
 

Regulamin 
Zawodów Kolarskich MTB o Puchar Pani Ewy Jurkowskiej - 

Kawałko Wójta Gminy Stare Juchy 
Stare Juchy   11.11.2022r. 

 

I. Cel wyścigu 

1. Popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Stare Juchy oraz Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  

2. Wyłonienie najlepszych kolarzy wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Juchach 

3. Uczczenie Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości                    

II. Organizatorzy: 

 Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS  

 Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku 

 Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski 

 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach 

III. Termin i miejsce: 

  Wyścig zostanie przeprowadzony w dniu 11.11.2022r. na - Plaża Stare Juchy o godz. 12.00. 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu wyścigu o godz. 11.30 

IV. Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną pod 

adres: lukkelk@wp.pl do dnia 09.11.2022 r. na załączonych formularzu. Biuro 

zawodów w dniu wyścigu  na - Plaża Stare Juchy) w godz. 10.00-11.30. 

V. Uczestnictwo: 

Prawo startu maja dzieci od 10 lat za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów 

na rowerach dowolnych. Zawodnicy kategorii Żak, młodzik, junior mł. Open (2004 i starsi)  

(dziewcząt i chłopców) posiadający badania lekarskie lub za zgodą i na odpowiedzialność 

rodziców lub opiekunów, w przypadku osób pełnoletnich na własną odpowiedzialność. W 

zawodach dopuszcza się zawodników na rowerach dowolnych.   



VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu: 

 10.00-11.30  zapisy dzieci i zawodników 

12.00  Otwarcie zawodów oraz start kategorii uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych 

Juchach(dziewcząt i chłopców) 

12.20  start kategorii Żak do lat 12 (2010 - 2011 ) – dystans  1500m (dziewcząt i chłopców) 

12.40  wyścig kategorii młodziczka młodzik (2008-2009) – 6km 

13.00  wyścig kategorii juniorka mł i junior mł.  (2006-2007) - Open (2005 i starsi)  – 9,1 km 

VII. Zasady finansowania: 
 koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator, a koszt dojazdu oraz 

ewentualnego  wyżywienia i zakwaterowania pokrywają startujące kluby 
VIII Nagrody:  
 w kategorii dziewcząt i chłopców za I miejsce puchar, za miejsca I – III medale 
 w kategorii dziewcząt i chłopców Szkoła Podstawowa Stare Juchy pamiątkowe             

medale  
IX Ceremonia dekoracji 

 dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek po zakończeniu wyścigu w ciągu 
30 min. 

  zawodnicy  i zawodniczki odbierający nagrody są zobowiązani do stawienia się do 
dekoracji w strojach sportowych i odbioru nagród osobiście  

     
X Postanowienia końcowe: 

 skład komisji sędziowskiej wyznacza Kolegium Sędziów WMZKol w Olsztynie; 
 zawodnicy i uczniowie obowiązkowo startują w sztywnych kaskach; 
 za wypadki na trasie zaistniałe z winy startujących lub osób towarzyszących – 

organizator nie odpowiada; 
 organizator zapewnia gorący posiłek 
 dyrektorem wyścigu jest Waldemar Grygo, Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Kolarskiego w Ełku, kom. 503 163 373; 
 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny  w  

porozumieniu z organizatorem; 
Najbliższe szpitale: Ełk Baranki 24 tel. 87 620 96 71, 
 
 
Regulamin zatwierdzono przez WMZKol w Olsztynie 
 
 
 
 
 
                                                          
              
              
              
              
              
              
              



                                                       
              
      Zgłoszenie 
Do Wyścigu Kolarskiego w MTB Stare Juchy………w dniu; 11.11.2022r…………… 
Klub zgłaszający………………………………………………………………………………………………… 
Trener/ kierownik drużyny ……………………………………………………………………………… 
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