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MISTRZOSTWA POLSKI PUMPTRACK  

17.07.2022 SKARŻYSKO-KAMIENNA 

 

Regulamin Zawodów  

 

1. Organizator   

Stowarzyszenie Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport, ul. Wiśniowa 17a, 29-100 

Włoszczowa  www.dominsport.pl dominsport@wp.pl 

 

Współorganizator 

Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski, ul. Paderewskiego 4D/2, 25-017 Kielce  

srzkol.kielce@gmail.com 

 

2. Dyrektor Wyścigu  

Konrad Ulanicki tel: 723-246-159 e-mail: dominsport@wp.pl 

 

3. Zasady rozgrywania zawodów   

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI, PZKol oraz niniejszym 

regulaminem.  

 

4. Termin   

17 lipiec 2022 (niedziela).   

 

5. Lokalizacja  

Tor pumptrack, Skarżysko-Kamienna ul. Spokojna 

 

 

 

 

http://www.dominsport.pl/
mailto:dominsport@wp.pl
mailto:srzkol.kielce@gmail.com
mailto:dominsport@wp.pl
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6.Ranga   

Mistrzostwa Polski (CN)   

Wyścig jest wpisany do kalendarza PZKol dla zawodników licencjonowanych w kategorii: 

Masters mężczyźni, Masters kobiety, Elita mężczyźni, Elita kobiet, U-23 mężczyzni, U-23 

kobiety, Junior, Juniorka, Junior młodszy, Juniorka młodsza, Młodzik, Młodziczka, Żak, 

Żakini.  

Zostaną także rozegrane dla zawodników nielicencjowanych (Amatorzy) w kategoriach kids 

(open) 5 - 8 lat, junior amator (open) 9 - 12 lat, 13 lat i starsi mężczyźni oraz 13 lat i starsze 

kobiety. 

 

 

Kategoria  Wiek  

Żak, żakini 11-12 lat 

Młodzik, młodziczka 13-14 lat 

Junior(ka)  Młodszy(a) 15-16 lat,  

Junior (ka) 17-18 lat,  

Mężczyźni, kobiety U23  19-22 lat,  

Mężczyźni, kobiety Elita  23 lat i starsi,  

Mężczyźni, kobiety Masters 30 lat i starsi 

Amator Kids kobiety, mężczyźni 

(open) 
4-8 lat 

Amator  Junior(ka)  (open) 9-12 lat 

Amator mężczyźni, kobiety 13 lat i starsi 

 

 

7.Zapisy  

Zgłoszenie do wyścigu będą dostępne - https://wynikizawodow.eu/zgloszenia - i będą 

przyjmowane on-line w I terminie do dnia 13.07.2022 r. do godz. 23:59. Zgłoszenie w II 

terminie będą przyjmowane od 14.07.2022 r. do 17.07.2022 r. do godz. 10.00  

 

O wysokości opłaty startowej (termin I lub II) decyduje data WPŁATY opłaty 

startowej! 
 

Zgłoszenia będą przyjmowane on-line oraz w  Biurze Zawodów w dniu 17.07.2022 do 

godz.10.00 z wysokością opłaty w II terminie. 

 

 Opłaty można dokonać on-line oraz będą przyjmowane w biurze zawodów - płatność tylko 

gotówką.  

 

8. Uczestnicy  

 

Uczestnik ma obowiązek trenować i startować w kasku kolarskim a zalecane jest 

startowanie w kaskach typu „full face” chroniących całą głowę i twarz ze szczęką oraz z 

ochraniaczami na kolana, łokcie oraz kręgosłup. Obowiązkowe płaskie pedały. 

https://wynikizawodow.eu/zgloszenia
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Startować można na dowolnym rowerze z minimum tylnym hamulcem. 

 

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy licencjonowani narodowości polskiej, 

którzy będą walczyć o tytuły Mistrzów Polski. Zawodnicy  muszą okazać – ważną licencję, a 

zawodnicy kategorii junior(ka) i młodszych dodatkowo aktualne badania lekarskie. 

 

Krótka instrukcja wyrobienia licencji kolarskiej: 

wszystkie informacje, druki i opłaty są dostępne pod adresem:  

https://pzkol.pl/8,licencje-kolarskie.html 

Aby wyrobić licencję w przypadku osób pełnoletnich wystarczy wypełnić wniosek, opłacić 

licencję oraz wykupić ubezpieczenie od uprawiania sportów wyczynowych, w przypadku osób 

niepełnoletnich trzeba dodatkowo wykonać badania lekarskie zezwalające na uprawianie 

sportu. 

Zawodnicy nielicencjonowani: 

Zawodnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie o ich stanie zdrowia oraz o starcie w 

zawodach na własną odpowiedzialność.  

Zawodnicy niepełnoletni wypełniają oświadczenie oraz muszą mieć zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

 

9. Biuro zawodów  

Biuro zawodów będzie znajdowało się przy Torze pumptrack w Skarżysku-Kamiennej na ul. 

Spokojnej.                                                            

 

10.Nagrody  

Miejsce 

Mężczyźni Open  

(licencjonowani 

17 lat i więcej) 

Kobiety Open  

(licencjonowane 

17 lat i więcej) 

Mężczyźni Open  

(licencjonowani 

11-16 lat) 

Kobiety Open  

(licencjonowane 

11-16 lat) 

1 500 zł 500 zł 250 zł 250 zł 

2 300 zł 300 zł 150 zł 150 zł 

3 200 zł 200 zł 100 zł 100 zł 

SUMA 1000 zł 1000 zł 500 zł  500 zł 

 

 

Nagrody finansowe w kategorii Mężczyźni Open (17lat i więcej) zostały ufundowane przez 

Radnego Miasta Skarżysko-Kamiennej Pana Mariusza Bodo. 

 

Nagrody finansowe dla kategorii Kobiety Open (17lat i więcej) zostały ufundowane przez 

Panią Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Annę Krupkę. 

 

Nagrody finansowe dla kategorii Mężczyźni i Kobiety Open (11-16 lat) zostały ufundowane 

przez Pana Prezydenta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröniga 

 

Z wyścigu Open zostanie wyłoniony Mistrz Polski zgodnie z przepisami PZKol w 

kategoriach mężczyzn i kobiet: Masters, Elita, U23, Junior , Junior młodszy, Młodzik , 

Żak. 

https://pzkol.pl/8,licencje-kolarskie.html
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Dodatkowo zostanie wyłoniony Mistrz Polski Amatorów Open w kategoriach mężczyzn i 

kobiet (13 lat i starsi).  

 

 

11.Harmonogram czasowy  

    

17.07.2022 
09.00 -10.00 

Zapisy w Biurze zawodów   

 09.00 -10.30 Trening na torze pumptrack 

 10.45 -11.00 Ceremonia otwarcia Mistrzostw Polski 

 11.00 -12.30 Kwalifikacje kategorie licencjonowane 

 12.50 -13.50 Kwalifikacje kategorie Amatorskie 

 14.10 -15.10 Biegi Eliminacyjne kategorie licencjonowane  

 15.30 -16.30 Biegi Eliminacyjne kategorie Amatorskie  

 16.50 -17.20 Finały kategorie licencjonowane 

 17.30 -18.00 Finały kategorie Amatorskie  

 18.20 Dekoracje i zakończenie Mistrzostw Polski 

 

12. Trening  

 

Oficjalny trening dla zawodników odbędzie się w niedzielę 17.07.2022 godz. 9.00 – 10.30  

Wszyscy zawodnicy znajdujący się na torze pumptrack podczas oficjalnych treningów muszą 

posiadać numer startowy. 

 

13.Opłaty startowe  

Kategoria wiekowa  
Opłata startowa 

opłacona w I 

terminie 

Opłata startowa w 

opłacona II terminie 

ZAWODNICY LICENCJONOWANI i AMATORZY 

Kategorie licencjonowane powyżej 17 lat 30,00 zł 50,00 zł 

Kategorie licencjonowane poniżej 17 lat 20,00 zł 40,00 zł 

Kategorie Masters  40,00 zł 60,00 zł 

Kategorie Amatorskie powyżej 13 lat 40,00 zł 60,00 zł 
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Kategorie Amatorskie poniżej 13 lat 30,00 zł 50,00 zł 

 

 

14.Sposób rozgrywania Mistrzostw Polski 

 

GRUPY STARTOWE – zawodnicy w zawodach rywalizują w grupach jak poniżej 

– chyba, że Sędzia Główny zdecyduje inaczej po weryfikacji frekwencji w 

poszczególnych grupach wiekowych. 

 

Grupa 1 – Mężczyźni licencja – 11-16 lat (żak, młodzik, junior młodszy) 

Grupa 2 – Mężczyźni licencja – 17 lat i więcej (junior, orlik, elita, masters) 

Grupa 3 – Kobiety licencja - 11-16 lat (żakini, młodziczka, juniorka młodsza) 

Grupa 4 – Kobiety licencja - 17 lat i więcej (juniorka, orliczka, elita, masters) 

 

Grupa 5 – Amator open – 13 lat i więcej  

Grupa 6 – Amatorki open – 13 lat i więcej 

Grupa 7 – Kids – 4 – 8 lat ( Kobiety i mężczyźni open) – rozgrywana od razu jako 

finał – każdy z zawodników ma 2 przejazdy. O wyniku decyduje lepszy czas 

przejazdu po dwóch startach 

Grupa 8 – Amator junior – 9 -12 lat ( Kobiety i mężczyźni open ) - rozgrywana od 

razu jako finał – każdy z zawodników ma 2 przejazdy. O wyniku decyduje lepszy 

czas przejazdu po dwóch startach 

 

KWALIFIKACJE – składają się z 2 przejazdów każdego zawodnika w kolejności 

zgodnej z listą startową. O wyniku kwalifikacji decyduje lepszy czas przejazdu toru 

po 2 startach. 

- jeżeli w danej grupie jest 32 lub więcej zawodników, 32 najlepszych zawodników 

dla każdej grupy awansuje do biegów eliminacyjnych 

− jeżeli w danej grupie jest 16-31 zawodników, do biegów eliminacyjnych przechodzi 

16 najlepszych zawodników  

− jeżeli w danej grupie jest 8-15 zawodników, do biegów eliminacyjnych przechodzi 

8 najlepszych zawodników  

− jeżeli w danej grupie jest 7 lub mniej zawodników, do biegów eliminacyjnych 

przechodzi 4 najlepszych zawodników. 
 

BIEGI ELIMINACYJNE I FINAŁY – będą rozegrane zgodnie z przepisami PZKol 

pkt 4.6.010 i 4.6.013 – jako wyścigi indywidualne. 
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- zawodnicy awansujący z kwalifikacji, startują w biegach eliminacyjnych zawodów 

głównych 

- pary zawodników zostaną ustalone na podstawie ich miejsc po kwalifikacjach. 

Najszybszy zawodnik (1. miejsce) zmierzy się z najwolniejszym zawodnikiem (4. / 

8. / 16. / 32. miejsce). Najszybszy zawodnik z biegu przechodzi do następnej rundy, 

aż pozostanie tylko 2 zawodników, którzy wezmą udział w finale. 

− zawodnicy parami rywalizują miedzy sobą w osobnych biegach na tej samej trasie 

− zawodnik z wolniejszym czasem kwalifikacji startuje jako pierwszy w każdej z 

rund eliminacji, aż do finałów  

− zawodnicy mają tylko 1 przejazd, który określa ich czas w danej rundzie 

− zawodnik z lepszym czasem awansuje do następnej rundy. 
 

WYNIKI – wyniki wyścigów poszczególnych grup zostaną ogłoszone OPEN. Z 

klasyfikacji OPEN wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych 

 

15.Ceremonia dekoracji   

Ceremonia dekoracji oraz zamknięcie Mistrzostw Polski odbędzie się o godzinie  17.10  

Do dekoracji winni się stawić wszyscy zawodnicy otrzymujący nagrody finansowe oraz 

trzech pierwszych w pozostałych kategoriach.  

 

16.Kary  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UCI / PZKol.  

 

17. Kontrola antydopingowa  

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. 

 

18.Wyniki  

Po zakończeniu zawodów wyniki zatwierdzone przez Sędziów będą publikowane na stronie 

www.wynikizawodow.eu , www.pzkol.pl , www.dh4x.pl 

 

19.Punktacja UCI Mistrzostw Polski (wspólna klasyfikacja masters, elita ,u-23 junior) 

                                                                                                    

1 m 200 pkt 

2 m 160 pkt 

3 m 130 pkt 

4 m 110 pkt 

http://www.wynikizawodow.eu/
http://www.pzkol.pl/
http://www.dh4x.pl/
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5 m 90 pkt 

6 m 70 pkt 

7 m 50 pkt 

8 m 30 pkt 

9 m 20 pkt 

10 m 10 ptk 

 

20.Tor pumptrack  

Tor pumptrack ulica Spokojna, Skarżysko – Kamienna  

 

 

Fot. BT Project 
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21.Skład komisji sędziowskiej  

Komisja Sędziowska zostanie wyznaczona zgodnie z przepisami PZKol.  

 

22.Parking  

Przy pumptrack w Skarżysku-Kamiennej 

 

23. Najbliższy szpital  
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 Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ul.  Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-

Kamienna tel: 41 395 62 01 

 

 

 Zakwaterowanie  

www.booking.com  

 

24.  Zasady bezpieczeństwa  

 

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek jeździć w pełnym kasku ochronnym podczas 

wszystkich wyścigów oraz treningów. W wyścigu mogą startować tylko zawodnicy 

posiadający ważną licencje, poza wyścigiem amatorów. Zawodnicy biorą udział w wyścigu 

na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na szkody poniesione 

i spowodowane przez uczestników.  

 

25.Postanowienia końcowe  

a) We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia 

Główny w porozumieniu z Organizatorem.  

b) Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego 

podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania 

wizerunku przez organizatora wyścigu w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury 

fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach 

internetowych itp. Organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników oraz osób 

towarzyszących od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności 

Cywilnej.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione. Organizator 

zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. Start w wyścigu oznacza akceptację 

regulaminu w tej treści Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz przepisów UCI i PZKol w 

żadnym wypadku nie będzie traktowana jako wytłumaczenie.   

 

 

 

          

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=szpital%2520skarzysko%2520kamienna&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsacRB52arewP4pYGlpNhdjtd_gk7A:1655235172697&rflfq=1&num=10&rldimm=2192342080615500512&lqi=ChpzenBpdGFsIHNrYXJ6eXNrbyBrYW1pZW5uYUjJ35D76oCAgAhaKhAAGAAYARgCIhpzenBpdGFsIHNrYXJ6eXNrbyBrYW1pZW5uYSoECAMQAJIBEGdlbmVyYWxfaG9zcGl0YWyaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlRkSFJoZG14QlJSQUKqAQ8QASoLIgdzenBpdGFsKAs&ved=2ahUKEwjHtPPD1634AhVN6CoKHRBQCLAQvS56BAgGEAE&sa=X&rlst=f
http://www.booking.com/

