
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski 
 

REGULAMIN 

Walim, 24 -26 sierpnia 2018 roku 
 

w kategoriach: Kobiety open, Mężczyźni open, Kobiety U-23, 
Mężczyźni U-23, Juniorki, Juniorzy, Juniorki Młodsze i Juniorzy Młodsi 

 
 

ART. 1. Organizator 

Organizatorem mistrzostw jest Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „JUNIOR” w 
Wałbrzychu, organizujące mistrzostwa zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego 
Związku Kolarskiego. 

 
Adres organizatora: 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 54. 

 
Dyrektorem wyścigu jest: Władysław Żyndul, tel. 503 515 173, email: sedziakol@wp.pl 

 
 

 

ART. 2. Partnerzy 

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są: 
 
- Polski Związek Kolarski, 
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; 
- Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
- Urząd Gminy Walim, 
- Urząd Gminy Głuszyca, 
- Dolnośląski Związek Kolarski. 

 
 

ART. 3. Klasa wyścigu 

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Sportowym Polskiego Związku Kolarskiego i 
posiada klasę Mistrzostw Polski. 

 
 

ART. 4. Uczestnictwo 

W Górskich szosowych Mistrzostwach Polski mogą brac udział zawodnicy posiadający 
aktualną licencję UCI/PZKol na rok 2018 oraz aktualne badania lekarskie w kategoriach: 
Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior, U-23 Kobiety i Mężczyźni, Elita Kobiet 
i Elita Mężczyzn. Zawodników obowiązują przełożenia zgodnie z aktualnymi przepisami. 

 
Tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie w kategoriach: Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, 
Juniorka, Junior, Kobiety U-23, Mężczyźni U-23, Kobiet Open (elita + U-23) i Mężczyzn 
Open (elita + U-23). 
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Zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy przesłać do dnia 20.08.2018 roku drogą 
elektroniczną lub pocztą (decyduje data stempla poczt.) na adres: 

 

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne „Junior „ Wałbrzych 
58-306 WAŁBRZYCH, ul. Witosa 54 lub email: sedziakol@wp.pl 

 

ART. 5. Opłaty startowe 

Startowe – zgodnie z uchwałą nr 20 z dnia 06.03.2018r. Zarządu PZKol. 
Przyjmowane będą w Biurze Wyścigu. 

ART. 6. Biuro wyścigu 

Biuro Górskich Szosowych Mistrzostw Polski mieścić się będzie w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Walimiu przy ul. Bocznej (sala gimnastyczna). 

 
Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów startowych 
odbędzie się: 

 
• w dniu 24.08.2018r. roku od godz. 10.00 do godz. 11.30 – dla kategorii: 

Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior, Kobiety U-23 i Kobiety 
Elita, 

• w dniu 24.08.2018r. roku od godz. 20.00 do godz. 21.00 – dla kategorii: 
Juniorka, Junior, Kobiety U-23 i Kobiety Elita, 

• w dniu 25.08.2018r. roku od godz. 19.30 do godz. 20.30 – dla kategorii: 
Mężczyźni U-23 i Mężczyźni Elita, 

• w dniu 26.08.2018r. roku od godz. 9.00 do godz. 9.45 – dla kategorii: Mężczyźni               
U- 23 i Mężczyźni Elita, 

 
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych 
odbędzie się, w obecności członków Komisji Sędziowskiej, w biurze wyścigu: 

 
• w dniu 24.08.2018r. o godz. 12.00 dla kategorii: Juniorka Młodsza i Junior Młodszy, 

• w dniu 25.08.2018r. o godz. 10.00 dla kategorii: Junior, Juniorka, Kobiety U-23 
i Kobiety Elita, 

• w dniu 26.08.2018r. o godz. 10.00 dla kategorii: Mężczyźni U-23 i Mężczyźni Elita. 

 
ART. 7. Radio wyścigu 

Łączność między samochodami sędziowskimi i wozami technicznymi zapewni organizator. 
Bezpośrednio po przyjeździe na metę wyścigu trenerzy proszeni są o pilne zdawanie stacji 
łączności radiowej na linii mety. 

ART. 8. Pomoc techniczna 

Organizator zapewnia dwa pojazdy neutralne wyposażone w standardowy sprzęt, pojazdy 
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te będą zabezpieczały kolumnę wyścigu, jeden czołówkę wyścigu a drugi grupę główną. 
 

Ze względu na ukształtowanie trasy, w tym w większości po drodze o szerokości 3,0 m, na 
trasę dla kategorii juniorka młodsza, junior młodszy, juniorka, junior, elita kobiet, nie 
zostaną wpuszczone pojazdy techniczne ekip. 

 
Pojazdy techniczne (serwisowe) ekip zostaną rozstawione zgodnie z losowaniem w 
boksach wyznaczonych przez organizatora i będą udzielały pomocy wszystkim 
zawodnikom i zawodniczkom biorącym udział w wyścigu. 

 
Decyzja o pojazdach technicznych w czasie wyścigu Elity mężczyzn i P23 zostanie 
podana na odprawie technicznej w dniu 26.08.2018. 

 
 

ART. 9. Limit czasu 

Zgodnie z art.2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8% i zawodnicy z taką 
stratą do peletonu będą wycofywani z wyścigu, chyba że Komisja Sędziowska zdecyduje 
inaczej. 

 
 

ART. 10. Nagrody i ceremonie oficjalne 

Zwycięzcy udekorowani zostaną koszulkami Mistrza Polski w kategoriach: Juniorka 
Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior, Kobiety U-23, Kobiety Elita, Mężczyźni U-23 i 
Mężczyźni Elita. 

 

Mistrz Polski otrzymuje puchar, złoty medal i oficjalną koszulkę Mistrza Polski, 
I Wicemistrz Polski otrzymuje srebrny medal, 
II Wicemistrz Polski otrzymuje brązowy medal. 

 
Każdy zawodnik/Zawodniczka zobowiązany jest zgłosić się w stroju sportowym w 
wyznaczonym miejscu i czasie według programu Mistrzostw do uroczystej dekoracji i jest 
zobowiązany do udziału w konferencji prasowej chyba, że Organizator postanowi inaczej i 
zostanie to ogłoszone. 

 

ART. 11. Kontrola antydopingowa 

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI, jak również zgodnie z 
polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Walimiu przy ul. Bocznej (pomieszczenia obok Biura Wyścigu). 

 
 

ART. 12. Kary 

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe zgodnie z regulaminem PZKol. 



ART. 13. Sprawy bezpieczeństwa 

Wyścig przeprowadzony zostanie przy ograniczonym ruchu drogowym – ruch poprzeczny i 
przeciwny zamykany jest na czas przejazdu czołówki i głównego peletonu. 

 

Zawodnicy znajdujący się poza czołówką lub peletonem obowiązani są jechać prawą 
stroną drogi zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy muszą zachować 
dużą szczególną ostrożność na wszystkich zjazdach, gdyż są one bardzo trudne 
technicznie. 

 
Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne i pojazdów we 
własnym zakresie. 

 
Zawodnicy i uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów 
ruchu drogowego. Zawodnicy i wszyscy inni uczestnicy wyścigu korzystają z prawa do 
niestosowania się do przepisów ruchu drogowego tylko na skrzyżowaniach dróg 
nadzorowanych przez funkcjonariuszy policji korzystających z radiowozu oraz w 
przypadkach, kiedy bezpośrednio przed nimi lub czołówką wyścigu znajduje się 
oznakowany pojazd policyjny. We wszystkich innych przypadkach zarówno zawodników 
jak i innych kierowców pojazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

 
Kolarze i inni uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu 
drogowego podczas jazdy poza kolumną wyścigu, a przepisów sportowych podczas jazdy 
w kolumnie. 

 

Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu zobowiązani są podporządkować się poleceniom 
komisji sędziowskiej, Policji, Straży Miejskiej oraz osób porządkowych organizatora. 

 
Podczas jazdy w kolumnie należy używać świateł mijania. Wszystkie pojazdy 
uczestniczące w kolumnie wyścigu muszą poruszać się zgodnie z „PRAKTYCZNYM 
PRZEWODNIKIEM PORUSZANIA SIĘ POJAZDÓW W KOLUMNIE WYŚCIGU 
SZOSOWEGO”. 

 
Pojazdy spieszące do udzielenia pomocy powinny używać świateł drogowych a w 
przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować 
ostrzeganie użytkowników drogi, udzielić pierwszej pomocy i powiadomić Policję i służbę 
wyścigu. 

 
 

ART. 14. Program minutowy wyścigu 

 
 

Piątek, 24.08.2018: 

 
10.00-11.30 weryfikacja zawodników dla kategorii: Juniorka Młodsza, Junior 

Młodszy, Juniorka, Junior, Kobiety U-23 i Kobiety Elita w Biurze 
Zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu ul. Boczna, 

 
12.00 odprawa techniczna w biurze zawodów dla kategorii: Juniorka 

Młodsza, Junior Młodszy w Biurze Zawodów, 



14.00 uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski, na terenie Sztolni Walimskich 
RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 

 

14.15 start honorowy kategorii Juniorka Młodsza, 
 
14.25 start ostry kategoria Juniorka Młodsza, Jugowice skrzyżowanie ul. 

Gazowej z DW 383 – 100 m od wiaduktu kolejowego, 
 
16.00 dekoracja zwycięzców w kategorii: juniorka młodsza, na terenie 

Sztolni Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
16.15 start honorowy kategorii junior młodszy na terenie Sztolni Walimskich 

RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
16.25 start ostry kategoria Junior Młodszy, Jugowice skrzyżowanie ul. 

Gazowej z DW 383 – 100 m od wiaduktu kolejowego, 
 
19.00 dekoracja zwycięzców w kategorii: Junior Młodszy, na terenie Sztolni 

Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
20.00-21.00 weryfikacja zawodników dla kategorii: Juniorka, Junior, Kobiety U-23 i 

Kobiety Elita w Biurze Zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Walimiu ul. Boczna. 

 
 

Sobota, 25.08.2018: 

 
10.00 odprawa techniczna w biurze zawodów dla kategorii: Juniorka, Junior, 

Kobiety U-23 i Kobiety Elita w Biurze Zawodów w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Walimiu ul. Boczna. 

 
11.30 start honorowy kategorii Junior na terenie Sztolni Walimskich RIESSE 

ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
11.40 start ostry kategoria Juniorka, Jugowice skrzyżowanie ul. Gazowej z 

DW 383 – 100 m od wiaduktu kolejowego, 
 
14.30 dekoracja zwycięzców w kategorii: Junior na terenie Sztolni 

Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
15.15 start honorowy kategorii: juniorka, Kobiety U-23 i Kobiety Open 

 
15.30 start ostry kategorii: Juniorka, Kobiety U-23 i Kobiety Open, Jugowice 

skrzyżowanie ul. Gazowej z DW 383 – 100 m od wiaduktu kolejowego, 
 
18.45 dekoracja zwycięzców w kategorii: Juniorka i Kobiety Open, na terenie 

Sztolni Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
19.30-20.30 weryfikacja zawodników dla kategorii: Mężczyźni U-23 i Mężczyźni 

Elita w Biurze Zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu 
ul. Boczna. 



Niedziela, 26.08.2018: 

 
9.00-9.45 weryfikacja zawodników dla kategorii: Mężczyźni U-23 i Mężczyźni 

Elita w Biurze Zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu 
ul. Boczna, 

 
10.00 odprawa techniczna w biurze zawodów dla kategorii: Mężczyźni U-23 i 

Mężczyźni Elita w Biurze Zawodów w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Walimiu ul. Boczna, 

 
11.45 start honorowy kategorii Mężczyźni U-23 i Mężczyźni Elita na terenie 

Sztolni Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu, 
 
12.00 start ostry kategoria Mężczyźni U-23 i Mężczyźni Elita, Jugowice 

skrzyżowanie ul. Gazowej z DW 383 – 100 m od wiaduktu kolejowego, 
 
16.00 dekoracja zwycięzców w kategorii: Mężczyźni U-23 i Mężczyźni Elita 

na terenie Sztolni Walimskich RIESSE ul. 3-ego Maja w Walimiu oraz 
uroczystość zakończenia Górskich Szosowych Mistrzostw Polski. 

 
 

ART. 15. Trasa wyścigu 

Zawody zostaną rozegrane na trasie okrężnej wg załączonej mapy. 

Dojazd od startu honorowego do startu ostrego wynosi: 6,3 km. 

Dojazd od startu ostrego do początku rundy wynosi: 15,3 km, początek dojazdu do rundy 
usytuowany jest na podjeździe w miejscowości Jugowice, na drodze o szerokości 9,0 m, 
przewyższenie na dojeździe do rundy wynosi ca. 560 m. 

 
Długość rundy wynosi: 15,1 km: Rzeczka – Walim – Sierpnica – Rzeczka, 
przewyższenie na rundzie wynosi ca. 560 m. 

 
Dojazd od końca rundy do mety na Przełęczy Sokolej wynosi: 0,2 km, pod górę. 

 

Dystanse dla poszczególnych kategorii wiekowych: 

Juniorka Młodsza 30,8 km (1 runda + dojazdy), 
Junior Młodszy 61,4 km (3 rundy + dojazdy), 
Junior 76,7 km (4 rundy + dojazdy), 
Juniorka 61,4 km (3 rundy + dojazdy), 
Kobiety Elita + U-23 76,7 km (4 rundy + dojazdy), 
Mężczyźni Elita + U-23      122,6 km (7 rund + dojazdy). 

 
 

ART. 16. Zasady finansowania 

 
Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, 



pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby. 
 

Startowe – zgodnie z uchwałą nr 20 z dnia 06.03.2018r. Zarządu PZKol. 
 
Organizator proponuje zainteresowanym klubom bazę noclegową do wykorzystania w: 

 
• Hotelu „Maria”, 58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 B 

tel. 74 665 01 00, fax 74 665 01 50 
e-mail: hotel_maria@op.pl 

 

• kluby zgłaszają zapotrzebowanie bezpośrednio do usługodawcy jw. 
 

W proponowanej bazie noclegowej uczestnicy mogą skorzystać min. z basenu, kręgielni, 
bilarda, sauny suchej i parowej, gabinetów odnowy biologicznej. 

 

ART. 17. Szpitale 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni 
wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego. 

 

Adresy szpitali: 
Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych 
(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4 

 
 

ART. 18. Komisja sędziowska 

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol w porozumieniu z 
organizatorem. 

 

ART. 19. Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być 
ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział 
w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

 
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów 

oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 
 

3. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu 
muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub. 

 
4. Do wyścigu każda ekipa ma prawo zgłosić 1 sprawny pojazd techniczny 

tj. samochód osobowy lub bus, pojazdy typu bus jadą w kolumnie wyścigu po 
samochodach osobowych. 

 
5. Zabrania się w czasie trwania wyścigu przewożenia w samochodzie technicznym 

osób postronnych, niezwiązanych z imprezą. 
 

6. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz 
niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
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7. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów 
oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i 
z wyścigu. 

 

8. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia 
główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem. 

 
9. Licencje zawodników (trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po 

ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych. 
 

10. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają zapoznanie 
się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania. 

 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 

 
 

ART. 20. Opis trasy wyścigu 

 
OPIS TRASY PRZEJAZDU KOLUMNY WYŚCIGOWEJ 

PODCZAS GÓRSKICH SZOSOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 
WALIM, 24-26.08.2018 

 

Km 

trasy 

 
Opis trasy przejazdu 

 WALIM – Sztolnie Walimskie RIESSE ul. 3-ego Maja – parking 
dolny – 
START HONOROWY 

 Wyjazd na drogę powiatową ul. 3-ego Maja – wyścig w lewo 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Wyspiańskiego – wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Warszawską – wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Cmentarną – wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Wyspiańskiego – wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z łącznikiem do ul. Kościuszki – wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne z ul. Kościuszki – wjazd na DW 383 - 
wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z drogą na 
mostek - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. 
Kilińskiego - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Długą - 
wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. 
Piastowską - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z drogą do 
Dworca PKP - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z 
Przystankiem Autobusowym - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Boczną 



 - wyścig prosto 

 Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Boczną 
- wyścig prosto 

 Skrzyżowanie lewostronne z ul. Samorządową – wyścig prosto 
 Skrzyżowanie lewostronne z ul. Samorządową – wyścig prosto 
 Skrzyżowanie lewostronne z ul. Gazową – wyścig prosto 

 Jugowice, Skrzyżowanie dwustronne ul. Gazowej z drogą DW 383 – 
wyścig w prawo 

 
0,0 

START OSTRY 
– ok. 50 m od skrzyżowania, przy znaku drogowym B 16 

 
1,0 

PM WALIM. 
Skrzyżowanie prawostronne z ul. Gazową – wyścig prosto 

 
3,8 

Skrzyżowanie prawostronne z ul. Samorządową – wyścig prosto 

 
4,0 

Skrzyżowanie prawostronne z ul. Samorządową – wyścig prosto 

 
4,1 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Boczną - 
wyścig prosto 

 
4,3 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Boczną - 
wyścig prosto 

 
4,4 

Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z 
Przystankiem Autobusowym - wyścig prosto 

 
4,45 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z drogą do 
Dworca PKP - wyścig prosto 

 
4,5 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. 
Piastowską - wyścig prosto 

 
4,7 

Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. Długą - 
wyścig prosto 

 
4,75 

Skrzyżowanie prawostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z ul. 
Kilińskiego - wyścig prosto 

 
4,8 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z drogą na 
mostek - wyścig prosto 

 
4,82 

Rozwidlenie dróg ul. Mickiewicza i Żeromskiego – wyścig w prawo w 
ul. Żeromskiego 

 
4,85 

Rozwidlenie dróg ul. Żeromskiego – wyścig w prawo kierunek 
kompleks WŁODARZ 

 

6,0 
Skrzyżowanie prawostronne, w prawo do Kompleksu Włodarz, prosto 
ul. Kolonia Górna - wyścig prosto 
– POCZĄTEK BUFETU 

 
6,3 

KONIEC BUFETU 

 
6,7 

Skrzyżowanie dwustronne ul. 
Kolonia Górna – wyścig w lewo 

 
6,8 

POCZĄTEK OSTREGO I KRĘTEGO ZJAZDU !!!!! 

 
7,2 

KONIEC OSTREGO ZJAZDU 

Skrzyżowanie dwustronne z ul. Żeromskiego i Królowej Jadwigi – 

wyścig w prawo górną drogą 

 
7,4 

Skrzyżowanie dwustronne z ul. Mickiewicza – wyścig w prawo kier. 

Sierpnica – POCZĄTEK STROMEGO PODJAZDU 

 
9,7 

POCZĄTEK OSTREGO I KRĘTEGO ZJAZDU !!!!! 

 
9,75 

Skrzyżowanie prawostronne, z drogą leśną - wyścig prosto 

 
10,3 

Skrzyżowanie prawostronne, z drogą do Osówki - wyścig prosto 

 
12,2 

Skrzyżowanie lewostronne, z drogą do posesji - wyścig prosto 

 
12,3 

Skrzyżowanie dwustronne m. Sierpnica, w prawo do Głuszycy, 

KONIEC ZJAZDU – POCZATEK PODJAZDU - wyścig w lewo 



 
15,3 

Skrzyżowanie dwustronne m. Rzeczka, w prawo Przełęcz Sokola, w 

lewo do Walimia, KONIEC PODJAZDU – POCZATEK ZJAZDU - 

wyścig w lewo – KONIEC DOJAZDU DO RUNDY, POCZĄTEK 

RUNDY 

 
18,5 

Skrzyżowanie prawostronne, wyjazd ze Sztolni Walimskich RIESSE, 
KM RZECZKA, PM WALIM - wyścig prosto 

 
19,1 

Skrzyżowanie prawostronne, wjazd do Walimskich RIESSE 
- wyścig prosto 

 
19,5 

Skrzyżowanie lewostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Wyspiańskiego – wyścig prosto 

 
19,6 

Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Warszawską – wyścig prosto 

 
19,65 

Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Cmentarną – wyścig prosto 

 
19,7 

Skrzyżowanie lewostronne ul. 
3-ego Maja z ul. Wyspiańskiego – wyścig prosto 

 
19,9 

Skrzyżowanie prawostronne ul. 
3-ego Maja z łącznikiem do ul. Kościuszki – wyścig prosto 

 
20,0 

Skrzyżowanie prawostronne z ul. Kościuszki – wjazd na DW 383 - 

wyścig prosto 

 
20,1 

Skrzyżowanie lewostronne ul. Kardynała Wyszyńskiego z drogą na 

mostek - wyścig w lewo – KONIEC ZJAZDU, POCZATEK 

PODJAZDU 

 
20,12 

Rozwidlenie dróg ul. Mickiewicza i Żeromskiego – wyścig w prawo w 

ul. Żeromskiego 

 
20,15 

Rozwidlenie dróg ul. Żeromskiego – wyścig w prawo kierunek 

kompleks WŁODARZ 

 
21,3 

Skrzyżowanie prawostronne, w prawo do Kompleksu Włodarz, prosto 

ul. Kolonia Górna - wyścig prosto – POCZĄTEK BUFETU 

 
21,6 

KONIEC BUFETU 

 
22,0 

Skrzyżowanie dwustronne ul.Kolonia Górna – wyścig w prawo 

 
22,1 

POCZĄTEK OSTREGO I KRĘTEGO ZJAZDU !!!!! 

 
22,5 

KONIEC OSTREGO ZJAZDU 

Skrzyżowanie dwustronne z ul. Żeromskiego i Królowej Jadwigi – 

wyścig w prawo górną drogą 

 
22,7 

Skrzyżowanie dwustronne z ul. Mickiewicza – wyścig w prawo kier. 

Sierpnica – POCZĄTEK STROMEGO PODJAZDU 

 
25,0 

POCZĄTEK OSTREGO I KRĘTEGO ZJAZDU !!!!! 

 
25,05 

Skrzyżowanie prawostronne, z drogą leśną - wyścig prosto 

 
25,6 

Skrzyżowanie prawostronne, z drogą do Osówki - wyścig prosto 

 
27,5 

Skrzyżowanie lewostronne, z drogą do posesji - wyścig prosto 

 
27,6 

Skrzyżowanie dwustronne m. Sierpnica, w prawo do Głuszycy, 

KONIEC ZJAZDU – POCZATEK PODJAZDU - wyścig w lewo 

 
30,6 

Skrzyżowanie dwustronne m. Rzeczka, w prawo Przełęcz Sokola, w 

lewo do Walimia, KONIEC PODJAZDU – KONIEC RUNDY- wyścig w 

prawo do METY 

30,8 Przełęcz SOKOLA – META 



ART. 21. Mapa i plan trasy wyścigu 
 

 

 
 
 

Regulamin zatwierdzony przez 
PZKOL w dniu 17.07.2018 


