
Harmonogram wyścigów oraz kategorie wiekowe i dystanse poszczególnych grup 
biorących udział w Maratonie Rowerowym po Ziemi Zgierskiej o Puchar Starosty 
Zgierskiego „Tour de Powiat 2015” - etap - Zgierz 23 maja 2015 

 

1. Zgłoszenia: 

Zapisy zawodników w dniu zawodów w Biurze Zawodów mieszczącym się w głównej hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu w godz. od 12.00 do 14.30.  

 

2. Trasa: 

Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej ulicami Wschodnia, Kolejowa, Kuropatwińskiej i Orla. 
Długość jednego okrążenia 1.300 m. Start i meta przy ul. Wschodniej (przy głównym wjeździe 
na MOSiR). 

 

3. Start pierwszej grupy godz. 15.00. 

1) Grupa A - przedszkolaki - chłopcy - dystans ok. 200 m, godz. 15.00 

2) Grupa A1 - przedszkolaki - dziewczęta - dystans ok. 200 m, godz. 15.10 

3) Grupa B - klasy 1-3 szkoły podstawowe - chłopcy - dystans 1,3 km, (1 okrążenie), godz. 15.20 

4) Grupa C - klasy 1-3 szkoły podstawowe - dziewczęta - dystans 1,3 km, (1 okrążenie), godz. 15.35 

5) Grupa D - klasy 4-6 szkoły podstawowe - chłopcy - dystans 2,6 km, (2 okrążenia), godz. 15.50 

6) Grupa E - klasy 4-6 szkoły podstawowe - dziewczęta - dystans 2,6 km, (2 okrążenia), godz. 16.10 

7) Grupa F - gimnazjum - chłopcy - dystans 7.8 km, (6 okrążeń), godz. 16.30 

8) Grupa G - gimnazjum - dziewczęta - dystans 3,9 km, (3 okrążenia), godz. 16.50 

9) Grupa H - szkoły ponadgimnazjalne - chłopcy do 21 lat - dystans 26 km, (20 okrążeń), godz. 17.20 

10) Grupa I - kobiety OPEN od 16 lat - kobiety dystans 19,5 km, (15 okrążeń) godz. 17.50 

11) Grupa J - mężczyźni wiek od 22 do 39 lat - dystans 32,5 km, (25 okrążeń), godz. 18.20 

12) Grupa K - mężczyźni wiek od 40 do 59 lat - dystans 32,5 km, (25 okrążeń), godz. 18.50 

13) Grupa L - mężczyźni masters - od 60 lat - trasa 19,5 km, (15 okrążeń), godz. 19.30 

14) Grupa Ł: grupa cyklistów: amatorzy na rowerach turystycznych - 13 km, (10 okrążeń), godz. 20.00 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego połączeniu grup wiekowych lub zmiany godziny 
startów poszczególnych kategorii wiekowych. 


