
                                                                             
 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XXI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W KOLARSTWIE SZOSOWYM 

KOZIEGŁOWY, 9-12. 2015 
 

Miejsce zawodów  ŚLĄSKIE - KOZIEGŁOWY  

Biuro zawodów Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury – Galeria PROMO-ARTE                        
42-350   Koziegłowy  ul. Żarecka 28  tel. 34 3141268 

Kierownik zawodów Andrzej Chmurzewski 

Koordynator 
dyscypliny 

 Sylwia Muc 

Sądzia Główny  Bogdan Loedl 

Sędziowie  Komisarz 1 Tadeusz Marian 
Komisarz 2 Andrzej Drabek 
 Marian Grudzinski 
Andrzej Godlewski 
Jolanta Barczyk 
Grzegorz Machla 
Roman Kwiatkowski 
Tadeusz Domżalski 
Kamil Kwieciński 

Akredytacja Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury – Galeria PROMO-ARTE                        
42-350   Koziegłowy  ul. Żarecka 28  tel. 34 3141268 

Konferencja 
techniczna 

Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury – Galeria PROMO-ARTE                        
42-350   Koziegłowy  ul. Żarecka 28  tel. 34 3141268 

Zakwaterowanie:   Informacja w Biurze zawodów   

Wyżywienie:  W miejscu  zakwaterowania  

Termin zgłoszenia 
ekip wojewódzkich 

06.07.2015 

Uwagi  Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla 219 osób  w tym 160 
zawodniczek/zawodników oraz 49 trenerów, 10 sędziów /zgodnie z limitami 
MSport/ 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Ostateczny termin przesłania zgłoszeń ekip wojewódzkich na adres mail:  

andrzej.chmurzewski1@wp.pl  upływa dnia 06.07.2015  

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 stanowiących 

załącznik do niniejszego komunikatu. 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: andrzej.chmurzewski1@wp.pl  , szkolenieszosa@pzkol.pl 

4. Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Regionalne Okręgowe Związki Kolarskie                

na drukach które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. 

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 
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 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 aktualną licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa 

we współzawodnictwie sportowym, wydaną przez właściwy związek sportowy. 

8. Ostateczna lista zawodników zakwalifikowanych do finałów opublikowana została na stronie 

internetowej www.pzkol.pl Kluby, których zawodnicy zakwalifikowali się do OOM mają 

obowiązek potwierdzić start swoich zawodników najpóźniej do dnia 06.07.2015 r.  do godz. 

23.59 drogą mailową na adres andrzej.chmurzewski1@wp.pl.  W przypadku niepotwierdzenia   

w wyznaczonym terminie startu zakwalifikowanego zawodnika, w to miejsce wejdzie 

zawodnik/zawodniczka rezerwowy/a. 

PROGRAM ZAWODÓW 

09.07.2015 – czwartek 

15:00 – 17:30 – weryfikacja zawodników do indywidualnej jazdy na czas w kategoriach 
Juniorka młodsza , Junior młodszy  -  biuro zawodów. 
18:00 – odprawa techniczna w biurze zawodów: Miejsko Gminny Ośrodek Promocji 
Kultury – Galeria PROMO-ARTE , 42-350   Koziegłowy  ul. Żarecka 28  tel. 34 3141268  

 

10.07.2015 – piątek 

09:00 – 10:00 – zbiórka uczestników do jazdy ind. na czas   
10:15 – OFICJALNE OTWARCIE  XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 
11:00 – START pierwszej zawodniczki w kat. Juniorka młodsza   
12:15 – START pierwszego zawodnika w kat.  Junior młodszy 
14:45 – dekoracja kat. juniorka młodsza, junior młodszy 

 

11.07.2015  – sobota 

16:00 – 17:00  – weryfikacja zawodników do startu wspólnego w kategoriach Juniorka 
młodsza, Junior, młodszy -  biuro zawodów. 
17:30 – odprawa techniczna w biurze zawodów   

 

12.07.2015 – niedziela 

10:00 – 10:45 – zbiórka uczestników do startu wspólnego   
11:00 – START zawodniczek kat.  Juniorka Młodsza  
13:00 – START  zawodników kat. Junior Młodszy    
15:15 – dekoracja medalistek w kat. Juniorka Młodsza 
15:30 – dekoracja medalistów w kat. Junior młodszy 
16:00 – OFICJALNE ZAKOŃCZENIE XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2015 w kolarstwie 
szosowym 
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