
                        

  

 

 

 

86. MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM 

ZIELONA GÓRA – DRZONKÓW 13 - 15.01.2023 r. 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNO - SĘDZIOWSKI  nr 1  
z dn. 3 stycznia 2023 r 

 

1. Oficjalne otwarcie 86. Mistrzostw Polski obędzie się przed pierwszymi dekoracjami w sobotę 

14.01.2023 o godz. 15:00. 

 

2. Przypominamy, że zapisy odbywają się tylko przez system internetowy znajdujący się na stronie 

https://www.wynikizawodow.eu/mpcx2023 gdzie należy wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy wraz z opłatą startową. Do prawidłowego zgłoszenia konieczne jest posiadanie 

licencji wydanej na 2023 rok.  

Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do dnia 10.01.2023 (wtorek) do godz. 18:00.  

Po upływie w/w terminu i w biurze wyścigu zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

  

3. Przy weryfikacji w biurze zawodów każdy zawodnik jest zobowiązany okazać aktualną licencję  

(w wersji papierowej lub elektronicznej), a dodatkowo zawodnicy kategorii od żaka do juniora 

muszą okazać aktualne badania lekarskie. Zawodnicy kategorii amator zobowiązani są do 

wypełnienia oświadczenia dostępnego w biurze zawodów. 

 

4. Przypominamy również, że zgodnie z przepisami PZKol, w boksach technicznych obsługującymi 

zawodników mogą być tylko osoby posiadające licencję wydaną na 2023 rok. Weryfikacja 

licencji osób towarzyszących będzie następowała w Biurze Zawodów. Do identyfikacji tych osób 

będą wydawane specjalne oznaczenia uprawniające do wejścia do strefy boksu.  

  

5. Podczas 86. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym NIE ODBĘDZIE się odprawa techniczna. 

(w wyjątkiem wyścigu sztafet, gdzie odprawa odbędzie się w piątek 13.01.2023 o 14:30) 

 Wszelkie dodatkowe informacje zostaną przekazane w formie komunikatów w biurze zawodów 

oraz na stronie FB Mistrzostw Polski https://www.facebook.com/PucharPolskiCXWOSiR 

- W przypadku łączonych wyścigów ostateczna decyzja o rozdzieleniu lub połączeniu startów 

zostanie podjęta po zakończeniu weryfikacji zawodników oraz ogłoszona w miasteczku 

zawodów.  

- Strefa 80% będzie stosowana we wszystkich wyścigach z wyjątkiem wyścigów amatorów. 

Wszyscy amatorzy kończą swój wyścig po przejechaniu przez linię mety lidera ich kategorii.  

  

https://www.wynikizawodow.eu/mpcx2023
https://www.facebook.com/PucharPolskiCXWOSiR


6. 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 lewej strony,  

a numery na ramiona na rękawki – z przodu koszulki, tak, aby były widoczne od frontu.  

Dodatkowo każdy z zawodników otrzyma zwrotny chip, który należy umieścić na kostce lewej lub 

prawej nogi. Zawodnicy, którzy startują w sobotę otrzymają chipy w pakiecie startowym. Odbiór 

chipów dla zawodników startujących w niedzielę odbędzie się w biurze zawodów w niedzielę 

od godz. 8:30. 

  
  

  

7. 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, a amatorzy 

ustawiani będą wg kolejności zgłoszeń i opłat startowych. 

  

8. Podczas dekoracji zawodnicy na podium zapraszani będą w strojach wyścigowych lub 

dodatkowych zgodnie z przepisami PZKol 5.1.55. Podczas ceremonii wręczania nagród 

prezentowanie rowerów oraz dodatkowych atrybutów (np. bidonów) jest zabronione.  

  

 

  

Leszek Dutczak 

DYREKTOR WYŚCIGU 
 

Agnieszka Kunc 

SĘDZIA GŁÓWNY 

 

 

chip 
chip 

https://pzkol.pl/88,klasyfikacje.html
https://pzkol.pl/88,klasyfikacje.html

