
"Baszta" Golczewo

72-410 Golczewo ul. Witosa9, tel. 91 3860127, fax 91 3860123, e-mail:urzad@golczewo.pl

REGULAMIN WYSCIGU

MI^DZYWOJEWODZKIE MISTRZOSTWA MLODZIKOW

W KOLARSTWIE SZOSOWYM

22-23.09.2017 r.

(CHLOPCY I DZIEWCZ^TA)

1. Cel imprezy:

a) wylonienie najlepszych zawodnikow, zawodniczek w kategorii JVHodzik;

b) popularyzacja kolarstwa wsrod mlodziezy na terenie wojewodztwa

zachodniopomorskiego;

c) podnoszenie poziomu sportowego zawodnikow.

2. Organizator :

a) Zachodniopomorska Federacja Sportu;

b) Ludowy Klub Sportowy ,,Baszta" Golczewo;

c) Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w Szczecinie.

3. Biuro wyscigu Lotnisko - Makowice PIoty, czynne w dniu 22.09.2017 r. od godz. 7:30.

4. Uczestnictwo:

a) prawo startu maja zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej mlodzik posiadajqcy

licencje oraz badania lekarskie.



5. Sposob przeprowadzenia zawodow

a) 22.09.2017 r. godz. 10;00 zostanie rozegranajazda indywidualna na czas 1 okr^zenie torn

4300 M dla chiopcow i dziewczqt;

b) 22.09.2017 r. godz. 16:00 zostanie rozegranajazda dwojkami 2 okr^zenia torn 8900M;

c) 23.09.2017 r. godz. 10:00 zostanie rozegrany wyscig ze startu wspolnego;

d) dziewcz?ta6x 4.300 M= 25.800 M;

e) chlopcy 9x4.300 M= 38.800 M.

6. Program zawodow:

22.09.2017 r.

a) godz. 7:30 przyjmowanie zawodnikow na podstawie zgloszen (zgloszenia drogq_

e-mail na adres: iacek.eolczewo(%onet.pl do dnia 20.09.2017r.)

b) godz. 9:00 odprawa techniczna;

c) godz. 10:00 start do jazdy indywidualnej na czas;

d) godz. 16:00 start do jazdy dwojkami na czas.

23.09.2017 r.

a) godz. 10:00 start do wyscigu ze startu wspolnego.

Wr^czenie medali po zakonczeniu wyscigu

7. Nagrody:

a) za miej sea 1 -3 zawodniczki i zawodnicy otrzymaj ^ medale, puchary;

b) zamiejsca 1-6 dyplomy.

8. Postanowienia koncowe

a) wyscig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi Szkol i niniejszym

regulaminem;

b) w sprawach nie uj^tych w regulaminie kwestie spome rozstrzyga s?dzia glowny

w porozumiemu z organizatorem;

c) s?dzi6w wyznacza kolegium s^dziow zachodniopomorskiego Zwi^zku Kolarskiego

w Szczecinie;

d) za wypadki spowodowane z winy uczestnikow oraz za zaginiony sprz^t kolarski

i rzeczy pozostawione w czasie wyscigu organizatorzy nie ponoszq, odpowiedzialnosci;

e) zawodnicy startujq, obowiqzkowo w kaskach sztywnych i winni bye ubezpieczeni przez

kluby macierzyste (od NW)



Odpowiedzialny za organizacje wyscigu- Jacek Kolba, tel. 668-236-280

9. Noclegi i wyzywienie:

Kontakt indywidualny zainteresowanych:

Hala Sportowa PIoty, tel. 501-948-994, e-mail. hala(a),plotv.pl

Dyrektor - Miroslaw Polanica;

Niechorze tel. 691-939-326, www.rewal.pl. fax. 913863684

Piotr Mucha- Kierownik obiektu sportowego w Niechorzu.

10. Po zakoszeniu wyscigu MIodzikdw zostan^ rozegrane Mistrzostwa Szkolek

Kolarskich woj. zachodniopomorskiego.

a) 23.09.2017 r. godz. 13:00 start wspolny:

- zaczka dystans 2x4.300 M = 8.600 M

- zak dystans 3x4.300 M = 12.900 M.

NAGRODY: DYPLOMY-MEDALE-PUCHARY

LUDOWYKLUB
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