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SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XX OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W KOLARSTWIE TOROWYM  
WROCŁAW 25 – 27 LIPCA 2014  

 

Miejsce zawodów Wrocław tor kolarski ul. Żmigrodzka 243 

Biuro zawodów 

 

 

przed OOM do 23.07.2014 
Dolnośląski Związek Kolarski tel. 71 367 79 28 dzkol@dzkol.eu 
 
w dniu przyjazdu 24.07.2014 
Hotel Jasek Wrocław ul. Sułowska 39 tel. 71 71 00 700 
 
w trakcie zawodów 25 – 27.07.2014 
tor kolarski 

Kierownik zawodów Jacek Popecki tel. 502 343 109 

Koordynator 
dyscypliny 

Jacek Popecki tel. 502 343 109 

Sędzia Główny Zdzisław Żurdziński 

Sędziowie 
Komisarz 2 Zbigniew Jaszowski 
Komisarz 3 Henryk Kaczmarek 
Sędzia Mety Rafał Stasiak 
Starter Joanna Nowak 
Sekretarz Piotr Kanar 
Sędzia Andrzej Kusak 
Sędzia Sylwia Burdak 
Sędzia Łukasz Popecki 
Sędzia Maciej Jaszowski 

Akredytacja 
24.07.2014 godz. 14.00 – 18.00                                                            
Hotel Jasek Wrocław ul. Sułowska 39 tel. 71 71 00 700 

Konferencja 
techniczna 

24.07.2014 godz. 20.00                                                          
Hotel Jasek Wrocław ul. Sułowska 39 tel. 71 71 00 700 

Zakwaterowanie Hotel Jasek Wrocław ul. Sułowska 39 tel. 71 71 00 700 

Wyżywienie  W miejscu zakwaterowania 

Termin zgłoszenia 
ekip wojewódzkich 

do 22.07.2014 

Uwagi 

Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla 60 
zawodniczek/zawodników oraz trenerów /zgodnie z limitami MSiT/  
Omnium – 20 zawodników, 12 zawodniczek 
Sprint – 8 zawodników, 6 zawodniczek 
Keirin – 8 zawodników, 6 zawodniczek 
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Program zawodów 

 

24.07.2014 

czwartek  

do 14.00-18.00 przyjazd ekip, akredytacja, weryfikacja zawodników – Hotel 
Jasek 

19.00 – 20.00  kolacja  

20.00 konferencja techniczna - Hotel Jasek 

25.07.2014 

piątek 

8.00 Śniadanie  

10.00 

11.00 

Otwarcie OOM 
Początek zawodów 

 sprint drużynowy K/M – eliminacje 
 wyścig na dochodzenie drużynowy K/M - eliminacje 

14.00  Obiad  

17.00 Początek zawodów – finały 
 sprint drużynowy K/M – finał 4 drużyny 
 wyścig na dochodzenie drużynowy K/M – finał 4 drużyny 

po wyścigach Ceremonia dekoracji K/M  

20.00  Kolacja  

26.07.2014 

sobota  

8.00 Śniadanie  

10.00 

 

Początek zawodów 
 omnium runda ze startu lotnego K/M 
 sprint  - eliminacje 200 m K/M 
 sprinty ciąg dalszy K/M 
 omnium wyścig punktowy K/M 
 sprint finał K/M 

14.00  Obiad – w przerwie zawodów 

17.00  ciąg dalszy zawodów przedpołudniowych 

po wyścigach Ceremonia dekoracji K/M  

20.00  Kolacja  

27.07.2014 

niedziela  

8.00 Śniadanie  

10.00 

 

Początek zawodów 
 omnium 2 km ind K/M 
 keirin I runda K/M 
 omnium wyścig scratch K/M – na zmianę z wyścigami 

keirin 
 keirin – finał 
 omnium 500 m K/M 

po wyścigach Ceremonia dekoracji K/M 

Zamknięcie OOM 

16.00 Obiad 
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DODATKOWE WAŻNE INFORAMCJE 
 

 

1. Ostateczny termin przesłania e-mailem na adres dzkol@dzkol.eu zgłoszeń 
ekip wojewódzkich upływa 22.07.2014 r. 

 
2. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas 

akredytacji list zgłoszeń oraz wypełnionych i podpisanych przez wszystkich 
uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej           
i oświadczenia o danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej: 
www.olimpiadamlodziezy.pl. Oświadczenie w imieniu zawodników 
niepełnoletnich podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych 

 
3. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenie@sport.wroclaw.pl  oraz 
adres elektroniczny bezpośredniego organizatora dzkol@dzkol.eu 

 
4. Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie 

Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania 
ze strony internetowej XX OOM 

 
5. Limity osób towarzyszących /trenerów/ przysługujące ekipom wojewódzkim 

 
 1-5   zawodników  1 trener 
 6-10   zawodników  2 trenerów 
 11-16   zawodników  3 trenerów 
 17-25   zawodników  4 trenerów 
 26-32   zawodników  5 trenerów 
 33-40   zawodników  6 trenerów 
 41-50   zawodników  7 trenerów 

 
 

6. W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną                     
ze statutem i wpisem w licencji  

 
7. Każdy zawodnik powinien posiadać licencję zawodnika uprawniającą                    

do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez właściwy  
związek sportowy. 

 
8. Ostateczną listę zawodników zakwalifikowanych do finałów opublikuje   Polski 

Związek Kolarski  
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9. Każdy uczestnik XX OOM powinien legitymować się dowodem tożsamości           
ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój                 
nr PESEL i przynależność do Oddziału NFZ, posiadać polisę ubezpieczenia 
NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni 
posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie 
zdrowia zawodnika (ważne 6 miesięcy)zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności              
do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku 
życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (Dz.U. 2011 Nr 
88, poz. 500) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań 
lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011Nr 
88, poz. 502). 

 
10. Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie 

przesłać listownie na adres biura Dolnośląskiej Federacji Sportu 50-529 
Wrocław ul. Borowska 1-3 

 
11. Zobowiązuje się zawodników, trenerów i sędziów do uczestnictwa                          

w Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia Olimpiady w strojach sportowych 

 
  
 

Ze sportowym pozdrowieniem 
                                                     i życzeniami  udanego pobytu we Wrocławiu 

                                                    DZKol i WKK 

 

 

 


