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PROGRAM IMPREZY 

XII Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym 
Osób Niepełnosprawnych 2020 

18-20 września 2020 r. 
 

1. ORGANIZATOR 
• Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Trylogii 2/16  
• Fundacja Rafała Wilka „Sport jest jeden”, KRS: 0000497234, NIP 8133686147. 

2. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE 
• Ministerstwo Sportu 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAWODÓW: 
• Termin zawodów: 19-20 września 2019 r. 
• Miejsce zawodów:  
ü 19.09.2020. Gmina Tyczyn, Kielnarowa, województwo podkarpackie. 
ü 20.09.2020. Gmina Głogów Młp., Budy Głogowskie, województwo podkarpackie; 

4. Współpraca 
• Polski Związek Kolarski. 

5. Rodzaje aktywności 
• Kolarstwo. 

6. PROGRAM 
18.09.2020. – dzień 1. – meldunek zawodników 
Od 14:00 zakwaterowanie zawodników 

a) Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Kielnarowa 386A, 36-020 Tyczyn; 
 https://goo.gl/maps/S6QxPVyDwDHVXLNx8 

b) Donum Corde, Budy Głogowskie 835B, 36-060 Głogów Małopolski (osoby 
poruszające się na wózkach); 

 https://goo.gl/maps/vpZqVvy3RNLWHcXG7 
14:00 – otwarcie biura zawodów 
16:00 – klasyfikacja medyczna nowych zawodników 
18:00 – obiadokolacja w miejscu zakwaterowania 
20:00 – odprawa techniczna. 
 
19.09.2020. – dzień 2. – wyścig ze startu wspólnego 
7:30 – 8:30 – śniadanie w miejscu zakwaterowania; 
9:30 – zbiórka zawodników w strefie startu; 
10:00 – zamknięcie dróg; 
10:15 – start wyścigu; 
15:00 – zakończenie wyścigu i otwarcie dróg; 

https://goo.gl/maps/S6QxPVyDwDHVXLNx8
https://goo.gl/maps/vpZqVvy3RNLWHcXG7
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15:30 – dekoracja zawodników. 
 
20.09.2020. – dzień 3. – indywidualna jazda na czas 
7:30 – 8:30 – śniadanie w miejscu zakwaterowania; 
10:00 – zbiórka zawodników w strefie startu; 
12:00 – zamknięcie dróg; 
12:15 – start wyścigu; 
15:00 – zakończenie wyścigu i otwarcie dróg; 
15:30 – dekoracja zawodników. 
 
Uwaga: 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

7. OPIS TRASY 
7.1. Indywidualna jazda na czas 
 Jazda indywidualna na czas odbędzie się na płaskiej trasie w rejonach Bud 
Głogowskich ze startem i metą przy ośrodku Donum Corde. 
 Wyścig dla wszystkich kategorii odbędzie się na dystansie jednej pętli o długości 11,1 
km o przewyższeniu około 130 m. 
 Start wyścigu w punkcie A przy siedzibie Donum Corde (Budy Głogowskie 835B) i 
drogą gminną prowadzony jest do punktu B, czyli skrzyżowania z drogą powiatową nr 
1214R. Następnie wyścig prowadzony jest drogą powiatową do punktu E, gdzie zakręca 
lekko w prawo krzyżując się z drogą gminną i prowadzi do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1379R w punkcie F. Następnie trasa zakręca z lewo w stronę Głogowa do punktu G, gdzie 
znowu skręca w lewo i drogą powiatową nr 1214R wraca w rejony startu, jednakże meta 
zlokalizowana jest na odcinku prostym w punkcie N (tuż za punktem B). 
 Założono całkowite wstrzymanie ruchu na całej długości trasy poza odcinkiem F – G, 
gdzie będzie dopuszczony ruch pojazdów jednym pasem ruchu (wygrodzenie pasa ruchu za 
pomocą barier i ruch kontrolowany przez Policję). 
 

 
Rys. 1. Lokalizacja i profil jazdy indywidualnej na czas 
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Start zawodnika odbywać będzie się w odstępie 30 sek. Kolejność startu: 
− MH1 – MH5, 
− WH1 – WH5; 
− WC1 – WC5. 
− T1 – T2; 
− MC1 – MC5. 

7.2. Wyścig ze startu wspólnego 
Trasa wyścigu ze startu wspólnego odbędzie się na pętli górzystej w rejonie WSIiZ 
w Kielnarowej o długości 6,35 km i przewyższenia ok. 160 m. 
Założono następujące dystanse dla poszczególnych kategorii: 

− WH1 – WH2 na dystansie 2×6,3 km=12,6 km; 
− WH3 – WH5 na dystansie 4×6,3 km=25,2 km; 
− MH1 – MH2 na dystansie 2×6,3 km=12,6 km; 
− MH3 – MH5 na dystansie 6×6,3 km=37,8 km; 
− MC1 – MC3 na dystansie 6×6,3 km=37,8 km; 
− MC4 – MC5 na dystansie 7×6,3 km=44,1 km; 
− T1 –T2 na dystansie 1×6,3 km=6,3 km. 

 

 
Rys. 2. Lokalizacja i profil wyścigu ze startu wspólnego 

 
 Pętla trasy wyścigu ma długość ok. 6,35 km. Szczegółowe punkty charakterystyczne 
trasy przedstawiono na rys. 2. 
 Pętla wyścigu rozpoczyna się i kończy przy parkingu Centrum Turystyki i Rekreacji 
WSIiZ w Kielnarowej (punkt A km 0+000 i F km 6+300) w ciągu drogi gminnej. Następnie 
pętla prowadzi drogą gminną w stronę północną i w km 0+800 (punkt B) krzyżuje się z drogą 
gminną (przedłużenie ul. Zagrody w Tyczynie) i kieruję się na wschód drogą gminną. W km 
2+500 (punkt C) pętla przecina drogę powiatową nr 1417R i kieruje się nią w stronę 
południowo – zachodnią, aż do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1416R w km 5+450 
(punkt D). Następnie prowadzi drogą powiatową na zachód do skrzyżowania z drogą gminną 
w km 5+840 (punkt E) i następnie kieruje się na północ drogą gminną na metę w km 6+350 
(punkt A). 


