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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
W  KOLARSTWIE SZOSOWYM 

(jazda indywidualna na czas i wyścig ze startu wspólnego) 
BYCHAWA, dn.03-04 czerwca 2022 r. 

 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
1.Cel imprezy: 

➢ Organizacja i popularyzacja kolarstwa w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce. 
➢ Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
➢ Wyłonienie Mistrzowie Polski Seniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2021. 
➢ Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry 

narodowej Niesłyszących.                                                
➢ Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  

i przeciwdziałania patologiom społecznym.  
➢ Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
➢ Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej 

postawy fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.  
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Organizator wyścigu: Krzysztof Matras 
 
4.Termin imprezy:  03-04 czerwca 2022 r.   
 
5.Miejsce zawodów:  

• Piątek, 03 czerwca 2022: 
Jazda indywidualna na czas - Start i meta w Leśniczówka koło Bychawy 

• Sobota, 04 czerwca 2022: 
Wyścig ze startu wspólnego - Start i meta w Leśniczówka koło Bychawy 

 
6.Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator oraz współorganizatorzy. 

• Koszty zakwaterowania i wyżywienia indywidualni zawodnicy pokrywają we własnym 
zakresie. 

 
7.Zakwaterowanie i wyżywienie 
          Podamy w komunikacie nr. 2 po 27 maja 
 
8.Uczestnictwo: 

• W Mistrzostwach Polski Niesłyszących mogą startować zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni  
           w Polskim Związku Sportu Niesłyszących, 

• W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie  
           oraz mający ważną na rok 2022 licencję zawodniczą wystawioną przez PZKol lub UCI. 

• Mistrzem Polski zostaje zawodnik/zawodniczka, który w najkrótszym czasie pokona dystans  
           w swojej kategorii i konkurencji. 

• Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKol, 
UCI oraz niniejszym regulaminem. 
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9.Konkurencje: 
- Jazda indywidualna na czas -   10 km    dla kobiet i mężczyzn,  
- Wyścig ze startu wspólnego -   76,2 km dla kobiet,  
- Wyścig ze startu wspólnego - 114,3 km dla mężczyzn 
 
10.Opis trasy: 
https://www.google.pl/maps/dir/51.0034207,22.5191818/50.9506088,22.3849037/51.04530
98,22.444995/51.0034213,22.5191678/@50.9708508,22.3881274,12z/data=!4m21!4m20!1m
10!3m4!1m2!1d22.5343171!2d50.9718311!3s0x4722e2f709598459:0x69298db55793b215!3
m4!1m2!1d22.4783309!2d50.9391391!3s0x4722e3d03263a079:0xad403887bbdb86db!1m0!1
m5!3m4!1m2!1d22.4978489!2d51.029338!3s0x4722fca8e0b5901b:0x94ad9d075956de56!1m
0!3e1  
 
11.Strona internetowa: https://szosa.eu/143-kila-informacji-o-18-mplks  
     Facebook: https://www.facebook.com/events/499848784892021/?ref=newsfeed 
 
12.Program minutowy: Załącznik nr. 1 
 
13.Nagrody: 

• Zwycięzcy udekorowani są pucharem, złotym medalem, dyplomem i koszulką „MISTRZ 
POLSKI”, 

• I v-ce Mistrz Polski otrzymuje statuetka, srebrny medal i dyplomem, 

• II v-ce Mistrz Polski otrzymuje statuetka, brązowy medal i dyplomem, 
 
14.Kontakt i zgłoszenia zawodników do koordynatora: 

• zawodnicy, którzy nie są w kadrze wysyłają zgłoszenie na adres mailowy: 
m.makowski1@wp.pl (Marcin Makowski – trener główny kadry kolarstwa), można 
kontaktować się z trenerem kadry przez Messengera. 

• kadra obowiązkowo startuje w jeździe indywidualnej i wyścigu ze startu wspólnego.  

• zgłoszenie należy wysłać w ostatecznym terminie do dnia 27.05.2022 r. godz.23:59  
na adres: m.makowski1@wp.pl i do PZSN: kolarstwo@pzsn.pl 

 
 

Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie. 
 
 

Serdecznie zapraszamy do Bychawy 
 

Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych 
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń. 
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