną pozbawieni możliwości 

startu w Górskich Mistrzostwach Polski z racji nakładania się terminów. 

 

 



KRYTERIA KWALIFIKACJI MŚ 2020-SZOSA-JUNIOR 

Mistrzostwa Świata 21-26.09.2020 Aigle-Szwajcaria 
 
Limit uczestników dla Reprezentacji Polski w 2020 r:  
2 zawodników - Jazda indywidualna na czas 
2 zawodników - Start wspólny 
 

Jazda na czas  

1. Mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas, drugi zawodnik na wniosek trenera Kadry 

Narodowej Juniorów po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję ds. kolarstwa dzieci i 

młodzieży oraz Dział Szkolenia PZKol i zatwierdzeniu przez Zarząd PZKol. 

2. Zawodnicy, którzy w mistrzostwach Europy 2020 zajmą miejsce w przedziale 1-10 

 

Wyścig ze startu wspólnego 

1. Z uwagi na brak możliwości udziału  w Szosowych Mistrzostwach Polski (start wspólny )zawodników 

reprezentujących Polskę  na Szosowych Mistrzostwach Europy ( zbieżność terminów obu wydarzeń 

kolarskich ) ostateczny skład zawodników ogłoszony zostanie po Szosowych Mistrzostwach Europy. 

2. Zawodnicy którzy w Mistrzostwach Europy wywalczą pozycje 1-35 oraz Szosowy Mistrz Polski i Górski 

Szosowy Mistrz Polski zostaną powołani  do udziału w wyścigu etapowym GP Ruebliland   (SUI) – 6 

zawodników  po którym wyłoniony zostanie ostateczny skład na Szosowe Mistrzostwa Świata. 

3. W przypadku gdy wyścig GP Ruebliland zostanie odwołany bądź warunki ( pandemia)w naszym kraju 
uniemożliwią udział naszej drużyny  w tych zawodach to ostateczny skład wytypowany zostanie z 
zawodników biorących udział w Szosowych Mistrzostw Europy oraz Szosowego Mistrza Polski i 
Górskiego Szosowego Mistrza Polski . 
4. Skład zawodników do udziału w Szosowych Mistrzostwach Świata na wniosek trenera kadry 
juniorów  opiniuje i zatwierdza komisja ds. kolarstwa dzieci i młodzieży oraz Dział Szkolenia PZKol oraz 
Zarząd PZKol. 
 

Wymogi: 
- każdy zawodnik Kadry Narodowej Juniorów ma obowiązek przestrzegać zasad godnego zachowania 
   w duchu poszanowania  i czystej rywalizacji sportowej 
- posiadać aktualne badania lekarskie 
- posiadać licencję kolarską 
- posiadać ubezpieczenie zdrowotne NW  i OC 
- posiadać kartę NFOZ  uprawniającą do opieki zdrowotnej za granicą ( kraje Unii Europejskiej) 
- posiadać ważny paszport  
- uczestniczyć w planowanych dla niego akcjach( zgrupowania ,wyścigi ,konsultacje, badania ) 
-prowadzić dokumentację elektroniczną potwierdzającą realizację planów szkoleniowych. 
-posiadać badania na covid-19 
 
Opracowali: 

Tomasz Owsian-Koordynator KNJ szosa-tor 

Waldemar Cebula-Trener KNJ-szosa 

Jerzy Świnoga-Trener KNJ-tor średni dystans 

 
 



 


