
Regulamin
Wyścigu kolarskiego  25 marzec 2018r 

  LIGA KRYTERIÓW ULICZNYCH O PUCHAR  
BURMISTRZA  MIASTA  RYDUŁTOWY

 Otwarte Mistrzostwa Rydułtów w kolarstwie

1. Cel : 
- popularyzacja sportu kolarskiego na terenie miasta Rydułtowy
- zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
- wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej

2. Organizator
- Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rydułtowy
- Urząd Miasta Rydułtowy

3.Termin i miejsce zawodów 
     -     Wyścigi odbędą się  w Rydułtowach.
     -      Biuro zawodów ul. Orlowska
     -      Zapisy od godz. 12.00 – 12.15
     -     Odprawa techniczna 12.30

Zgłoszenia pisemne do dnia 23.03.2018 na maila dariuszskupien@wp.pl
Uwaga -opłaty startowe zgodne z przepisami PZKol na rok 2018
Kategoria amator, mastres opłata startowa 15 zł. Zgłoszenia w dniu zawodów 20 zł

mailto:dariuszskupien@wp.pl


4. Trasa wyścigu
     -     Start i meta ul. Orlowska 
     -     Długość jednego okrążenia 1200 m
     -     Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym 
     -     Wszystkich uczestników zawodów obowiązują przepisy PZKol.

5. Program zawodów
12.30 Rozgrzewka zawodników na trasie wyścigu
13.00 wyścig dzieci rowery MTB     1x1,2 km
13.10 wyścig żaczków 3 x1,2km
13.30 wyścig młodziczek 6 x 1,2km
14.00 wyścig młodzików 10 x 1,2km
14.30 wyścig jun młodszych, juniorek 10 x 1,2 km
15.00 wyścig jun młodszego 20 x 1,2 km
15.45 wyścig kobiet masters, amator 10x 1,2 km
16.15 wyścig masters, amator 20 x1,2 km
17.15 zakończenie wyścigów
17.20 wręczenie nagród
17.30 zakończenie zawodów

6. System rozgrywania zawodów
Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego
Przed kolumną zawodników będzie poruszał się pilot 
Opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach mety i startu.

Zgłoszenie zawodników licencjonowanych – licencja i badania lekarskie
Szkółki kolarskie badania lekarskie, zgoda rodzica na udział w zawodach.

W ramach wyścigu na czas odbędą się Otwarte Mistrzostwa Rydułtów w kolarstwie.

7. Nagrody
Wykaz nagród zostanie podany na odprawie technicznej

8. Postanowienia końcowe
- Wyścig rozegrany będzie zgodnie z przepisami PZKol
- Komisję Sędziowską wyznaczy Śląski Związek Kolarski
- Wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
- We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów w 

porozumieniu z Organizatorem
- Parkowanie samochodów na miejscach wyznaczonych przez Organizatora

9. Regulamin zachowania się uczestników imprezy:
- Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg.
- Uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających 
trasę biegu.
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zjechania na 
pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną lub wóz techniczny

Organizator życzy zawodnikom sukcesów i przyjemnej atmosfery podczas trwania zawodów

„Zadanie publiczne finansowane z dotacji  Miasta Rydułtowy”


