REGULAMIN
XVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
„Im. Świętego Jana Pawła II”
Zagrodno, 4 czerwca 2017 r.
1. Cel wyścigu:
•
•

uczczenie rocznicy wizyty Jana Pawła II
popularyzacja kolarstwa

2. Organizator:
•

Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze tel 607 495 737

3. Współorganizator:
•
•

Gmina Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, tel. 76 87-73-396
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. M.B. Nieust. Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie
ks. Roman Zoń, tel. 76 87-73 318

4. Termin i trasa wyścigu:
Wyścig odbędzie się dnia 4 czerwca 2017 r. na trasie okrężnej o długości 13,5 km od kościoła
parafialnego w Zagrodnie przez Uniejowice, Nową Wieś Złotoryjską do Zagrodna.
Opis trasy:
•
•
•
•
•
•
•

Start - parking koło kościoła parafialnego w Zagrodnie
Uniejowice - rozwidlenie dróg 0,2 km prosto
Uniejowice - garbaty most skręt w lewo 2,7 km
Uniejowice - kolonia skręt w lewo 5,5 km
Nowa Wieś Złotoryjska skręt w lewo 6,8 km
Zagrodno - skręt w lewo 11,0 km
Zagrodno - meta skręt w prawo 13,5 km

5. Uczestnictwo:
W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni (posiadający ważną licencję MASTERS 2017,
ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania lekarskie) i niezrzeszeni. Prawo startu w wyścigu mają
również dzieci do lat 18, za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów. Zawodnicy startują
obowiązkowo w kaskach sztywnych oraz na sprawnych rowerach.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu 4 czerwca 2017 r. w sali parafialnej
przy kościele od godz. 9.00.
7. Zasady finansowania:
•
•

Koszty organizacyjne pokrywa organizator
koszty osobowe i startowe ponoszą zawodnicy

8. Sposób rozgrywania wyścigu:
•
•

wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol
zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych będą zawodnicy, którzy przejadą
trasę wyścigu i miną linię mety jako pierwsi.

9. Nagrody
•
•
•

Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymają puchary oraz dyplomy do 3 miejsca.
Nagrody główne zostaną rozlosowane wśród uczestników wyścigu.
Każdy uczestnik otrzyma talon na posiłek

10. Program minutowy
•
•
•

W godz. 9.00 do 10.30 weryfikacja dokumentów
od 10.30 do 10.45 odprawa techniczna
od 11.00 do 11.45 Msza Święta

11. Kategorie wiekowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kat. CM 20 - 18-29 lat, dystans okrążeń 5 x 13,5 = 67,5 km
Kat. M30 - 30-39 lat, dystans okrążeń 5 x 13,5 = 67,5 km
Kat. M40 - 40-49 lat, dystans okrążeń 5 x 13,5 = 67,5 km
Kat. M50 - 50-59 lat, dystans okrążeń 4 x 13,5 = 54,0 km
Kat. M60 - 60-69 lat, dystans okrążeń 4 x 13,5 = 54,0 km
Kat. M70 - 70 i wyżej, dystans okrążeń 3 x 13,5 = 40,5 km
Kat. Dzieci 6-8 lat, dystans 500 m
Kat. Dzieci 9-10 lat, dystans 1 km
Kat. Dzieci 11-12 lat, dystans 2 km
Kat. młodzik 13-14 lat, dystans 4 km
Kat. kobiety 15-40 lat, dystans 4 km
Kat. Mężczyzn 15-40 lat, dystans 4 km
Kat. kobiety pow. 41 lat, dystans 4 km
Kat. Mężczyźni pow. 41 lat dystans 4 km

12. Orientacyjny program startów:
•
•
•

godz. 12.00 kat. dzieci, młodzik, kobiety, mężczyźni
godz. 12.45 kat. Masters, Cyklosport
Poszczególne kategorie startują co 3 minuty.

13. Wpisowe:
•
•
•

Opłata startowa dla kat. Masters 40 zł
Kat. Kobiety i Mężczyźni 10 zł
Dzieci, młodzik bez opłaty

14. Przepisy końcowe:
•

zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zawodnicy startują w kaskach ochronnych sztywnych,
zawodnicy winni posiadać ubezpieczenie NW i OC,
wyścig odbywać się będzie przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym,
zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
dzieci niepełnoletnie, biorące udział w imprezie, winny mieć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów,
za wypadki na trasie powstałe z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione,
organizator nie ponosi odpowiedzialności,
po odbiór nagród zawodnik winien zgłosić się osobiście,
we wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, decyduje Sędzia Główny, w
porozumieniu z organizatorem,
w przypadku małej ilości zawodników, grupy mogą być łączone,
organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

Adres szpitala:
ZOZ Złotoryja, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja
tel. 76/87 79 574
Orientacyjny program zawodów
Godzina startu poszczególnych kategorii:
Godz. 12:00 - kat. dzieci
Godz. 12:03 - kat. dzieci
Godz. 12:06 - kat. młodzik
Godz. 12:09 - kobiety, mężczyźni
Po zakończeniu wyścigu przez poszczególne kategorie młodzieżowe i niezrzeszonych
Godz. 12:45 - CM 20 (18-29)
Godz. 12:48 - M30 (30-39)
Godz. 12:51 - M40 (40-49)
Godz. 12:54 - M50 (50-59)
Godz. 12:57 - M60 (60-69)
Godz. 13:00 - M70 (70+)

