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Mężczyźni - junior młodszy

llVałbruych 15 - 17 sierpnia 2013 rok

Wvścig iest wsparat fiĘansawo pneą Woigltódzbnto Dolnoślaskie



REGULAMIN
Górskiego Wałbruyskiego Wyścigu Kolarskiego

Kategoria: Kobiety * open, juniorki młodsze i Mężczyźni - junior młodszy,

ca- wyśclou:

Celem wyścigu jest:
1. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kat. kobiety open, juniorka młodsza oraz

junior młodszy
2, Popularyzacja spońu kolarskiego oraz zachęcenie młrdzieży do czynnego uprawiania kolarstwa.
3. Promocja regionu wałbzyskiego
4. Uczczenie pamięciPawła Sosika iJanusza Wilczewskiego
5. Zdobywanie punktów do challenge'u Dzkol.

ORGANIZATOR:

Ludowy Kolarski Klub $pońowy "Górnik Wałbzych"

PART,NERZY:

Uząd Miasta Wałbzych,
Uząd Miasta Świebodzice,
Uząd Gminy Dobromierz,
Dolnośląski Związek Kolarski,
DzT
VELO sp. z o.o.
OSiR Wałbrzych,
OSiR Świebodzice,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach,
Salon Samochodowy TOYOTA Wałbzych Nowakowski
PAKT Wałbzych,
Pol-Motors Wałbzych * autoryzowany dealer Forda,! TORUS Wałbzych,
Urząd Marszałkowski Województwa Dol nośląskiego,
HARFA-HARRYSON Henryk Charucki
RONAL Wałbrzych
PSB Wałbzych
Grupa Beta Sp. z o,o,

TERMiN l MIEJSCE:

Wyścig zostanie rozegrany w dniach: 15-17sierpnia 2013 roku w terenie górzysto-falistym ijest
podzielony na cztery wyścigi ( etapy ):

l Etap 15,08.2013, - )al nocne kryterium uliczne,,O ZłoĄ§pinkę
P rezydenta M iasta Wałbnycha'

-jednarunda 1600m

godz. 18:15 - juniorki młodsze - 10 rund { 16 km }
godz. 19:00 - junior młodszy _ 20 rund ( 32 km )
godz. 20:15 - kobiety open - 20 rund ( 32 km }



ll Etap 16,08.2013. - indylttidualna jazda na czes
- Szczawno Zdrój -dystans 3600 m

godz. 09:00 _ juniorkimłod§ze, juniorzy młodsi, kobiety open

lll Etap 16,08.2013. - X Memońał Janusza Wilczawskiego
stań wspólny runda 23,0 km -
Dobromierz - Chwaliszów - Cieszów - Świebodzice - Dobromiez

godz, 16:00 -junior młodszy - 3 rundy (69,0km}
godz. 16:05 - kobiety open - 3 rundy ( 69,0 km )

- juniorki młodsze - 2 rundy (46,0 km }

MEtap 17.08,2aft, -IX MemańałPawła §osiła
start wspólny runda 18,1 km Świebodzice - Siodłkowice - Modlęcin

- Olszany - Świebodzice
godz. 10:00 - junior młodszy - 5 rund ( 90,5 km )
godz. 10:05 - juniorki młodsze _ 2 rundy ( 36,2 km )

- kobiety open - 5 rund ( 90,5 km )

KLA§A YUY§CIGU:

Wyścig z kalendaza PZKOL punktowany do challengeu DZKOL

UCZE§TNlCTWO:

Prawo stańu majązawodnicy kat. junior młodszy oraz kobiety - elita, juniorki ijuniorki młcdsze
posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2013 rok licencję.

ZGŁOSZENlA:

Zgłoszenia zawodników, osób towarzyszących oraz pojazdow technicznych podpisane przez
Głównego Księgowego oraz Prezesa Klubu należy dokonać do dnia 10.08,2013 roku (decyduje data
stempla poczt.) na adres:
LuDoWY KoLARsKl KLUB sPoRTovt Y,,GÓRNIK WAŁBRZYCH,
§8€01 WAŁBRZYCH, ul. Chopina 1 a
tel/fax 074r66 47 117,v e-mail: qzram@osir.walbrzvch.pl

§PosÓB PRzEPRolrvADZENlA:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKoloraz według niniejszego regulaminu.
Kazdy etap oddzielnie będzie punktowany w challenge'u dolnośląskim.
Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indyłidualnej, lndywidualnym zwycięzcąwyścigu zostanie
ten zawodnik, którego §uma czasów poszczególnych etapów łącznie z bonifikatami i karami
czasowymi będzie najniższa.
Wycofanie przez komisję ędziowskązawodników na etapie l * kryterium pozwala na ich start w
kolejnych etapach i będąonibrani pod uwagę w punktacji końcowej, z tym, że zawodnikom i

zawodniczkom wycofanym paed pokonaniem pobvr/y dystansu będzie doliczony średniczas dwóch
rund, a wycofanym po pokonaniu pdowy dystansu będzie doliczony średni czas jednej rundy.
Powyższa zasada dotyczy takźe zawodników wycofanych na lll etapie.
Ceremonia dekoracji nastąpi po każdym etapie za wyjątkiem jazdy indywidualnej na czas, która
odbędzie się podczas lll etapu.
Strefa ochronna dla etapu lll i lV będzie stanowić odcinek 3 km,
Koszulkami liderów będądekorowanizawodnicy przed etapami ll, lll i lV,



BONlFlKATY:
Zawodniczki izawodnicy, któzy zdobędątzy pienusze miejsca na mecie l, lll, lV etapu otrzymają
odpowiednio 6,4,2 sekundy bonifikaty uwzględnione po danym etapie,
Etap l - wyścig uliczny zostanie roząrany z wykorzystaniem elementów kryterium ulicznego.
Zwycięzcązostanie ten zawodnik, który pokona linię mety ostatniego okrążenia jako pierwszy.
Dodatkowo w kryterium nagrodzone będzie co 5 okrązenie 3, 2, 1 pkt x 10 zł , natomiast w kat. kobiet
open główną nagrodą będzie Złota Spinka, którą otzyma zdobywczyni największej ilości punktów.
Na etapie ll i tll będzie prowadzona punktacja na najlepszego,,górala" wg punktacji3,2,1 pkt na
każdym etapie.
KOM|SJA §ĘDZIOW§KA:
Sędziego Głównego nominuje Kolegium Sędziów PZKol.
Pozostaliczłonkowie komisjisędziowskiej sąpowĄwani pvez Kolegium §ędziów DZKol.

PoRZĄDEK l BEzPlEczeŃsrwo:
1. Etap pierwszy zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym. Pozostałe etapy zostaną

rozegrane w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch popzeczny iz pzeciwległego
kierunku zamykany będzie na czas pzejazdu czołówki izasadniczego peletonu.

2. Kolarze i łnni uczestnicy zobowiązanisądo pzestzegania zasad ipzepisów ruchu drogowego
podczas jazdy poza kolumnąwyścigu, a pzepisow spońowych podczas jazdy w kolumnie,

3, Kierowcy pojazdów z kolumny vrryścigu zobowiązani są podpoządkować się poleceniom komisji
sędziowskiej, Policji, Straży Miejskiej oraz osób porządkowych organizatora.

4. Podczas jazdy w kolumnie należy używaó świateł mijania, Pojazdy spieszące do udzie]enia
pomocy powinny używać świateł drogowych.

5. W pzypadku kolizji lub wypadku należy obowiąkowo zatzymaó pojazd, zorganizować
o§trzĘanie użytkowników drogi, udzielić pienłlszej pomocy ipowiadomć Policję isłużĘ wyścigu.

NAGRODY:
Nagrody finansowe otrzyma tzech najlepszych zawodników !v po§zczególnych kategoriach na
kaźdym etapie oraz w klasyfikacjikońcowej. Dodatkowo w klasyfikacji końcowej zostaną
nagrodzone najlepsze trzy zawodniczki w katąoriijuniorka - informacje §zczegółowe na
odprawie technicznej.
Nagrodę dla najlepszego górala w poszczególnych kategoriach otrzyma zawodnik
(zawodniczka ) od firmy PAKT Wałbrzych.
Zwycięzca wyścigu w klasyfikacjikońcowejw kategorii kobiety open otrzyma Puchar Prezesa
LKK§,,Górnik Wałbzych",
Zwycięzca w kategoriijunior młodszy otzyma puchar Burmistza Świebodzic,
Zwycięzca w kategoriijuniorka młodsza otzyma puchar Prezesa DZT

KARY:
W stosunku do zawodników iosób towazyszących, wykraczających poza regulamin sportowy i

poządkowy wyścig u stosowane będą kary określane przepisam i spońowymi PZKol.

FINAN§OWAN|E:
Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatouy, pozostałe
kosĄ uczestnictwa zainteresowane kluby.

Za pośrednictwem organizatora umożliwionozainteresowanym klubom bazę noclegową
do wykotzystania w Hotelu ,,Maria" , §8-306 Wałbrrych, ul. Wroeławska t34 B, koszt
osobodnia wynosi 80,00 dla klubów zgłoszonych do wyścigu.W proponowaneJ bazie
noclegowej ucze§tniey mogąskonyetać z ba§enu, kręgielni, bilarda, sauny suchej i
parowei, gabinetów odnowy biologicznei. Od bazy noclegowej stań do poszczególnych
etapów jest w promieniu max 14 km.
Stańowe - zgodnie z regulaminem PZKol,



BlURo ZAWoDót{:
Hotel,,Maria', 58-306 Wałbzych, ul. Wrocławska 134 B ( §00 m od granicy miasta od strony
Świebodzic)
Przyjazd ekip i weryfikacja zawodnikow w dniu 15.08.2013 r.
od godz. 10m do góOz. tS* , odprawa techniczna 14m izamknięcie listy startowej.

Po§TANoWlENlA KoŃcoWE:

1. Zawodnicy stańująobowiąkowo w kaskach sztywnych iwszyscy winni być ubezpieczeni prz:ez
maciezyste Kluby,

2, Trenezy, kierowcy, mechanicy i masazyści ekip uczestniczących w wyścigu musząposiadać
licencję i być ubezpieczeni pzez Klub.

3. Do wyścigu każda ekipa ma prawo zgłosić 1 sprawny pojazd techniczny tj. samochód osobowy
lub bus, pojazdy typu bus jadąw kolumnie wyścigu po samochodach osobowych.

4. Zabrania się w czasie trwania wyścĘu płzewoźenia w samochodzie technicznym osób
postronnych, nie zwiąanych z imprezą.

5, Za zaginiony sprzęt irzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez
organizatora wypadki, organżator nie ponosi odpowiedzialności.

6. We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje ędzia $ówny wyścigu w
porozumieniu z organizatorem.

7. Licencje zawodników ( trenerów ) zostanązwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii
dekoracji i zwróceniu numerów stańowych,

8. Organizator zastzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

SZP|TAL:

§pecJalisĘczny §zpital im. Dra A. §okołowskiego
(Piaskowa Góra} ul. Sokołowskiego 4
Pu bl iczny Z.akład 0 pieki Zd rowotnei,, M l KU L lGZ "
Swiebodzice, ul. Marii Skłodowskiei 3-7

oDpoWEDzlALNY zA oRGANlzAcJĘ WYŚcrcu:

Ryszard Szram, Wałbzych, ul. Witosa 54 kom.
klub
klub

Regulamin zatwierdzony przez
PZKOL w dniu

Wałbrzych

609 488 580
74 66 66 048
746647 117

PRoGRAM

15.08.20{3.

10m - 13m
140o

1815

l6.08.20.l3.

90o _

1600

tulNUToWY

- weryfikacja zawodników
- odprawa techniczna w biurze zawodów
- stań do ! Etapu - Wałbzych

- §tań do ll Etapu - §zczawno Zdroj
- stań do lll Etapu - Dobromien

PstsKl ZWIĄZIK KELA&.§K}
Korni$a ds, Regulaminów

R EGUIAMIN ZATWIERDZoł!CI

pruszków, an. #.'i,.Cf",,Z,;1.\ '

17.o8.2o13.

10: - stań do lV Etapu - Świebodzice
1300 - zakończenie vry'ścigu (Świebodzice)

'/


