
 
 
 
 

XIII Mistrzostwa Polski 

 

w parakolarstwie szosowym 



Organizatorzy 

Polski Związek Sportu 

Niepełnosprawnych „Start” 

Ul. Konwiktorska 9/2 

00-216 Warszawa 

Klub Sportowy Zero Załamki 



Finansowanie 



Sędzia Główny 
Andrzej Drabek 

 

Dyrektor Zawodów 
Marcin Piekiełek 

Tel. 516 022 333 

Osoby funkcyjne 



Klasyfikator 
Bartłomiej Tott 

 

Spiker 
Krzysztof Głombowicz 

Osoby funkcyjne 



Osoby funkcyjne 

Koordynatorzy 
Marcel Jarosławski 

tel. 570 570 948 

 

Katarzyna Urbańska 

tel. 691 273 671 



Zakwaterowanie 

Nocleg oraz wyżywienie zapewnia organizator w 24.09-

26.09.2021. Ostatniego dnia z hoteli należy 

wymeldować się do godziny 10:00. 

Zakwaterowanie w 3 hotelach: 

1. Hotel Metropol, Plac 20 Października 43, 63-100 

Śrem; (osoby poruszające się na wózkach) 

2. Hotel L’Ascada, ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem 

3. Hotel Cztery Korony, ul. Jacka Malczewskiego 1, 63-

100 Śrem 



Posiłki 

Śniadanie (sobotą i niedziela) 6:30 – 8:30 w miejscu 

zakwaterowania. 

 

Obiad (sobota, niedziela) na miejscu zawodów (przy szkole 

w Dąbrowie) 12:00 – 15:00. 

 

Kolacja (piątek i sobota) można spożywać w godzinach 

19:00 – 21:00 w miejscu zakwaterowania. 

 

 

 



Biuro zawodów 

 

W dniu 24.09.2021. (piątek) biuro zawodów zlokalizowane 

będzie w hotelu Cztery Korony w Śremiu 

ul. J. Malczewskiego 1 w godzinach 13:00 do 21:00. 

 

W dniach wyścigów (sobota i niedziela) biuro będzie 

zlokalizowane w miejscu startu/mety w Dąbrowie przy 

Zespole Szkół na ul. Śremskiej 2. 

W szkole będą udostępnione przystosowanie toalety. 



Start / Meta 

Start i meta obu wyścigów zlokalizowane będą w 

miejscowości Dąbrowa niedaleko Zespołu Szkół. 

Adres: ul. Śremska 2, 63-100 Dąbrowa Google Maps Link 

 

  

https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Aremska+2,+63-100+D%C4%85browa/@52.1125609,17.1077102,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47050227454165d9:0xb79d0fa9fb9802b!8m2!3d52.1125609!4d17.1164649
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Aremska+2,+63-100+D%C4%85browa/@52.1125609,17.1077102,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47050227454165d9:0xb79d0fa9fb9802b!8m2!3d52.1125609!4d17.1164649
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Aremska+2,+63-100+D%C4%85browa/@52.1125609,17.1077102,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47050227454165d9:0xb79d0fa9fb9802b!8m2!3d52.1125609!4d17.1164649
https://www.google.pl/maps/place/%C5%9Aremska+2,+63-100+D%C4%85browa/@52.1125609,17.1077102,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47050227454165d9:0xb79d0fa9fb9802b!8m2!3d52.1125609!4d17.1164649


Dojazd na start / metę 

  

 
Dojazd z hoteli zajmie około 15 min.  

Pilne: 

Droga dojazdowa na start zawodów prowadzi trasą wyścigu, 

która zostanie zamknięta o godzinie 9:35 (starty obu 

wyścigów o godzinie 10:00). 

 

W związku z powyższym zaleca wyjazd z hoteli 

najpóźniej o godzinie 9:00. 



Dojazd z hoteli 

  

 



Parkingi 

  

 
 

Proponowane miejsca parkingowe: 

1. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni ul. Grodzewskiej. 

 

2. Na ulicy Leśnej - droga ta nie jest utwardzona 

(utrudnienie dla osoby poruszających się na wózkach). 

 

3. Na ulicy Jarzębinowej. 



Parkingi 

  

 



Trasa wyścigów 

• Obydwa wyścigi rozegrane zostaną na tej samej pętli o 

długości ok. 13 km. 

 

• Jazda indywidualna na czas odbędzie się w dniu 

25.09.2021. tj. w sobotę. Wszystkie kategorie mają do 

pokonania 1 okrążenie, czyli 12,94 km. 

 

• W pierwszej kolejności startują handbike’i, kolejno 

rowery klasyczne, a na końcu trycykle. 

 



Trasa wyścigów 

Wyścigi ze startu wspólnego podzielone zostały na dwie 

kategorie: 

 - MH i WH (handbike) start 10:00; 

 - MC, WC, T (rowery klasyczne i trycykle) start  

   12:30. 

Pierwszy zawodnik, który ukończy wyścig jednocześnie 

kończy wyścig dla pozostałych kategorii tzn. wszyscy 

przekraczający metę za nim kończą wyścig bez względu na 

liczbę okrążeń, którą wykonali. 



Trasa wyścigów 



Trasa wyścigów 

Dystanse dla poszczególnych klas: 

• WH3 – WH5 na dystansie 3×12,94 km=38,82 km; 

• MH1 – MH2 na dystansie 3×12,94 km=38,82 km; 

• MH3 – MH5 na dystansie 5×12,94 km=64,70 km; 

• C1 – C3 na dystansie 5×12,94 km=64,70 km; 

• C4 – C5 na dystansie 5×12,94 km=64,70 km; 

• T1 –T2 na dystansie 1×12,94 km=12,94 km. 



Numery startowe 

Każdy z zawodników otrzyma następujący zestaw 

numerów startowych, które będą obowiązywały przez 

obydwa dni wyścigu: 

• 3 naklejki na kask: 

- jazda indywidualna na czas – 1 naklejka 

- start wspólny – 2 naklejki lewa i prawa strona kasku 

• numer laminowany: 

- dla rowerów montowany opaskami wokół sztycy 

- dla handbików montowany pionowo na zderzaku lub tylnej części ramy 

• 2 numery tekstylne: 

- dla rowerów mocowane na tylnych kieszeniach lewa i prawa strona 

- dla handbików mocowany wokół prawego uda 

 



Numery startowe 

naklejki 

numer 
laminowany 

numery 
tekstylne 



Wyniki 

 

Wyniki poszczególnych wyścigów można sprawdzać na 

stronie: 

http://akces-sport.pl/wyniki/ 

 

http://akces-sport.pl/wyniki/
http://akces-sport.pl/wyniki/
http://akces-sport.pl/wyniki/


Sposób rozgrywania  

zawodów 

• Obowiązują przepisy UCI, PZKol oraz zapisy zawarte w 

regulaminie. 

• W jeździe indywidualnej na czas zawodnicy startować 

będą co minutę. 

• W wyścigu ze startu wspólnego zawodnicy będą 

ustawiani zgodnie z czasami uzyskanymi podczas jazdy 

indywidualnej na czas. 

• Organizowane są dwa wyścigi ze startu wspólnego: 

 - dla kategorii MC, WC i T; 

 - dla kategorii MH i WH. 

 

 



Udział zawodników spoza 

kraju 

• Do startów w Mistrzostwach Polski dopuszczeni są 

zawodnicy zagraniczni, z tym ograniczeniem, że nie 

mogą zdobywać medali Mistrzostw Polski. 

 

• Na przykład: jeżeli zawodnik zagraniczny zajmie drugie 

miejsce, a trzeci i czwarty będzie zawodnik z Polski, to 

na drugim miejscu podium staje zawodnik zagraniczny 

(bez medalu) ex-aequo z drugim w stawce Polakiem (z 

medalem). 

• Zawodnicy spoza będą klasyfikowani wg kategorii „open”  



Zasady bezpieczeństwa 

• Podczas trwania zawodów bezwzględnie obowiązują: 

zasady bezpieczeństwa oraz procedury Covidowe 

przesłane mailowo do kierowników ekip/klubów. 

 

• Kontakt z biurem zawodów: telefoniczny lub mailowy. 



Protesty 

 

• Zawodnik lub jego przedstawiciel może złożyć protest do 

sędziego głównego konkurencji do 30 minut od 

zakończenia konkurencji. 

 

• Koszt złożenia protestu: 200 zł, płatność w biurze 

zawodów. 

 

• Rozstrzygnięcie protestu przekazane zostanie przez 

Sędziego do biura zawodów. 



Apelacje 

 

• Dozwolone jest wniesienie apelacji od decyzji Sędziego 

wyłącznie przez kierownika ekipy. 

 

• Czas złożenia apelacji – 30 minut od opublikowania  

decyzji arbitra. 

 

• Kaucja 200 zł w biurze zawodów. 

 

• Ostateczną decyzję podejmuje komisja odwoławcza. 



Zasady przyznawania 

medali 

 

• Wg regulaminu. 

 

• W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej kategorii  

niż 4, zastosowane zostanie łączenie klas do wyższych.  

 

• W szczególnych przypadkach decyduje dyrektor sportowy 

podczas odprawy technicznej. 

 



Ceremonie medalowe 

 

• Ceremonie medalowe odbędą się w miejscu Startu / Mety 

tuż po zakończeniu ostatniego wyścigu. 

 



Pytania 

Pytania można kierować na adres: 

Marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu  

mailto:Marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 


