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R.DGULA1uIN
l. ORGANIZATOR

1- )O{!'I Międzlrrarodolły W),ścig Kolarski Jrmiorórv o Puchar Prezydenta Grudziądza jest organizo*,any przez:

ALKS.,STAL" Grudziądz
i KPZ LZS Toruń przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Toruń, Urzędów Miast Grudziądzą Świecią Łasina,
Jabłouowa Pom., ChcłmĄl i Ęld4rya Chcłmińskie3o. Staros§v Glurlziarlzą Broólic_v i Świecią Ulzęrlóu, Gmin: Grurlziąrlzą Gru§,, Chełmą,, gp211o1

Toruń oraz tirm z Grurlziadza. Lasiną Swiee ia. Jabłonowa Pom., Gruty. i Chćłnlży

2. Wyścig orlbgtlzic się rv dniach 1-4.05.2014 w okolicach Grrrdziadza, Srviccia, L:lsirra. Jabłolorva Fom.. CltcłnrĄ i Grury

I ET_ĄP - 1.05.2{ll4r.
I. POł§T,łP godz. lOm - jazdł druĄ,now, ne czes - r2,5 km.

Gruta - Łasin
2. POŁET,ĄP godz. 1.6'r| _ §tNrt w§plilny _ 96,§ km.

Jabłonou,o Pom. - Jabtonorvo Pom.

II ETAP - 2.0_§,20l4r.
godz. lSm - stłrt*,spólny-85,2km.

Chełmza - Che|mża

III ET_ĄP - 3.1l5.20l4r.
godz. lŚn - §trrtw§pólhy-104,4klll.

swiecie - swiecie

IV ETAP - 4.05.20l4r.
godz. 9lxl - §trrt wspólny - 109,5 krn.

Grudziądz - Gnrdziąłlz

3_ Wyścig rozgrlłvany będzie zgodnie z przepisalni UCT i niniejsąłł r§gulaminem

lI. KLASA WYŚCIGU
Wyścig jcst umieszczony w Kalendarzu Imprez UCI i posiada kltsę 2. l .

ItI. UCZESTNICTWO
l. W wyścigu prawo starlu nląją zawodnicy kategorii junior urodzeni w latach l99ó _ 97, posiaelający aktualne badanie lekarskie i rvażną licencję,

reprezentujący macierz}str kluby §,,reprezentacjach makroregionalnl,ch. rvojer,ródzkich. SMS i narodo*rych.

2. Do stanu dopuszczonych zostanie mar l 8 zespołów polskich lvg, kolejności zgłoszeń oraz reprezentacje narodowe ,i rsgionalne z zagranlcy,

3- Ekipy zagranicae muszą posiadac pisemne zezrvolenie macierzystej federacji na udział rv *yścigu.

4- DrrrĄ,n_v składąią się min. z,l zawodników a mr} 6 złlvodników.
5, Orgarrizator polalłva,tvszystkie kosą,61g*2u"rjne i nagrod_v oraz koszty pobytu zarvodnikóTv zagranicmych, Kosztv uczesmictlva żavodników

kraj owl'ch pokrlrr,aj a zain tcresowane kluhy wg. trbl i czen ia:

a)zawodnik-nocleg 4x35,_ :l40,-
-wyĄ\ili§nic 4x45,- =l80,-

icztery doby )
- przechowanie rowerów 4 x 5.- : 20,_

(jerlerrrou,cl j
- startowe 4 r l0,- : 40,-

Razem 380,-

b) ośobato\łarzysząca 320,-

IV. ZGŁOSZENIA
Nalcży przesylać lryłąełnic drogą clłkn,oniczna n§ nbo§,iążt${ćyćh drukaćb liCI w nitprztkr;rć?Alnynr ltrłlinic d0 dnił l5.()ł.ll)1.1 roku nlr edrcs
()Ęrniuźtł}t,jl.

ALKS,,śTAL" Grudziądz
ul. Sportowców 3

8G300 GRUDZ|ĄDZ
tel./fax 56 46ll3_3t

ć-mail: biuro@alkssta|.org

V. BIUROWYSCIGU
1. Biulo wl,ścigu będzie c4rrne w dniu 30.04.2014r od godz. 15@ pod adlesem

Zespół Placówek Młodzieżowych -BIIRSA"
ul. Gen. Józefa Hallera 37

8G300 GRUDZIĄDZ
tel./fax 56 6435540

e-mail: ze§polbur§e@vp.pl

2. Pzedstarł,iciele ekip i zawodników muszą pot\łi§rdzić udział rv rłyścigu prezentując licen§je w Biurze \ł'yścigu w godz od tSlq do tE4 r,r. dniu
30.0ł20l4.

3. Odprarva technicma odbędeie się w obecności cżon]<órv komisji Sęilziortskiej w tlniu 30.04l01t o godz. 2l§ n, lokłlu na I piętrzc ( stołórvke )
Bl}RsA.

Vl. KoLfJNoŚC STARTU NA 1 PÓŁETAPiE l ETAPU ( jaztla tlruĄ.norve na czas )

Kolejność startu na I POŁETAPIE ( jazda druz_vnowa na czas ) bętlzit ustalona rł oparr:iu o następujace zasady: komisja sędziowska tlokona losowania
kolejności starfu iosz§zeg(ilnych druZyn.



VIr. RADIO WYŚCIGU
Radio Wyścigu podające intbrmacje podczas ł},ścigu będzie pracowało na kanale nr 40.

VIII. NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA
W wl-ścigu bedą trzy pojazdy rrcutrŃrej pomoc1, teclrniczncj. Pomoc ncutfalia będzic prowadzona przez tirmy: J,B.ROWERY" CICLO-SPORT J&J i BIO
BlKE z pcłnlm \Myposażcnienl spźętov),m.

Ix. PRZEPISY DoTYcZĄcf osTATNIcH 3 KlLoMETRów
W przypadkrr snvicrdzoncgo dclckru lub upadku na ośtatnich 3 kilomctrach ctapu zarvodnik zosturic sklasytikorvan.v z czaścm zau.odników, rv towafżystwic
kórych jechał w momencie zdarzenia, zaś miejsce uzyska takie , najak,im przejechał linię m§ty. Jeśli rvskutek rvypadku nie będzie mógł przekroczyć linii
ntery. ZOjtarIiE sklasyfikowml,na ostaotiln trricjscu lla §]n ćtaplc

X. LIMIT CZASU
Limit czasu rłl,nosi l57o i oborviązuje na 2 połetapie I etapu, II etapie, I]I etapie i IV etapii. W szczególnych oko|icmościach limit czasu może być
zlviększony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z otgarrizatolcm

XI. KLASYFIKACJA I BONIF,IKATY
] _ Prou,adztlna będzie klasy,fikacja:

- indyrł"idualna ( koszulka pomarańczowa )

- druĄłrolva 1-koszulki żółtł l
- naiŃr},wnic.iszego zarrodnika ( koszulka {ioletowa )

- punktowa ( koszulka niebieske )

- najlcpszego zarvodnikallcznik 1997 ( ktlwulke biała )
- najlepszego zawodnika Wtlj, Kujau,skrPomorskiego 1 koszulke ziclona )

2. Borrifikat1, dla nailepszych żawodlrikóN
na ntccie 2 połctapu I etlpu §},nośZa:

I nlicjsce - 6 sek. II nriejsce - 4 sek. lll miejsce - 2 sek.
na mecie II, IIT i IV etapu w_rnoszą:

l niejsce - l0 sek, Il nriejsce - 6 sek. III miejscc - 4 sek.
rla lotrych premiach wliczall,vch do klasyfikacji koricorvej

I miejsce - 3 sek, II mie.iscc - 2 sek. II1 mie|sce - l sck

3. Klasylikacjadruą-nowanaetapieopartabętlzienabaziesumyczżsówtźechnajlepszychzawodnikówtlruzynynaryn)etapie
W paypadku równości czasóu kole.jność druzyn ustalona zostanie na podśta\łie sum_v nliejsr; zajętych pr2c2 rnech najłl,ze.j sklasyfikowanych kolarzy
druĄn)'na t}m §tapie Jeśli to nie da ro7strĄ,gnięcla, kolejnośc druźm 7ostanie ustalona według miejsca zajmowarrego pr7e7 najlepszego za$,odnika
kazdti z iych druĄn rł klasylikacii tcgo etapu, (ieneralna klxytikacja druĄnowa opalra bedzie na surnic uzech najlepszych czasów indlrłidualnych
zawodników druĄnv na każdym z przejec}ran;,ch ćtapów. W prą,padku rórrłrości czasów, na§[ępujące kryteria deoydują o kolcjrrości:

- liczba pienrszvch miejsc w etapo\łych klas)frkacjach druźlmol,rych,

- liczba tlrrrgich miejsc w etaporłrych klasyfftacjach rlniĄłlotych. itd.

drużf/n,

4. Klasfikacji najakryrvniejszego zarvodnika rzech piclrvszych zir§,odnikó\y ni} lotnyoh pfemiilch ( zaliczaurych do klasylikacii gcne,lalncj) orrzyma
następujacą i lośc punktów

I miejsce - 3 pkt. TI miejsce - ż pkl ITI miejsce - l pkt,
Zwycięzcą tej ktasy|ikacji zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbe punklów na wszystkioh lotnvch prenliach i ukończy u,yścig.
W przypadlnr rórmej liczbl,punllów decyduje końcorva - geireralna klasyfikacja indlv,idualna.

5. Do klasl{ikacji punktorvej zalicza się pielrłsą,,ch ż0 zarł,odnikórv na kłżdl,m eupie rvg. z;sadv
I miejsce - 20 pkt., II rniejsce - 19 pk1,. ,__. XX miejsce - l pLt.

Zrłrycięzcą kl,rsl,fikacji punktowej zostanie zawodnik, któll,zgromadżi naj$ięIśzą liczbe punktólv na wszystkich €tapach (poza l Połetapcn) i ukoricz1,
wrCcig. W pnypadku równej liczbv punktów w klasyfikacji końcouej nlają zastosowanie do ustalenia kolejności następująoc kryteria:

- llczba ctąlorwch nq,cręsnł,.

- liczba zurycicś§ł,na lotnych premiacfi, liczonych ilo kl.rsyfikarji qeneralnej,

- ząjęte miejsce w klasylikacji generalnej (indywidualnej).

6 Wszvstkic zdobyrc bonitika§:,tvliczonc s4 tlo klłsytikacji koricorwj indyvidualncj_

?. Koszulkglidcraklasylikacjidołlatkorvcjplzcjmujcnast.^pnyzawodnikwkolcjnościwwlpadkugdybyzdob5łjalidcrktasyfikacjigcncralnrj,

8- Picr-wszv półctap I ctapu ( jazda druź\,now,r na czas ) ruzgryĄi/any bctlzic w cclu rrlłorricnie lidcrów klasylikacji
Prrmalańcztrwa krrszulka - lirler zesprłłu zajmującego I miejsce
Zółtakoszulki -I miejsł:e
Fioletorva koszulka - lider zespołu zajmującego TT mieisce
Niebieska koszulka - lider zespołu zajmującego 1II miejsce
Biała koszulka - zawodnik ( 1997 rok ) na.;r,,1,żej sklasyfikorrtrnego zespohu

Ziclona koszrlka - lidcr najwlzcj sklas}tiko\łź].ncgo zcspołu Woj, Kujausko-Pomorskicgo
uzyskan_v czas wlicza się do klasylikacji generalnej.
Zarvodnikorvi, który, odpadnie od srvoje1 drużl,n1, zaliczany będzie czas do prorvadzonej klaqlikacji indywidualnej uzy§kan}, na mecie, rv przl,padku
udokun)§ntowanego upadku, przebicia opony lub innego uszkodzenia mechanicznego nlającego nliejsce za cżerwonJm) §ójkątenl (ostami kilonletr) na
1 ptlłetapie ( jazda druz}łrtlu,a na ozirs), zarł,odrrik lub zawoólicy. którl,ch to dDt},czy otrz]ynuj_a czas Ą,ch człorrkó\\ &uĄłry. rv któĄ,ch to\yiilzysN,ic
jechali w chwili w}padku,
JeZeli rv rv_łniku należ_vcie udokunlćntowanego upadku za czenvonynl trójkątem zalvodnik nie nloże przekoczyć linii nlet_r, otrz}muje czas tych członków
druĄn1,, w których towarzvstwie jechał w chwili wypadku,

XII. NAGRODY
1. Klaslfikacja końcowa _ indlrvidualna

I Micjscc - I\rclr:u Prr,zvdurta Miasra G-tlza i Puclral Przcglądu Sportowcso
II Mieisce - Puchar Firmy GAZ - System

III Mie_isce - Puchar Prezesa PZKol $y'acława Skarula



Im-l50€ IVm-60€ VIlm-40€ Xm-40€ XIIlm-20€ XVIm-2O€ XIXm_20€
IIm-l00€ Vm-40€ VIIIm-40€ XIm-20€ XIVm-20€ X\'llm-20e )Otm_20€
IIIm- 70€ Vlm-40€ lXn_40€ XlIm_2O€ XVm_20€ XV1lIm-20€

2. Klasl,fikacja lla etapach
Płtrcnary n a poszczegtil nyclr erapach sprawuj a:

l POŁETAPIET,ĄPU - WójtGmirrl,Gruta -HalinaKowalkouska
Burmistrz Łasina - Franciszek Kawski

2POŁETAP]ETAPU _ BurnlistrzJabłonowaPonr, -TadeuszFuks
II ETAP _ Burmistrz Chełmzy - Jerz_v Czerwiński

Wójt Gmin_v Chełmza - Jacek Czarnecki
III ETAP - Bumisrz Śrviecia - Tadeusz Pogoda
]V ETAP - Wójt Gminy Głudzi4dz - Jan Tcsmcl

lpółetapi2połeup
irn-l00€ IVrn-40€ VIInr-30€ Xnl-30€ XIIln1 -20€ XVIm_2t]€ XIXnl_20€
IIm- 75€ Vm-30€ Vlllm-.30€ XIm-20€ )OVm-20€ XVIInr-20€ ]C{m-20€
lIIm- 50€ V]m_30€ lXm_30€ X:-I]m-20€ XVm-20€ XVIITn_20€

II, III i IV etap

Im-175€ IVm-ó0€ VIIn-50€ Xm-50€ XIIIm-20€ XVIn-20€ XD(m-20€
IIm-l00€ Vm-50€ VIIInt-j0€ X{m-20€ XIVm-20€ XVIIm-20€ XXm-20€
IIIm- 75€ VIm_50€ IXm-śO€ }ilIm-20€ XVm_]0€ XMIIn-2O€

3. Lome premie

Inl-{50zł lln1-100zł llln1-50zł
4. Klasl,fikacla dru^mo,\ła

} Miejsce - Puchar Posła Janusza Dzigcioła
ii Mie,isce - Puchar Stalosty Po,ł,iaru Grurlziadz Mł,ka Szczepanowskiego

III Mie]sce - Puchar Firmy..OCETIX" Grudziądz

5. Klesytikacja lujnk§Ą,vnitjszcgo zawodnika
I Miejsce - Puchar Maszałka Wtljewtitlztwa Kujawsko Pomorskicgo Toruń Piotra Całbeckiego

TI Miejsce - Puchar Starosty Por.l,iatu Brodnickiego Piotra Boińskiego
1Il Miejsce - Puchar Prezesa MWIO Grudziądz K.r,4,sztofa Dabrorvskiego

6. Klasl{ikacja punlrtorva
I Miejsce - Puchar Przcu,odniczacego Rałly Gkiwnej Zrzeszenia LZS Władysława Kosini,ak-Kamysza

TI Miejsce - Puchar Przerł,odniczacego KPZ LZS Toruń N{ichała Marszałkorvskiego
TTI Miejsce - Puchar Spółdzielni Nfieszkaniowej Grudziądz

7. Klasl,fikacj a najlepszego zarvodnika urodzonego w l 997 r
I Miejsce - Puchar Firmy..IGLOTEX"

II Micjscc - Puch.lr Firmy..FENIKS" Gludzi4dz
III Miejsce _ Puchat Firmy,,EBAR" Grudziądz

8. KlasyfikacjanajlepszegozarvodnikaWojelłództu,aKujarvskoPomorskiego
l Miejsce - Puchar Dyr. 7.PM ..Rursa" F,r,ry Szulc-Gołarvskiej

xlll. CEREMONIA DEKORACJI
1. Zgodnie z oborvi4zującl'mi przepisami do dekoracji po kazd},m POŁETAPIE oraz ETAPIE maja obowiązek zgłosić się zarłodnicy zajmujący miejsca

od l rlo 6 rv r:zesic 15 minut po prz€kroczenlu lilii me§,.

2. Zawodnikom zajmującl,m micjsca od 7 łlo 20 nagrody ulpłaconc będą prz_v l,cccpcji w BURSIE (palrcr) w godz orl 19!! do l93l oa 2-0ś.2014

3, Dekoracjaliderówklasfikacjilwręczaniekoszulek)otlbyqlą6siebędzieprzedslartemdokolejnegoerapu.

4. Uroczystc zakończcnic i ogłoszuric wyników uraz z wtcczcnicm nagrórl w prou,arlzonl,ch klisytikacjach orlb§tlzic sic o godz. l4!Ś! w dniu d.O§.2014
w słli ( stolólvka) na T piębze w BLIRSIE.

XrV. KONTROLA ANTYDOPINGOWA
Podczas wyicigu obowiązują przepisy antytlopingowe UCI i PZKoI. Badarria arrrydoptrlgo\.\€ pźeprowadzanc N.miejscu zakrvaterowłria i \łyż}Tviónia

Zespół Platówck §lłodzieżowytlr ,,Burse" Grudźądz ul. gcn. Józcl'a Hall*a 37
Pokój 1,0Ib I piętro

xv. KARY
W zakresie kar obowi7ują przepisy UCI i PZKol,

XVL POSTANOWIENIA KOŃCOWE
l. Kierorłnicl'ekip odpowicdzialni sa za zapozrralric zawodnikórł,i pozostĄclr członków ekipy z niniejszyrn regulaminenr i innymi olicjalnl,mi

dokunrentami.

2. Kierownic_v ekip otlpowiedzialni są za:

- matcrialne szkody i zniszczcnia w pomieszczeniaclr użykowanych przcz ich zawodników

- materialne szkody prą,dzielonych urzadzeń łączności radiowej . numeŃ startowc itp,

1. Etapy ze stfiu wspólnego odbyul.ać się będą prą,ruchu częśctorło ograniczonylll
2. Etapjazdy rlrużynowej na czas bgdzie przeprowadzone przy rucIru zanlkniętynl_

3. Obowiazuje przesrrzeganie przepistiw kodeksu drogowego - zawodników i u,szystkich osób krwaulszącl,ch.
4. Zaewćntullnerłypadkizaistniałewczasietł,yściguorganizattlrnieponosiodpowiedzialności,
5. Zawodnicy musz4 b_vć ubezpieczeni przez macierzyste Klubv,
6. W sprawach nie ujętych REGL|LAMIXEM decyduje Sędzia Głó,łny rv porozumieniu z Orgalizatorem wyścigu.
?. Osobąodporviedńalnązapneprorvadzeniiłrysciguzramieniaklubujest\'-cePrezesALKS,,STAL"AdamSieczko,tvskitęlefon -i6465 l33l.
8. Regu}łnrin zarrr,ierdzorr},został przez Polski Zwiiuek Kolarski rv Wł,szarrie dnia 1.03.2014.

OPQń/UIZAĄOP



PROGRAM SZCZEGOŁOWY
XXVI MIĘDZYNARODOWEGO lVYŚCIGU KOLARSKIEGO JUNIOROW

O PUCIIAR PREZYDENTA MIASTA GRUDZĘDZA
i xxvil MEMORIAŁU LECHA CERGo\ilsKIEGo

2.05.2014 r.

1-4.05.2014 r.

przyj mowan ie ekip i werl.fikacja dokumęntów
kolacja
uroczystę otwarcie i prezentacja ekip ( w strojach sportowych )
Błonia /n Wisłą - Flisak
odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania

śniadanie
pruejazd do GruĘ
start do 1 półetapu I etapu - jazda druĘnowa ne czas Gruta-Łesin
obiad
puejazd, do Jabłonowa Pom.
podpisywanie lisĘ startowej - miejsce starlu Jabłonowa Pom.

stafi do 2 półetapu I etapu Jabłonowo Pom. - Jabłonowo Pom.
meta 2 półetapu I etapu - Jabłonowa Pom.
kolacja

śniadanie
obiad
pnejazd do Chełmąl
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Chęłmża
start do II etepu Chełmże - Chełmża
meta IT etapu - Chełmża
kolac_ja

spotkan ie kierow,ników ekip

śniadanie
obiad
przejazddo Swiecia
podpisyrranie listy startowej - miejsce startu Świecie - Rynek
start do III etapu Świecie - Świecie
meta IlI etapu - Swiecie
kolacja

śniadanie
podpisywanie listy startowej - miejsce startu Grudziądz ul. Ikara

start do IV etapu Grudziądz - Grudziądz
meta fV §tapu - Grudziądz
obiad
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia oraz Biuro Wyścigu

30.04.20l4 r.

1.05.2014 r. 
_

godz.1500-1800
godz. l830 - 1930

godz.20oo

godz.21|5

gadz. 700 - 800

godz, 84j - 930

godz. 1 000 -
godz. 1300 - [400

godz. l430-1530
godz.15'u-l54j
godz. ló00
godz. l830

godz. 1930 -2100

godz. 700 - 800

godz. l230 - 1330

godz. l330-1430
godz.1430 -1450

godz.1500
godz. 17l0
godz. l900 -l930
godz. 2000

godz. 700 - 80t)

godz. 1230 - 1330

godz. l3J0 - l430

godz. 1430 -1450

godz.1500
godz, I7Żs

godz. 183t] - l930

godz. 630 - 700

godz. 8'o - 85o

gorlz. 90o

godz. l laj
godz. 1230 - 1300

godz. L DD

3.05.2014 r. 
_

4.05.2014 r.

Zespół Placówek Młodzieżowych rrBursa"
Grudziądz ul. gen. Józefa Hallera 37

PCIL§KI ZwIĄZnR KOŁAR§K§
Komisja ds. Regułamlnów

REGULĄMIN ZATWIER DZONCI

Fruszków, d". C)8.* Q.*..,."2J4ź


