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1. Przypominamy, że zapisać się do uczestnictwa w zawodach należy przez internetowy system
znajdujący się na stronie www.wynikizawodow.eu/mpcx wypełniając i przesyłając formularz
zgłoszeniowy. Do prawidłowego zgłoszenia konieczne jest posiadanie licencji wydanej na 2021
rok.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do dnia 20.01.2021 (środa) do godz. 23:59.
Jednak warunkiem umieszczenia na liście startowej jest uregulowanie opłaty startowej, również
na tej samej stronie co zapisy. Ze względów „covidowych” nie będzie możliwości opłaty na
miejscu.
2. Przypominamy również, że zgodnie z przepisami PZKol w boksach technicznych obsługującymi
zawodników mogą być tylko osoby posiadające licencję wydaną na 2021 rok. Można takie osoby
zgłaszać również przez system do zapisów na zawody – przyspieszy to załatwienie formalności w
Biurze Zawodów. Osoby, które nie zrobią tego drogą elektroniczną będą miały taką możliwość na
miejscu przy wyznaczonym do tego stanowisku sędziowskim. Do identyfikacji tych osób będą
wydawane specjalne oznaczenia uprawniające do wejścia do strefy boksu.
3. Każdy uczestnik - zawodnicy, trenerzy, mechanicy kierownicy drużyn muszą być obowiązkowo
zgłoszeni przez kierowników ekip w Biurze Zawodów i przekazać wypełnioną i podpisaną ankietę
dotyczącą stanu zdrowia. Druk do pobrania na stronie do zapisów.
Na tej podstawie zostanie wydany identyfikator, który każdy uczestnik musi nosić w widocznym
miejscu przez cały czas zawodów.
4. Bardzo prosimy ze względów „covidowych” aby do Biura Zawodów przychodziła TYLKO jedna
osoba trener/ kierownik ekipy, który dokona wszelkich formalności i odbierze pakiety startowe
oraz identyfikatory dla całej drużyny. Unikajmy przychodzenia pojedynczo osób z jednego klubu.
5. Zawodnicy będą zwolnieni z noszenia identyfikatora gdy będą mieli przypięty numer startowy w
widocznym miejscu. Pakiety startowe dla zawodników z numerami startowymi i identyfikatorem
zostaną wydane po przekazaniu wypełnionej i podpisanej ankiety dotyczącej stanu zdrowia,

weryfikacji licencji oraz badań lekarskich w kategoriach: żakini, żak, młodziczka, młodzik, juniorka
młodsza, junior młodszy, juniorka, junior.
6. Zmianie ulega program minutowy zawodów. Ze względów „covidowych” zwiększenie odstępów
między kolejnymi startami ma ograniczyć jednoczesne kumulowanie się osób w strefie
startu/mety:
Sobota 23.01.2021.
- godz. 08:40 – 09:20 – trening na trasie zawodów
- godz. 09:30 - Start Masters Kobiety
- godz. 09:31 - Start Masters V
- godz. 10:25 – Start Masters III A+B
- godz. 10:26 – Start Masters IV A+B
- godz. 11:25 – Start Masters I
- godz. 11:26 – Start Masters II A+B
- godz. 12:35 – Start Amator Mężczyźni open
- godz. 12:36 – Start Amator Kobiety open
- godz. 13:25 – 13:40 trening na trasie zawodów
- godz. 13:45 – Start Żak
- godz. 13:46 – Start Żakini
- godz. 14:15 – Start Młodziczka
- godz. 15:00 – Start Młodzik
- godz. 15:30 – Dekoracja

czas wyścigu 30 minut
30 minut
35 minut
35 minut
45 minut
45 minut
40 minut
40 minut
1 runda
1 runda
20 minut
20 minut

Niedziela 24.01.2021.
- godz. 08:40 – 09:20 – trening na trasie zawodów.
- godz. 09:30 – Start Junior młodszy
czas wyścigu 35 minut
- godz. 10:30 – Start Juniorka młodsza.
30 minut
- godz. 11:25 – Start Junior.
40 minut
- godz. 12:10 – 12:25 - trening na trasie zawodów
- godz. 12:35 – Start Elita Kobiet, U-23 Kobiety open.
45 minut
- godz. 12:36 – Start Juniorka.
40 minut
- godz. 13:45 – Start Elita Mężczyzn, U-23 Mężczyźni open.
60 minut
- godz. 15:00 – Dekoracja i uroczystość zakończenia 84 Mistrzostw Polski.
- godz. 15:30 – Konferencja prasowa.

7. W związku z pojawiającymi się pytaniami o ważność badań lekarskich, to nadal obowiązuje
komunikat Polskiego Związku Kolarskiego z dnia 4 czerwca 2020 dostępny na stronie:
https://www.pzkol.pl/aktualnosci/1063,badania-lekarskie-okresowe.html
Mówiący o tym, że jeżeli ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., to
orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Jednocześnie zachęcamy w miarę możliwości do wykonania badań lekarskich, aby były one
aktualne.
Przypominamy również, że Polski Związek Kolarski oraz Okręgowe Związki Kolarskie mają
możliwość wpisania daty ważności badań lekarskich do systemu Sinko. Zachęcamy do
skorzystania z tej opcji, gdyż skróci to formalności w biurze zawodów do minimum.

8. Numery startowe będą przygotowane zgodnie z przepisami PZKol: dwa na ramię i jeden na biodro.
Ze względu na specyfikę trasy prosimy, aby numer na biodro zapiąć z prawej strony, a numery na
ramiona na rękawki – z przodu koszulki, tak, aby były widoczne od frontu.

9. Zawodnicy na starcie będą rozstawieni według najnowszej generalnej klasyfikacji przełajowej
dostępnej na stronie: https://pzkol.pl/88,klasyfikacje.html
Zawodnicy i kategorie, które nie są ujęte w tej klasyfikacji będą rozlosowani.
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