
 

 
 
 

Patronat  
 
 
 
 

 
Patronat  Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. 

 

 
 

1. Cel zawodów :  
► Wyłonienie najlepszych zawodników w jeździe  szybkiej na wrotkach  w kategoriach Masters  w kraju.  

► Promocja  Euroregionu Roztocze, Województwa  Lubelskiego  i  Tomaszowa  Lubelskiego. 
 

 
2. Termin i miejsce: 

Torowe  Mistrzostwa Polski  rozegrane zostaną w dniach 11-13.06.2021 r. na torze wrotkarskim  RSS Arena Roztocze 
Tomaszów Lubelski o długości 200 m /Vesmaco- 15 % i R-12,92 m/  przy ul. Aleja Sportowa 8 w Tomaszowie 
Lubelskim (GPS N50.449598, N23.399974).Odprawa techniczna z udziałem kierowników ekip (weryfikacja 
zawodników, określenie ostatecznej liczby startujących w poszczególnych kategoriach i na dystansach , podanie 
programu  czasowego zawodów) nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 16 00 w  biurze zawodów przy ulicy Aleja 

Sportowa 8. Zgłoszenia  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2021  roku. 
Zgłoszenie  pojedyncze i indywidualne  poprzez stronę :  https://forms.gle/egdg1a5HAJRtVJGY9 Zgłoszenie 
dodatkowych zawodników w dniu zawodów powoduje wzrost opłaty startowej o 100%. 
 

3. Organizator : na zlecenie  Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich   

TUKS   RST Roztocze   Tomaszów   Lubelski – http://www.tuksroztocze.org.pl 
 

PRZY  WSPÓŁUDZIALE : 

             Województwa  Lubelskiego- https://www.lubelskie.pl/ 

Miasta Tomaszów  Lubelski- http://www.tomaszow-lubelski.pl/ 

Powiatu Tomaszowskiego - http://www.powiat-tomaszowski.com.pl 

Pod  patronatem honorowym : 
Marszałka Województwa  Lubelskiego  Pana Jarosława Stawiarskiego 

 

REALIZACJA i POMOC TECHNICZNA :     OS i R ,, TOMASOVIA ” 
KIEROWNICTWO SPORTOWE  SPRAWUJE :  Polski  Związek Sportów  Wrotkarskich -

http://www.pzsw.org 
 

 

 

 

TOROWE MISTRZOSTWA POLSKI 

MASTERS 2021 

WE WROTKARSTWIE SZYBKIM 
 

TOMASZÓW LUBELSKI,  12-13.06.2021 r. 
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4. Uczestnictwo i program zawodów : 
 Organizatorzy wymagają od uczestników T.M.P aktualnych badań lekarskich i licencji sportowych. Każdy zawodnik  
w każdym momencie  jazdy na  wrotkach na torze i na dojeździe do toru musi mieć założony i dobrze zapięty kask 
ochronny. W zawodach startują tylko zawodnicy z Polski.. 
 

KATEGORIE 
Z  PODZIAŁEM 

kobiety / mężczyźni 
ROCZNIKI 

sobota 
12.06.2021 
godz. 10:00 

sobota 
12.06.2021 
godz. 16:00 

niedziela 
13.06.2021 
godz. 10:00 

niedziela 
13.06.2021 
godz. 11:30 

senior  masters open 

1981 
 

 i starsi 
500+D /sprint/ 5000 m do mety 200 m sprint 3000 m do mety 

     
 
   Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych i konkurencjach : 
 

Seniorzy AK 30 (1991–1982)  200m, 500m, 3000 m do mety i 5000 m do mety 

Seniorzy AK 40 (1981–1972)  200m, 500m, 3000 m do mety i 5000 m do mety 

Seniorzy AK 50 (1971-1962)   200m, 500m, 3000 m do mety i 5000 m do mety 

Seniorzy AK 60 (1961- i starsi) 200m, 500m, 3000 m do mety i 5000 m do mety 

 
Sposób przeprowadzenia zawodów : 
Torowe Mistrzostwa Polski MASTERS   zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z   przepisami  World  Skate i wytycznymi sportowymi 
PZSW oraz niniejszym Regulaminem: 
 

a) Weryfikacja zawodniczek(ów) przeprowadzona na odprawie technicznej w  dniu 12.06.2021  o godz. 9:00  zamyka ostatecznie 
listę startową zawodów  
 

5. Nagrody :  
a/ W  Torowych Mistrzostwach Polski Masters : za zajęcie 1-3 miejsca  medale. 
b/ W   klasyfikacji wielobojowej po 4 konkurencjach : za miejsca 1-3 puchary  i za  miejsca 1-6 dyplomy. 
 
6. Zasady finansowania : 
A/ Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kluby i  zawodnicy muszą więc 
posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Koszty organizacyjne zawodów pokrywane są ze środków 
Organizatora. Inne koszty pokrywają zainteresowane kluby we własnym zakresie.  
 

B/ Wpisowe do zawodów  : 40 złotych 
                      TUKS RST Roztocze Nr  konta : 62 1600 1462 1883 8658 4000 0001  BGŻ o/Tomaszów  Lubelski 

lub  gotówką  w dniu zawodów  / KP i Rachunek/faktura na  miejscu  
 

 
7. Uwagi końcowe:  

 

► Informacje o zawodach regulamin, wyniki i zdjęcia na stronie:www.tuksroztocze.org.pl 
► Udział w  zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

► Dla  wszystkich uczestników  gorący poczęstunek – grill w sobotę i niedzielę od  godz. 10:00   
 
8. Informacje  o zawodach : Waldemar Kołcun, tom.tom60@wp.pl, Tel. 604204595 
 

Życząc  wielu  sportowych  wrażeń  z  pobytu  w  Tomaszowie  Lubelskim : 
Zapraszamy !!! 

 
 
 

mailto:tom.tom60@wp.pl

