WYŚCIG KOLARSKI
„OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
07.10.2017
REGULAMIN

ART. 1. Organizator
Organizatorem
Wyścigu Kolarskiego OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jest Klub Sportowy Olimpijczyk organizujący wyścig zgodnie z przepisami
PZKol.
Dyrektorem wyścigu jest Andrzej Sypytkowski tel. +48 515 070 050 .
Wyścig OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO będzie
rozegrany w terminie 7-ego października 2017
Adres organizatora: ul, Strażacka 15, 26-200 Końskie, tel. +48 515 070 050,
e-mail: biuro@sypytkowskisport.pl .
Współorganizatorami wyścigu są: Urząd Miasta Bliżyn oraz Świętokrzyski Regionalny Związek
Kolarski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ART. 2. Rodzaj wyścigu
Wyścig znajduje się w Kalendarzu ŚRZKol.
ART. 3. Uczestnictwo
W wyścigu mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy i zawodniczki z licencjami oraz zawodnicy i
zawodniczki ze szkółek kolarskich w kategoriach: żak, żakini, młodzik, młodziczka, junior młodszy,
juniorka młodsza i junior. W zawodach zostaną wyłonieni Mistrzowie Województwa
Świętokrzyskiego w kolarstwie szosowym w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych z klubów i
szkółek z województwa świętokrzyskiego.
ART. 4. Biuro Wyścigu
Biuro Wyścigu czynne w godzinach 8.00 – 9.30 w miejscowości Bliżyn ul. Henryków przy plaży nad
zalewem.
ART. 5. Trasa, pomoc techniczna
Wyścig odbywać się będzie na pętli długości 23,4 km. Start i meta ul. Henryków przy plaży miejskiej
nad zalewem. Wyjazd z miasta w kierunku Jastrzębia, wjazd na Świno Górę, zjazd do miejscowości
Odrowążek i przez Sorbin powrót do Bliżyna. Objazd zalewu i dotarcie do mety. Wozy techniczne
poruszają się w kolumnie za kolarzami.
ART. 6. Limit czasu
Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu wynosi 8% i zawodnicy z taką stratą będą
wycofywani z wyścigu, chyba że Komisja Sędziowska zdecyduje inaczej.
ART. 7. Nagrody
W każdej kategorii wiekowej trzech pierwszych zawodników
Mistrzowie województwa świętokrzyskiego otrzymają koszulki.

otrzyma

puchary.

ART. 8. Zasady bezpieczeństwa
Wyścig odbędzie się przy ograniczonym zamknięciu ruchu w trakcie przejazdu kolumny wyścigowej
po trasie wyścigu. Zawodnicy muszą jednak zachować zasady bezpieczeństwa i przestrzegać
przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy jadący poza kolumną poruszają się zgodnie z przepisami
ruchu drogowego. Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć ubezpieczenie we własnym zakresie.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu,
bądź te, w których brali oni udział.
ART. 9. Program imprezy:
8:00 – 9:30 zgłoszenia zawodników w biurze zawodów
9:40 odprawa techniczna
10:00
start kat. Junior
4 okr.
10:05
start kat. Junior młodszy
3 okr.
10:08
start kat. Młodzik, Juniorka młodsza
2 okr.
10:10
start kat. Żak, Młodziczka, Żakini
1 okr.
13:00
Dekoracja zwycięzców, Zakończenie Mistrzostw

x 23,4 km
x 23,4 km
x 23,4 km
x 23,4 km

- 93,6 km
- 70,2 km
- 48,8 km
- 23,4 km

ART. 10. Kary
Kary zgodnie z przepisami PZKol.
ART. 11. Opłaty startowe
Opłaty startowe według zasad PZKol..
ART.12. Zasady finansowania
Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących
pokrywają kluby.
ART.13. Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol
ART.14. Komisja sędziowska
Komisja sędziowska zostanie wyznaczona przez ŚRZKol
ART. 15. Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik bierz udział w zawodach na własna odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność
cywilna oraz karna za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanymi z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z
roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z
jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzaniem i organizacją zawodów.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z podaniem nazwisk, mogą
być wykorzystane przez Organizatora przez środki masowego przekazu.
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z
organizatorem wyścigu
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