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1. Przypominamy, że zapisać się do uczestnictwa w zawodach należy przez internetowy system
znajdujący się na stronie https://akces-sport.pl/zapisy/ wypełniając i przesyłając formularz
zgłoszeniowy. Do prawidłowego zgłoszenia konieczne jest posiadanie licencji wydanej na 2022 rok.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do dnia 04.01.2022 (wtorek) do godz. 23:59.
Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
2. Przypominamy również, że zgodnie z przepisami PZKol w boksach technicznych obsługującymi
zawodników mogą być tylko osoby posiadające licencję wydaną na 2022 rok. Weryfikacja licencji
osób towarzyszących będzie następowała w Biurze Zawodów. Do identyfikacji tych osób będą
wydawane specjalne oznaczenia uprawniające do wejścia do strefy boksu.
3. Każdy uczestnik - zawodnicy, trenerzy, mechanicy, osoby towarzyszące (nawet nie licencjonowane)
muszą być obowiązkowo potwierdzeni przez kierowników ekip w Biurze Zawodów
4. Bardzo prosimy ze względów „covidowych” aby do Biura Zawodów przychodziła TYLKO jedna osoba
trener/ kierownik ekipy, który dokona wszelkich formalności i odbierze pakiety startowe oraz
identyfikatory dla całej drużyny. Unikajmy przychodzenia pojedynczo osób z jednego klubu. W biurze
zawodów oraz na terenie miasteczka wyścigu obowiązują obostrzenia w związku z pandemią COVID19 oraz zalecenia PZKol-u - https://ks.pzkol.pl/aktualnosci/1072,rekomendacja-polskiego-zwiazkukolarskiego-dotyczaca-organizacji-wyscigow-kolarskich-o-ograniczonej-liczbie-uczestnikow-wzwiazku-z-transmisja-koronawirusa-w-polsce.html
W BIURZE ZAWODÓW „OBSŁUGIWANE” BĘDĄ TYLKO OSOBY Z PRAWIDŁOWO ZAŁOŻÓNYMI
MASECZKAMI ZAKRYWAJĄCYMI USTA I NOS, PO WCZEŚNIEJSZEJ DEZYNFEKCJI DŁONI.
5. Podczas 85. Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym NIE ODBĘDZIE się odprawa techniczna.
Wszelkie dodatkowe informacje zostaną przekazane w formie komunikatów w biurze zawodów oraz
na stronie fb Mistrzostw Polski -> https://www.facebook.com/BryksjuszGosciecin

• W przypadku łączonych wyścigów(Masters II, Masters III, Masters IV) 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.
6. Obowiązujący program zawodów:
Piątek 07.01.2022.
14:30 – 16:00 – Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
16:00 – 19:00 – Weryfikacja zawodników w biurze zawodów
Sobota 08.01.2022.
08:30 – Otwarcie biura zawodów – rozpoczęcie weryfikacji zawodników
08:35 – 09:30 - Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
09:40 – UROCZYSTE OTWARCIE 85 MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSWIE PRZEŁAJOWYM
10:00 – Start - Masters III (A+B)
10:01 – Start - Masters IV (A+B)
10:02 – Start - Masters V, Masters kobiety, Amator kobiety
10:50 – Start - Masters I
10:51 – Start - Masters II A
10:52 – Start - Masters II B
11:50 – Start - Amator mężczyźni I (18-34 lata)
11:51 – Start - Amator mężczyźni II (35-44 lata)
11:52 – Start - Amator mężczyźni III (45 lat i więcej)

ok. 35 min.
ok. 35 min.
ok. 30 min.
ok. 45 min.
ok. 45 min.
ok. 45 min.
ok. 45 min.
ok. 45 min.
ok. 45 min.

12:40 – 13:00 - Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
13:10 – Start - Żak
13:11 – Start - Żakini
13:40 – Start - Młodziczka
14:20 – Start - Młodzik

1 runda
1 runda
ok. 20 min.
ok. 20 min.

14:45 – 15:45 - Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
15:00 – Dekoracje pierwszego dnia Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym
Niedziela 09.01.2022.
08:30 – Otwarcie biura zawodów – rozpoczęcie weryfikacji zawodników
08:45 – 09:45 - Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
10:00 – Start - Juniorka Młodsza
10:45 – Start - Junior Młodszy
11:30 – Start - Junior

ok. 30 min.
ok. 35 min.
ok. 40 min.

12:15 – 12:35 - Oficjalny trening na trasie Mistrzostw Polski
12:45 – Start - Elita Kobiety + Orliczka (OPEN)
12:46 - Start – Juniorka

ok. 50 min.
ok. 40 min.

13:45 - Start – Elita mężczyzn

ok. 60 min.

15:00 – Dekoracje drugiego dnia Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym, Uroczyste zakończenie
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym

7. Przypominamy również, że Polski Związek Kolarski oraz Okręgowe Związki Kolarskie mają
możliwość wpisania daty ważności badań lekarskich do systemu Sinko. Zachęcamy do skorzystania
z tej opcji, gdyż skróci to formalności w biurze zawodów do minimum.
8. 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.

9. 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.
10. Podczas dekoracji obowiązuje protokół sanitarny przygotowany przez Organizatora. Zawodnicy na
podium zapraszani będą w strojach wyścigowych lub dodatkowych zgodnie z przepisami PZKol
5.1.005. Podczas ceremonii wręczania nagród prezentowanie rowerów oraz dodatkowych atrybutów
(np. bidonów) jest zabronione.
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