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 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

Al. Zygmuntowskie 5, pok. 25-28, 20–101 Lublin 
 

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI – STREFA POŁUDNIE 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,  

GIMNAZJADA  

W KOLARSTWIE GÓRSKIM  

BISZCZA–ŻARY, 22 maja 2017 r. 

I. CELE: 

 Wyłonienie najlepszej szkoły – Wojewódzkie IMS i Wojewódzka GIMNAZJADA 
 w kolarstwie górskim, 

 Popularyzacja kolarstwa górskiego MTB wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

 Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez czynne uprawianie sportu. 
 

II. ORGANIZATORZY: 

 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy,  

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy, 

 Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Aleksandrowie, 
 

III. TERMIN: 22 maja 2017r. (poniedziałek) 

IV. MIEJSCE ZAWODÓW: Biszcza – Żary przy zbiorniku wodnym 

Zawody rozegrane zostaną w terenie leśnym przylegającym do Zbiornika 

Wodnego Biszcza – Żary. Start i meta przy zbiorniku wodnym. Miejsca parkingowe  

na wewnętrznym parkingu przy zbiorniku wodnym. 

 

Trasa wyścigu: okrężna (rundy 8 km, 6 km i 2 km) 

Start i meta: przy Zbiorniku wodnym Biszcza – Żary 

Charakterystyka trasy (rundy): nawierzchnia – drogi leśne, ukształtowanie terenu  

– trasa lekko pagórkowata. 

Sposób pomiaru czasu: elektroniczny (chipy w numerach startowych) 

 

V. UCZESTNICTWO: 

 

W zawodach uczestniczą maksymalnie 3-osobowe reprezentacje dziewcząt 

(reprezentujące jedną szkołę) i 3-osobowe reprezentacje chłopców (reprezentujący 

jedną szkołę) wg poniższych grup startowych: 
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1) szkoły podstawowe dziewczęta  kl. IV-VI /roczniki: 2004-2006/; 

2) szkoły podstawowe chłopcy   kl. IV-VI /roczniki: 2004-2006/; 

3) szkoły gimnazjalne dziewczęta  kl. I-III /roczniki: 2001-2003/; 

4) szkoły gimnazjalne chłopcy   kl. I-III /roczniki: 2001-2003/; 

 

KAŻDY POWIAT MOŻE ZGŁOSIĆ DO ZAWODÓW CO NAJWYŻEJ: 

 

3 SZKOŁY GIMNAZJALNE i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE W KAT. DZIEWCZĄT 

oraz 

3 SZKOŁY GIMNAZJALNE i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE W KAT. CHŁOPCÓW 

 

WAŻNE !! – Start wyłącznie na rowerach górskich! Z uwagi na bezpieczeństwo 

wszyscy uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać sprawny rower (hamulce !!), 

kask ochronny, odkręcone tzw. „rogi” kierownicy i nóżki podparcia roweru. 

Obowiązuje zgłoszenie przez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl  

i wygenerowana z systemu lista startowa potwierdzona przez Dyrektora Szkoły. Szkoły, 

które nie będą posiadały takiego zgłoszenia nie zostaną ujęte w klasyfikacji zawodów 
 
 

VI. PROGRAM ZAWODÓW: 

9:00 – 10:00 Przyjmowanie zgłoszeń ze szkół gimnazjalnych, wydawanie numerów 

startowych, rozgrzewka zawodników (zapoznanie z trasą). 

11:00-12:00 Przyjmowanie zgłoszeń ze szkół podstawowych, wydawanie numerów 

startowych, 

10:00  Zamknięcie tras dla gimnazjów. 

10:15  Uroczyste otwarcie zawodów. 

10:20 I wyścig: Start chłopców-gimnazja (ur: 2001-2003) 

11:00  II wyścig:; Start dziewcząt-gimnazja (ur: 2001-2003) 

11:30  Rozgrzewka zawodników ze szkół podstawowych (zapoznanie z trasą), 

Dekoracje kategorii gimnazjalnych. 

12:00 Zamknięcie tras dla SP. 

12:15  III wyścig: Start chłopców-szkoły podstawowe (ur. 2004-2006); 

13:00  IV wyścig:;Start dziewcząt-szkoły podstawowe (ur. 2004-2006); 

13.45  Dekoracje kategorii szkół podstawowych. Uroczyste zakończenie zawodów i  

wyjazd zawodników po ceremonii zakończenia 

 

http://www.srs.szs.pl/
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VII. DYSTANSE:  

- I wyścig:  G – ch (1 okrążenie x 8050m = 8050m); Sug. czas trwania wg PZKol: 0:30-1:00 

- II wyścig:   G – dz (1 okrążenie x 6000m = 6000m), Sug. czas trwania wg PZKol: 0:30-1:00 

 - III wyścig:  SP – ch (1 okrążenie x 6000m = 6000m), Sug. czas trwania wg PZKol: 0:15-0:30 

- IV wyścig:  SP – dz (2 okrążenia x 2000m = 4000m), Sug. czas trwania wg PZKol: 0:15-0:30 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku 

Kolarskiego oraz z niniejszym regulaminem. Zwycięzcą w każdej kategorii wiekowej 

zostanie zawodniczka lub zawodnik, która lub który przejedzie całą wyznaczoną trasę 

wyścigu i minie linię mety jako pierwszy. Komisja Sędziowska ma prawo ukarać 

zawodniczkę lub zawodnika za złamanie przepisów sportowych m.in. karą upomnienia, 

przesunięcie na koniec grupy czy karą dyskwalifikacji. 

Awans na zawody wojewódzkie uzyskuje po 20 zawodników z półfinałów  
(w każdej kategorii wiekowej). 
 

VIII. PUNKTACJA ZESPOŁOWA /osobna dla szkól/: 

Tak jak we wszystkich sportach indywidualnych punktację zespołową ustala się 

na podstawie pomocniczej punktacji indywidualnej: za I miejsce zawodnik otrzymuje 

tyle punktów, ile w danej konkurencji startowało zawodników, następni o 1 pkt mniej,  

w wypadku dyskwalifikacji nie przyznaje się punktów. 

IX. BIURO ZAWODÓW: 

Biuro: Budynek przy Zbiorniku wodnym Biszcza – Żary, 23-425 Biszcza  

– czynne od godz. 8:45 

http://goksirbiszcza.pl   

e-mail: info@goksirbiszcza.pl 

tel. 698 443 414 

X. NAGRODY: 

Dyplomy za miejsca I – VI w klasyfikacji drużynowej. 

Dyplomy za miejsca I – VIII w klasyfikacji indywidualnej.  

XI. KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

Obsługa sędziowska: PSSS w Biłgoraju, Biłgorajskie Stowarzyszenia Kolarzy „Miód Kozacki”  

XII. ZGŁOSZENIA: 

Koordynatorzy powiatowi SZS po otrzymaniu zgłoszeń ze szkół przesyłają 
zgłoszenia imienne ( max.po 3 trzyosobowe reprezentacje szkolnez danego powiatu 
wg. pkt. V w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2017r. 

 

Artur Kimak 
arturkimak@gmail.com     
tel. 698 443 414 

Szkoły dokonują zgłoszeń poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl  

http://goksirbiszcza.pl/
mailto:info@goksirbiszcza.pl
mailto:arturkimak@gmail.com%20%20Artur%20Kimak
http://www.srs.szs.pl/
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XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie ekip; 

 macierzyste szkoły ubezpieczają uczniów (zawodników) we własnym zakresie; 

 dodatkowego ubezpieczenia NNW dokonuje LW SZS; 

 zawody odbędą się bez względu na pogodę; 

 za zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony bez opieki podczas trwania zawodów 
oraz inne, niezawinione przez organizatora zdarzenia organizator nie ponosi 
odpowiedzialności; 

 organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu  
w  porozumieniu z Sędzią Głównym i SZS; 

 organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka pogotowia, quad na trasie 
wyścigu, załoga ratownictwa medycznego); 

 zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą przed rozpoczęciem zawodów; 

 zabrania się rozgrzewania w czasie trwania wyścigu innych kategorii; 

 wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb 
porządkowych. 

 

 

Z ramienia LW SZS 

             Gospodarz Zawodów 

Artur Kimak 
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Załącznik nr 1 

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  

w Lublinie 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

GIMNAZJADA  

W KOLARSTWIE GÓRSKIM 

Metodologia postępowania kwalifikacyjnego dot. woj. lubelskiego 

Kwalifikacje do zawodów półfinałowych i finałowych 
 

1. W zawodach ½ finału wojewódzkiego może wziąć udział max. 108 zawodników 
(oddzielnie w kat. chłopców i dziewcząt w wyścigach ze startu wspólnego). 

2. Jedna szkoła może zgłosić max. 3 chłopców i 3 dziewczynki. 
3. Każda szkoła przesyła wstępne zgłoszenie do Koordynatora powiatowego. 
4. Koordynatorzy powiatowi zgłaszają do startu w zawodach ½ finału  

wojewódzkiego max. po 3 trzyosobowe reprezentacje szkolne wg kryteriów 
określonych przez PSZS  
 

5. KAŻDY POWIAT MOŻE ZGŁOSIĆ DO ZAWODÓW CO NAJWYŻEJ: 
 

3 SZKOŁY GIMNAZJALNE i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEG. DZIEWCZĄT 

oraz 

3 SZKOŁY GIMNAZJALNE i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE W KATEG. CHŁOPCÓW 
 

6. Po akceptacji zgłoszenia do Koordynatora powiatowego, szkoła dokonuje 
zgłoszenia do półfinału wojewódzkiego przez System Rejestracji Szkół 

7. Organizatorzy zawodów półfinałowych sporządzają listy startowe (oddzielnie  
dla dziewcząt i chłopców): 

a) Jeżeli liczba zgłoszeń jest mniejsza niż 108 do dnia 18.05.2017 godz. 7,00 
organizator powiadamia elektronicznie koordynatorów powiatowych o miejscach 
rezerwowych, po czym koordynatorzy dokonują również elektronicznie zgłoszeń 
(do 19.05.2017, godz. 9,00) kolejnych szkół z zachowaniem kryteriów 
określonych w pkt.4.  

8. W procedurze uzupełniania (do liczby 108) listy startowej (pkt.6)  
decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Organizator publikuje ostateczne listy startowe (LW SZS, GOKSiR Biszcza)  
– termin: 19.05.2017, godz. 11,00 

 

https://srs.szs.pl/system/

