REGULAMIN
I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
O Puchar Prezydenta Elbląga
Elbląg, 10 września 2017 r.

1. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa szosowego i propagowanie zdrowej sportowej rywalizacji
wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- promocja miasta Elbląg.
2. Organizator
- Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski
- Stowarzyszenie Promocji Sportu Elbląg
Współorganizator
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu z ramienia organizatora jest Adam
Wadecki, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego, tel. 668 855 427
3. Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodnicy mężczyźni w kategorii Żak, Młodzik, Junior Młodszy, U23, Elita oraz kobiety Żaczki, Młodziczki posiadający aktualne badania lekarskie i
licencje na rok 2017. W wyścigu mają prawo startu również zawodnicy Szkółek
Kolarskich oraz kolarze amatorzy nie posiadający licencji. Osoby niepełnoletnie startują
za pisemnie wyrażoną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby pełnoletnie
startują na własną odpowiedzialność. Startujących zawodników obowiązują kaski
sztywne.
4. Zgłoszenia
Zgłoszenia na adres: adamwadecki@vp.pl do 9 września 2017 r. oraz w dniu wyścigu w
Biurze Zawodów.
5. Biuro wyścigu
Biuro Wyścigu w dniu 10 września 2017 r. będzie znajdowało się w Restauracji
Słonecznej przy ul.Hetmańskiej 16-18 (Przy Start-Meta). Biuro będzie czynne od godziny
8.00 do godziny 11.00. Odprawa techniczna w Biurze Wyścigu o godzinie 11.00.
6. Nagrody
Zwycięzca wyścigu w kategorii Elita +U-23 otrzyma puchar Prezydenta Elbląga.
Nagrody finansowe:

- w kategorii elita
1 miejsce – rower firmy Folta wartości 3500 zł.
2 miejsce – 1000 zł
3 miejsce – 500 zł
4 miejsce 200 zł
5 miejsce – 100 zł
- w kategorii U-23 (orlik)
1 miejsce – 300 zł
2 miejsce – 200 zł
3 miejsce – 100 zł
W pozostałych wyścigach będą wręczone nagrody pieniężne i rzeczowe za miejsca 1-3.

7. Kary
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZkol.
8. Zasady bezpieczeństwa
Wyścig zostanie przeprowadzony przy ruchu zamkniętym.
9. Termin i miejsce
Wyścig w Elblągu zostanie przeprowadzony 10 września 2017 r. (niedziela) od godziny
11.30 na trasie okrężnej (runda) o długości 1300 metrów poprowadzonej w centrum
Elbląga- ul. Giermków (start)- ul. Hetmańska- ul. Tysiąclecia- ul. Rycerska- ul.
Giermków (meta). Zakończenie imprezy godz. 17.30.
10. Sposób rozegrania wyścigu
Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Sportowymi Sportowymi PZKol:
- zwycięzcą Kryterium w kategorii Elita + U-23 zostanie zawodnik, który przejedzie
największą ilość okrążeń oraz zdobędzie największą ilość punktów wg. punktacji co piąte
okrążenie 5,3,2,1 i na pozostałych okrążeniach 2,1. Ostatnie okrążenie jest punktowane
10,6,4,2.
- w pozostałych kategoriach zwycięzcą zostanie zawodnik, który przejedzie największą
ilość okrążeń oraz zdobędzie największa ilość punktów wg. punktacji co piąte okrążenie
5,3,2,1 i na pozostałych okrążeniach 2,1.
11. Program minutowy wyścigu
Dokładne czasy startów poszczególnych kategorii wiekowych zostaną podane na
odprawie technicznej.
Planowane starty:
-Enduro Men-godz. 9:00
- kategoria ŻAK- godz. 11.30,
- kategoria MŁODZIK- godz. 12.00
- kategoria JUNIOR MŁODSZY- godz. 12.30

- kategoria JUNIOR- godz. 13.00
- kategoria MASTERS- godz. 14.00
- kategoria ORLIK i SENIOR (ELITA) – godz. 15.30.
12. Zasady finansowania
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, natomiast koszty uczestnictwa, przejazdów
oraz opłatę startową pokrywają macierzyste kluby. Opłaty startowe są zgodne z Uchwałą
Zarządu PZKol w sprawie opłat. Opłata w kategorii amator ( pełnoletni zawodnicy bez
licencji) wynosi 50 zł, zawodnicy niepełnoletni – 10 zł.
13. Komisja sędziowska
Sędzią Głównym będzie Piotr Rusiecki, 2 Komisarzy deleguje Kolegium Sędziów PZKol
a pozostałych Sędziów Kolegium Sędziów W-MZKol.
14. Postanowienia końcowe
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, obowiązkowo w kaskach ochronnych
oraz winni być ubezpieczeni od NNW przez macierzyste kluby,
- zawodnicy amatorzy powinni być ubezpieczeni w zakresie OC i NNW,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, jednocześnie informuje że
będzie prowadzony depozyt rzeczy wartościowych,
- organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników
wyścigu i osób towarzyszących,
- sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Sędzia Główny zawodów
w porozumieniu z Organizatorem,
- wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

15. Wykaz szpitali:
- Wojewódzki Szpital Zespolony, Elbląg, ul. Królewiecka 146,
- Szpital Miejski, Elbląg, ul. Komeńskiego 35.

