
Eliminacje do finałów OOM w kolarstwie torowym 2021. 

Z uwagi na panująca pandemię , kłopoty organizacyjne na początku 2021 roku które spowodowały  

zmianę w kalendarzu imprez kolarskich eliminacje do Finałów OOM 2021 odbywają się poprzez starty 

w dwóch seriach Pucharu Polski w kolarstwie Torowym: 

I seria : 23-25.04.2021 – Kalisz 

II seria : w 2 strefach: 

Strefa A (ŁDZ, ŚL, MŁP, PKR , DŚL, OPO, LBU, WLP) – Wrocław 03-04.07.2021 

Strefa B (POM, KMP, ZPM, MAZ, PDL, ŚWI , WM, LUB) – Szczecin 03-04.07.2021 

Punktacja I i II Serii zostaje zachowana jak dotychczas stosowana była w Pucharach Polski. 

Do klasyfikacji końcowej  zaliczone będą 2 najlepsze wyniki z podziałem na sprint i średni dystans. 

Na podstawie tych punktów do finałów Olimpiady kwalifikują się: 

 Omnium Sprint keirin 2000m Madison 

mężczyźni 24 16 20 16 12 

Kobiety 
 

12 - - - 10 

W związku z problemami Covidowymi niektórych klubów podczas pierwszej Eliminacji w Kaliszu 

wprowadzone zostają zmiany we wszystkich kwalifikacjach do OOM 2021 oprócz konkurencji 

Madison. 

Do wyścigu finałowego Omnium dziewcząt podczas Finałów OOM 2021 zakwalifikuje się 12 dziewcząt 

z 2 Eliminacji, oraz 12 dziewcząt wyłonionych z wyścigu punktowego rozegranego podczas Finałów 

OOM w Kaliszu. 

W sprincie dziewcząt w Finale OOM wystartuje 16 najlepszych zawodniczek z klasyfikacji końcowej 

konkurencji 200 m ze startu lotnego rozegranej podczas Finałów OOM w Kaliszu. 

Do wyścigu Finałowego OOM w Keirinie dziewcząt wystartuje 20 najlepszych zawodniczek z 

klasyfikacji końcowej konkurencji 200 m ze startu lotnego rozegranej podczas Finałów OOM w 

Kaliszu. 

Do wyścigu 2 km indywidualnie dziewcząt zostaną zakwalifikowane wszystkie zawodniczki które 

podczas Eliminacji uzyskają czas przejazdu poniżej 3 minut. 

Na koszt organizatora do finałów OOM w kolarstwie torowym kwalifikuje się 42 chłopców i 35 

według poniższej tabeli: 

 Omnium Sprint keirin 2000m Razem: 

mężczyźni 20 8 8 6 42 

Kobiety 
 

14 8 7 6 35 

 

Do finałów OOM w wyścigu drużynowym, sprint drużynowy  zawodnicy dopuszczeni są  na koszt 

uczestników bez eliminacji. W wyścigu madison również na koszt uczestników z zastrzeżeniem limitu . 



 


