
                                                                                                 

Komunikat organizacyjny nr 9 

Ligi MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020 

Jaworzyna Śląska 19.09.2020r. 

XVI Grand Prix „Solidarności” 

 

 

1. ORGANIZATOR WYŚCIGU NR 9: 

 

Organizatorem wyścigu nr 9 jest:  

 

- Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Porcelany Stołowej 

 „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, 

- Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie 

 Śląskiej, 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Ślaskej,  

- Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych. 

 

2. Odpowiedzialnym za organizację wyścigu jest: 

 

           Odpowiedzialnym za organizację są: Antoni Szewczyk, tel.kom. 600 954 954, 
           email: trener_antonio@autograf.pl i Mateusz Rosiak – Prezes LKKS „GÓRNIK” 

           Wałbrzych,  tel.kom. 604 164 658, email: mateusz.rosiak@interia.eu  

 

3. CEL WYŚCIGU CROSS COUNTRY „ XC “  

 

- promocja miasta Jaworzyna Ślaska,  

- promocja aglomeracji wałbrzyskiej,  

- popularyzacja zdrowego stylu życia, 

- rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

- rozpowszechnienie kolarstwa górskiego. 

 

4. BIURO WYŚCIGU: 

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów w godzinach zgodnych z regulaminami,  

pod adresem: Pawilon Sportowy – Stadion Miejski w Jaworzynie Śląskiej ul. 

Sportowa 1 

Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu w 

Biurze Zawodów. 

 

 

5.    KOLEJNOŚĆ STARTU: 

 

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach: 

 

- godz. 11:00   - młodzik,  

- godz. 11:02   - młodziczka,  
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- godz. 12:00   - żak,  

- godz. 12:02   - żakini,  

- godz. 12:30   - Skrzaty chłopcy, 

- godz. 12:32   - Skrzaty dziewczęta, 

- godz. 13:00   - wyścigi dzieci – Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki. 

 

 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu 

poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących.  

 

Długość 1-ego okrążenia dla kat. junior młodszy, młodzik, żak i skrzat - ok. 

2250 m. 

 

6. ZGŁOSZENIA  

 

Zgłoszenia zawodników za wyjątkiem kategorii: krasnale (rocznik 2014 i 2015) oraz 

krasnoludki (rocznik 2016 do 2018) należy dokonać tylko drogą emailową do dnia 

17.09.2020r. do godz. 2200
 roku na adres email: sedziakol@wp.pl. 

Zgłoszenia uczestników w kategorii krasnale i krasnoludki przyjmowane będą również 

w biurze wyścigu od godziny 1100
 do 1300

.  

Szczegółowe informacje dotyczące Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 

2020 na stronie: lkksgornik.pl w zakładce: „nasze imprezy”. 
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