MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KOLARSTWIE SZOSOWYM
W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS
w kategorii Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka
Mizerów, 14 września 2019 r.

PROGRAM
08:00 – 09:00 - Przyjmowanie zgłoszeń
9:15 - odprawa techniczna
10:00 – 12:00 - START-META (OSP Mizerów, ul. Wyzwolenia 279).
Zawodnicy startujęą co minutę
Kolejność:
Młodzik
5.0 km
Młodziczka
5.0 km
Żak
5.0 km
Żakini
5.0 km
Junior Młodszy
5.0 (10) km*
Juniorka Młodsza
5.0 (10) km*

*dystans zostanie doprecyzowany po zamknięciu zgłoszeń 13.09.2019 na podstawie liczby
zgłoszonych zawodników gdyż impreza musi zostać zakończona do godz. 12:00.

REGULAMIN
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KOLARSTWIE SZOSOWYM
W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS
w kategorii Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka
Mizerów, 14 września 2019 r.

I. ORGANIZATORZY:
1. Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec zwany dalej wyścigiem,
organizowany jest przez UKS „Krupiński” Suszec, tel: 662 017 146.
2. Współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu - ul. Szkolna
130A, 43-267 Suszec. Tel.\fax. (32) 449-11-14.

II. CEL WYŚCIGU:
1. Wyłonienie Mistrzów Śląska w jeździe ind. na czas w kat. żak, żakini,
młodzik, młodziczka.
2. Promocja gminy Suszec i Powiatu Pszczyńskiego.
3. Popularyzacja kolarstwa szosowego.
4. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Biuro wyścigu w dniu 14.09.2019 r. w godz. od 8.00-9.00 w miejscowości

Mizerów, ul. Wyzwolenia 279.
2. Odprawa techniczna o godzinie 9.15 w biurze zawodów.
3. Start pierwszej kategorii o godzinie 10.00
4. Przewidywany czas zakończenia zawodów godz.12.00

IV. Ograniczenia techniczne:
1. Dopuszcza się używanie wyłącznie kół szprychowych z obręczą o
maksymalnej wysokości 30 mm.
2. Przełożenia i pozostałe warunki zgodnie z przepisami PZKol.
V. ZGLOSZENIA:
Zgłoszenia do wyścigu należy dokonać do 12.09.2019 r. 23:59 na adres email:
rafal.makowski@gmail.com

W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i

zawodnicy posiadający licencję lub legitymację szkółek kolarskich na 2019 rok
oraz ważne badania lekarskie. Udział bezpłatny.

VI. NAGRODY
1. Drobne nagrody rzeczowe dla miejsca 1-5 oraz dyplomy dla miejsc 1-3
pamiątkowy medal.
2. W każdej kategorii za zajęcie 1 miejsca pamiątkowy puchar.
3. We wszystkich kategoriach zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany
jest zgłosić się osobiście oraz w stroju klubowym.
VII. KARY
1. W stosunku do zawodników i osób towarzyszących wykraczających poza
Regulamin Sportowy i porządkowy wyścigu, stosowane będą kary
określone przepisami PZKol.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyścigi zawodników licencjonowanych zostaną rozegrane zgodnie z
przepisami PZKol.
2. Zawodnik mający defekt ma prawo powtórzyć start na końcu wyścigu.

3. Wyścig organizowany jest przy ograniczonym ruchu innych pojazdów.
Służby mundurowe oraz porządkowe wyznaczone przez organizatora
będą zabezpieczały trasę wyścigu. W miejscach gdzie to konieczne będą
podejmowały regulację ruchem. Wszyscy kolarze mają obowiązek
stosowania się do sygnałów i poleceń osób zabezpieczających trasę
wyścigu. Niestosowanie się do powyższych skutkować będzie nałożeniem
kary z dyskwalifikacją włącznie
4. Organizator i Współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby.
5. Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zastrzega sobie prawo
decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
IX. FINANSOWANIE
1. Organizator pokrywa koszty:
- Przeprowadzenia rejestracji uczestników.
- Przygotowania klasyfikacji końcowej poszczególnych wyścigów.
- Wynajmu terenu na rozmieszczenie biura zawodów oraz
kosztów związanych z mediami zużytymi podczas wyścigu.
- przejazdu samochodów technicznych.
- Promocji wyścigu wśród zawodników licencjonowanych.
2. I Współorganizator pokrywa koszty:
- Przygotowania i zabezpieczenia trasy.
- Zabezpieczenia medycznego i technicznego.
- Trofeów i nagród.
- Napojów i świadczeń związanych z pakietami startowymi dla uczestników.
- Promocji wyścigu wśród mieszkańców Gminy Suszec.
- Obsługi sędziowskiej i spikera prowadzącego zawody.

