REGULAMIN
XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
POD PATRONATEM BURMISTZA GMINY i MIASTA KOZIEGŁOWY
IV Memoriał Zygmunta Chmurzewskiego, III memoriał Daniela Jurczyka
SUPER PUCHAR POLSKI
CEL:
popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim
zdobywanie punktów do Pucharu Polski
promocja Gminy i Miasta Koziegłowy
ORGANIZATOR:
MGLKS „Błękitni” Koziegłowy
Współorganizator:
- Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
TERMIN I MIEJSCE:
wyścig odbędzie się w dniu 13.11.2016r. (niedziela) w Koziegłowach na trasie wyznaczonej przez organizatora –
kompleks Orlika i Osiedle Zamkowe.
- Biuro wyścigu – Zespół Szkół w Koziegłowach ul. 3 Maja 12
UCZESTNICWO:
prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych posiadający ważne licencje na rok 2016r.
i aktualne badania lekarskie, zgłoszenia zawodników i osób funkcyjnych pisemnie lub elektronicznie do dnia
10.11.2016r. w dniu zawodów tylko weryfikacja dotyczy to zawodników licencjonowanych. Adres email:
andrzej.chmurzewski1@wp.pl
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
8:30 – 10:00 weryfikacja zawodników w biurze zawodów
10:15 zabawa rowerowa dla dzieci
-

10:30 Kategoria Żak chłopcy, dziewczęta
11:00 Kategoria Młodzik minimum 20 minut
11:01 Kategoria Juniorka Młodsza, Młodziczka Open minimum 20 minut
11:40 Kategoria Junior Młodszy minimum 30 minutt
11.41 Kategoria Masters III i IV minimum 30 minut, Amator
12.30 Kategoria Masters I i II 40 minut
12.31 Kategoria Elita Kobiet, U-23 Open minimum 40 minut13.20 Dekoracja kategorii Dzieci, Żak, Młodzik, Młodziczka ,Juniorka Młodsza, Junior mł., Masters III, IV i Amator
13.30 Kategoria Elita Mężczyzn, Orlik, Junior minimum 50 minut
13.31 Kategoria Cyklosport
14.40 Dekoracja kategorii Masters I, Masters II, Elita Kobiet Open, Juniorka, Elita Mężczyzn, U-23, Junior, Cyklosport

ZASADY FINASOWANIA
koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące
startowe wg przepisów PZKol na rok 2016 taryfikator A i B. Amatorzy 30,00 zł.
organizator zapewnia noclegi i wyżywienie po złożeniu pisemnego zamówienia na adres MGLKS „Błękitni” ul.
Żarecka 28 , 42-350 Koziegłowy do dnia 10.11.2016r. tel/fax 034/ 31-41-268 tel. kom. 0606792754
- baza noclegowa : Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe „Poraj” www.cksporaj.pl Tel+48343145131
NAGRODY
organizator zapewnia nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców w poszczególnych kat. wiekowych.
Pula nagród finansowych 7 000 zł.
nagrody zawodnicy odbierają osobiście w strojach sportowych klubowych za okazaniem licencji, dekorowanych jest 3
pierwszych pozostali nagrodzeni odbierają nagrody w biurze po ukazaniu się komunikatu sędziowskiego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
organizator zapewnia opiekę medyczną
sędzią Głównym jest Pan TOMASZ CICHY delegowany przez Kolegium Sędziowskie przy PZKol
pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium sędziowskie ŚLZKol w Katowicach uwzględniając
propozycje organizatora .
w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w
porozumieniu z sędziom głównym wyścigu.
Najbliższy szpital: Szpital Powiatowy w Myszkowie ul. Wolności 29 tel 34/3138880.
zatwierdzono 28.10.2016r.

PROGRAM MINUTOWY
13.11.2016r.
8:30-10:00 – weryfikacja zawodników w biurze wyścigu
10:15 – 14:40 blok sportowy
Odpowiedzialny za organizację wyścigu jest Andrzej Chmurzewski .

