Nasz znak: 398/20

Lublin, dn. 03 września 2020 r.
MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W KOLARSTWIE GÓRSKIM
KONSTANCIN-JEZIORNA, dn. 19 września 2020 r.
KOMUNIKAT nr.1

1.Cel imprezy:
- Popularyzacja kolarstwa górskiego w Polsce wśród Niesłyszących.
- Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.
- Wyłonienie Mistrzów Polski Niesłyszących w kategoriach Kobiet i Mężczyzn na rok 2020.
- Nabór utalentowanych zawodników do Kadry Narodowej Polski.
- Integracja młodzieży poprzez sport.
2.Organizator: Poland Bike w Warszawie
3.Współorganizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
4.Termin imprezy: 19 września 2020 r.
5.Miejsce zawodów:
Konstancin Jeziorna, Park Zdrojowy
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 górskim rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKol, UCI
oraz niniejszym regulaminem.
8.Konkurencje:
• dystans MINI CROSS
• dystans FAN
• dystans mini/max
9.Opis trasy: https://polandbike.pl/event-pro/konstancin-jeziorna/
10.Strona internetowa: https://polandbike.pl/event-pro/konstancin-jeziorna/
11.Program minutowy: Załącznik nr. 1
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12.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,
13.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 na dystansie MINI CROSS, FAN, MINI/MAX
• zgłoszenie należy wysłać w ostatecznym terminie do dnia 12.09.2020 r. godz.23:59
na adres: m.makowski1@wp.pl i do PZSN: kolarstwo@pzsn.pl
14.Program:
Godziny biura Zawodów: Piątek, 18.09.2020 r. godz. 17:00-19:00
Sobota, 19.09.2020r. godz. 08:30 – 15:00 w tym
godz. 09:00 - 10:30 - zapisy dystans MINI CROSS
godz. 08:30 – 11:00 - zapisy dystans FAN
godz. 08:30 – 12:00 - zapisy dystans MINI/MAX
dystans MINI CROSS: start – godz. 10:00
dystans FAN:
start – godz. 11:15
dystans MINI/MAX: start – pierwszy wyścig MINI/MAX o godz. 12:30, kolejne co 20 minut
Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie.
Serdecznie zapraszamy do Konstancina-Jeziorny !
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych
wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń.
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