
 

REGULAMIN  

Otwarte Wirtualne 
Mistrzostwa Województwa  WMZ LZS  w Kolarstwie MTB     

Woj. Warmińsko – Mazurskie 28.11-21.12.2020 

I. Cel wyścigu 

1.Popularyzacja kolarstwa MTB na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

II. Organizatorzy: 
− Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS  
− Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski 

III. Termin i miejsce: 
Wyścig zostanie przeprowadzony w dniach 28.11-21.12.2020r. na terenie województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na dowolnie wybranej trasie z wyłączeniem dróg asfaltowych, 

jednocześnie trasa musi być poprowadzona na pętli o minimalnej długości  2000 m. 

IV. Uczestnictwo: 
Mieszkańcy woj. Warmińsko-Mazurskiego. Zawodnicy kategorii Żak, młodzik, junior mł., 
junior i starsi  (dziewczęta i chłopcy) posiadający badania lekarskie lub za zgodą i na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów, w przypadku osób pełnoletnich na własną 

odpowiedzialność.    

VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 
kategoria Żak do lat 12 (2008 i młodsi ) – Czas jazdy 20 min 

kategoria młodziczka młodzik (2006-2007) – Czas jazdy 30 min 

kategoria juniorka mł i junior mł.  (2004-2005) – Czas jazdy 45 min 

Junior i starsi  (2003 i starsi)  – Czas jazdy 60 min 



Zawodnik pokonuje trasę wyścigu zgodnie z w/w zapisami w określonym czasie w zależności 

od kat. wiekowej z uruchomioną aplikacją STRAVA (nie dopuszcza się jazdy w grupie), 

następnie przesyła na adres email wmz@lzs.olsztyn.pl zrzut z ekranu na którym musi być 

widoczna trasa przejazdu, czas, jej profil oraz długość. Ostateczny termin przesłania pliku 

21.12.2020 r. E-mail oprócz pliku ze zrzutem z aplikacji STRAVA musi zawierać: Imię i 

nazwisko, reprezentowany klub oraz numer lub zdjęcie licencji zawodniczej. W przypadku 

osób niezrzeszonych należy podać imię i nazwisko, nazwę gminy oraz skan dokumentu który 

potwierdzi wiek (dot. tylko kategorii młodzieżowych). 

Zawodnik musi posiadać profil zarejestrowany na swoje dane osobowe w aplikacji STRAVA 

min  20 dni przed wysłaniem pliku.   

O ostatecznej klasyfikacji decyduje długość przejechanej trasy, w przypadku uzyskania tej 

samej długości, decyduje pokonanie większego przewyższenia.  

VII. Nagrody: 
 W kategoriach Żak, Młodzik, Junior mł., Junior i starsi  dziewcząt i chłopców): 

I miejsce - okolicznościowa statuetka oraz bidon i czapka CCC z autografem Piotra 

Wadeckiego  

 I-III miejsce medale.  

Forma przekazania nagród do uzgodnienia (np. poczta lub kurier) 

VIII. Postanowienia końcowe: wszystkich uczestników zawodów sportowych 
obowiązuje znajomość i przestrzeganie aktualnych rekomendacji państwowych 
związanych z pandemią COVID – 19.  

Regulamin zatwierdzono przez WMZKol w Olsztynie  
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