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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
W  KOLARSTWIE SZOSOWYM 

(jazda indywidualna na czas i start wspólny) 
BUSKO ZDRÓJ/KAZIMIERZA WIELKA, dn.20-21 sierpnia 2020 r. 

 
KOMUNIKAT nr.1 

 
1.Cel imprezy:  
- Popularyzacja kolarstwa szosowego w Polsce wśród Niesłyszących.  
- Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
- Wyłonienie Mistrzów Polski Niesłyszących w kategoriach w jeździe indywidualnej na czas  
  i wyścigu ze startu wspólnego na rok 2020. 
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski. 
- Integracja młodzieży poprzez sport. 
 
2.Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Hubala, Stara Wieś 10, 26-220 Stąporków 
 
3.Współorganizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
4.Termin imprezy:  20-21 sierpnia 2020 r.   
 
5.Miejsce zawodów:  

• Czwartek, 20 sierpnia: 
           Start i meta w Busku Zdroju, ul. 1-ego Maja przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Krystyna” 

• Piątek, 21 sierpnia: 
           Start i meta w Kazimierzy Wielkiej przy Urzędzie Miasta i Gminy. 
 
6.Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator oraz współorganizatorzy. 

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

 
7.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 2020 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. 

 
8.Konkurencje: 
- Jazda indywidualna na czas -   22 km    dla kobiet i mężczyzn,  
- Wyścig ze startu wspólnego -   49 km    dla kobiet,  
- Wyścig ze startu wspólnego -   73,5 km dla mężczyzn 
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9.Opis trasy: http://mistrzostwapolski2020.pl/7,Mapy 
 
10.Strona internetowa: www.mistrzostwapolski2020.pl  
 
11.Program minutowy: Załącznik nr. 1 
 
12.Regulamin: Załącznik nr. 2 
 
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 12.08.2020 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 Buska-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. 
 

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