Puchar Mazowsza
To będzie nie lada gratka dla najmłodszych adeptów kolarstwa. Już 9 kwietnia rusza Puchar Mazowsza
w Maratonie MTB.
Impreza jest dedykowana dzieciom od 10 do 13 r.ż. w kategoriach: Żakini, Żak, Młodzik, Młodziczka oraz
zawodnikom Szkółek Kolarskich posiadający ważną licencję kolarską zgodną z przepisami Polskiego
Związku Kolarskiego lub innej krajowej Federacji zrzeszonej w Międzynarodowej Unii Kolarskiej lub
legitymację kolarską (Szkółki Kolarskie) wydaną przez PZKOL lub OZKOL.
Pomysłodawcą jest Mazowiecko -Warszawski Związek Kolarski, a współorganizatorami imprez są:
Cisowianka Mazovia MTB Marathon, Lang Team , Poland Bike Marathon i Legia MTB Marathon, czyli
znani i cenieni organizatorzy wyścigów dla amatorów rowerowego szaleństwa.
„Najmłodsze dzieci mają zbyt mało wyścigów przygotowanych pod ich kategorie wiekowe mówi
pomysłodawca Dariusz Biernacki trener AMP Victorii Radzymin. - Dlatego przygotowaliśmy projekt
Pucharu Mazowsza w Maratonie MTB. Dzięki profesjonalnemu wsparciu od organizatorów maratonów
Czesława Langa, Grzegorza Wajsa ,Cezarego Zamany ,Marcina Wasiołka możemy być pewni, że zawody
będą stały na wysokim poziomie nie tylko organizacyjnym , ale co najważniejsze sportowym i zgodnie z
zasadami fair play. Startujemy już 9 kwietnia w Legionowie razem Cisowianaka Mazovia MTB
Marathon. To dość trudna trasa i każdy z zawodników będzie miał możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności” – dodaje Biernacki.
Cykl PM składa się z pięciu wyścigów:
Edycja
1
2
3
5
6

Data
09.04.2017
22.04.2017
06.05.2017
02.07.2017
17.09.2017

Miejscowość
Legionowo
Warszawa
Radzymin
Kampinos
Konstancin-Jeziorna

Organizator/ cykl
Mazovia MTB Marathon
VLLT Maratony Rowerowe
Poland Bike
Legia MTB Marathon
Poland Bike Finał

Każdy wyścig będzie punktowany, a cztery najlepsze wyniki osiągnięte w zawodach będą zaliczane do
klasyfikacji generalnej. W generalce liczyć się będzie także drużyna. Trzech najlepszych zawodników i
zawodniczek startujących z tego samego klubu w każdym wyścigu będzie punktować także dla własnego
Teamu.
Zawodnicy rywalizujący w ramach Pucharu Mazowsza startują z sektora wyznaczonego przez
Organizatora każdej edycji. Opłata startowa dla każdej kategorii wynosić będzie 20 zł (osobna opłata za
numer startowy).
Zgłoszeń należy dokonywać odrębnie na każdą edycję. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem:
www.mwzkol.pl

