PRZEŁAJOWY WYŚCIG KOLARSKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
WYŚCIG CX – ORLEN PUCHAR POLSKI

II ETAP WYŚCIGU „ CZEŚĆ I CHWAŁA ZWYCIĘZCOM”
DLA UPAMIĘTNIENIA 99 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Organizator.


KS Kołownik Włoszakowice

Współorganizatorzy:




Gmina Włoszakowice
GOSiR Włoszakowice
GOK Włoszakowice

Dyrektor zawodów:


Grzegorz Mierzyński - tel. kom +48 601 78 55 61 e-mail grzegorz.mierzynski@agrigem.pl

Biuro zawodów:


W Gminnym Ośrodku Kultury w Pałacu Sułkowskich, 64-140 Włoszakowice ul Kurpińskiego 29. Otwarte
będzie od godz. 8:30 do godz. 16:00.

Data i miejsce zawodów.
Zawody odbędą się w sobotę 30 grudnia 2017r. i przeprowadzone zostaną na wyznaczonej przez
organizatora trasie po parku i przylegającym lesie. Start i meta na ul. Zalesie przy parku we Włoszakowicach.
Załącznik nr 1.

Klasa Wyścigu


Wyścig umieszczony jest w kalendarzu PZKol i posiada rangę Pucharu Polski. Jest zarazem II etapem
wyścigu „Cześć i Chwała Zwycięzcom” dla upamiętnienia 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w kategoriach Elita mężczyzn i Junior. Regulamin w załączniku nr 2
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Zgłoszenia




Zgłoszenia do wyścigu proszę przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27.12.2017. na adres
http://www.wynikizawodow.eu/zgloszenia podając imię nazwisko, kategorię, rok urodzenia, klub,
miejscowość, kod UCI. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Weryfikacja i wdawanie numerów w Biurze Zawodów od godz. 8:30 najpóźniej 60 minut przed startem
danej kategorii.

Uczestnictwo






Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy z aktualną licencją, ważnymi badaniami lekarskimi
pozwalającymi na udział w zawodach w kat: Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Juniorka mł, Junior mł,
Junior, Kobiety roczniki 2000-2001, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Masters I, II, III, IV, Cyklosport.
Zawodnicy bez licencji mogą jedynie startować w wyścigu dla „amatorów open”, muszą być pełnoletni
oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych i pełnej swojej odpowiedzialności
związanej z uczestnictwem w zawodach.
Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczeni NW i OC.

Opłaty


Opłaty startowe zgodnie z taryfikatorem PZKol na rok 2017, dla kat.Masters i Cyklosport 30 zł. dla
„amatorów” opłata wynosi 35,00 zł.

Program
















08:30
10:15
11:00
11:55
11:15
11:16
12:25
12:26
13:00
13:20
14:10
14:11
15:10
15:25
15:45

Otwarcie Biura zawodów
Start kategorii Masters III , IV i „Amator” open
czas wyścigu ok 30 min
Start kategorii Masters I , II
czas wyścigu ok 45 min
Start kategorii Młodzik
czas wyścigu ok 20 min
Start kategorii Młodziczka
czas wyścigu ok 20 min
Start kategorii Żak, Żaczka
jedna runda
Start kategorii Junior młodszy
czas wyścigu ok 35 min
Start kategorii Juniorka młodsza
czas wyścigu ok 30 min
Dekoracja najlepszych zawodników zakończonych wyścigów I części
Start kategorii Elita Kobiet i kat Młodzieżowa 2000-2001
czas wyścigu ok 40 min
Start kategorii Elita Mężczyzn i Junior open
czas wyścigu ok 50min
Start kategorii Cyklosport
czas wyścigu ok 50 min
Dekoracja najlepszych zawodników zakończonych wyścigów II części
Dekoracja najlepszych zawodników wyścigu ” Cześć i Chwała Zwycięzcom” z okazji 99 rocznicy
Zakończenie

Dekoracje i nagradzanie


Ceremonia dekoracji odbędzie się zgodnie z programem minutowym . Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe
puchary. Do dekoracji obowiązek mają się zgłosić nagradzani zawodnicy i zawodniczki z poszczególnych
kategorii w strojach sportowych.

Nagrody



Łączna pula nagród finansowych wnosi 7 000 zł. oraz nagrody rzeczowe w kat Żak, Żaczka ok 500 zł.
Wykaz nagród załączniku nr 3.
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Komisja Sędziowska


Sędzią Głównym będzie Pan Andrzej Woźniakowski, którego i dwóch Komisarzy wyznaczył PZKol. a
pozostałych sędziów WZKol.

Postanowienia końcowe










Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.
Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania przeprowadzone będą w
Pałacu Sułkowskich ( biuro GOK)
Wszyscy zawodnicy maja obowiązek jeździć w kaskach sztywnych i zabrania się pod karą dyskwalifikacji
przebywania na trasie wyścigu podczas startów innych kategorii.
Organizator wyścigu nie ubezpiecza zawodników i osób towarzyszących od Następstwa Nieszczęśliwych
Wypadków i od Odpowiedzialności Cywilnej.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
Osoby poszkodowane podczas wyścigu otrzymają pomoc medyczną. Najbliższy Szpital w Lesznie ul.
Kiepury 45 tel. 65 525 31 00
We wszystkich sprawach spornych i nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z Dyrektorem Wyścigu.
Bieżące informacje o przygotowaniach organizatorów do zawodów na:
www.facebook.com/kolownikwloszakowice
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