REGULAMIN

Przełajowego wyścigu KONWA BIKE RACE
o Puchar Prezydenta miasta Leszna
I ETAP WYŚCIGU „ CZEŚĆ I CHWAŁA ZWYCIĘZCOM” DLA UPAMIĘTNIENIA
99 ROCZNICY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Organizator.


Stowarzyszenie K.S. REAL 64 sto

Współorganizatorzy:



Urząd Miasta Leszno
Sklep rowerowy KONWA BIKE LESZNO

Dyrektor zawodów:



Wojtek Mizuro - tel. Kom +48 606 889 732
email sklepkonwabikeleszno@wp.pl

Biuro zawodów:


Biuro zawodów w budynku KS „UNIA” przy ul. Strzeleckiej 7

Data i miejsce zawodów.




Zawody odbędą się w piątek 29 grudnia 2017r. i przeprowadzone zostaną na
wyznaczonej przez organizatora. Start i meta przy stadionie im. Alfreda
Smoczyka.
Wyścigi w godzinach wieczornych odbędą się przy oświetleniu sztucznym.
Wyścig ma rangę kl. A w którym zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji
PZKol jest zarazem I etapem wyścigu „Cześć i Chwała Zwycięzcom” z okazji 99
rocznicy Powstania Wielkopolskiego w kategorii Elita Mężczyzn i Junior.
Regulamin w załączeniu

Zgłoszenia





Zgłoszenia do wyścigu dokonywane są poprzez stronę www:
http://www.wynikizawodow.eu/zgloszenia
Dla zawodników zgłoszonych w wyznaczonym terminie weryfikacja i wydawanie
numerów startowych najpóźniej 60 minut przed startem danej kategorii.
Zawodnicy zgłaszający się po wyznaczonym terminie rejestrują się w dniu
zawodów do godz. 12:30

Uczestnictwo





Prawo startu w wyścigu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający licencje
PZKol 2017.Aktualne badania lekarskie pozwalające na udział w wyścigu oraz
opłacenie opłaty startowej według taryfikatora PZKol. Mastersi i Cyklosport
opłata 30 zł. Zgłoszenia po terminie opłata podwójna a kategorie młodzieżowe 10
zł
Zawodnicy bez licencji mogą jedynie startować w wyścigu dla „amatorów open”
na podstawie wypełnionego oświadczenia. Niepełnoletni za zgodą opiekuna. Dla
zawodników zgłoszonych w terminie opłata 35 zł, po terminie 60 zł.
Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczeni NW i OC.

Program zawodów















11:30 otwarcie biura zawodów
12:50 start do wyścigu dzieci
1 runda
13:15 start kategorii młodzik czas wyścigu 20 min
13:16 start kategorii młodziczka
czas wyścigu 20 min
14:00 start kategorii junior młodszy
czas wyścigu 35 min
14:01 start kategorii juniorka młodsza
czas wyścigu 30 min
14:45 dekoracja kat. młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, junior młodszy
15:00 start kategorii masters III , IV i amator open
czas wyścigu 30 min
15:45 start kategorii masters I masters II
czas wyścigu 40 min
16:40 start kat elita kobiet open i rocz 2000-2001
czas wyścigu 40 min
17:30 start kat elita mężczyzn i junior
czas wyścigu 50 min
17:31 start kategorii cyklosport
czas wyścigu 50 min
18:40 dekoracja kat. Amator, Masters Junior elita kobiet i mężczyzn
19:00 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 wnosi 4300 zł w tym nagrody finansowe 2430 zł
o Młodzik, Młodziczka
I-III - nagrody rzeczowe
o Junior mł. Juniorka mł.
I-III - nagrody rzeczowe
o Junior
I – 150 zł, II – 100 zł, III – 50zł,
o Kat Kobiet młodzieżowa
I – 150 zł, II – 100 zł, III - 50 zł
o Kat Kobiet open
I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł
o Kat Elita, Junior open:
I – 500 zł , II – 300 zł, III – 200 zł,
IV -100 zł, V – 80 zł VI – 50 zł
o Kat Masters, Cyklosport,Amator open I-III – nagrody rzeczowe
.

Postanowienia końcowe
 Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym
regulaminem.
 Podczas zawodów obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania
przeprowadzone będą w budynku przy biurze zawodów.
 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.

