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Wyścigu Kolarskiego konkurencje olimpijskie

XXI Ogótnopolskiej Olimpiady MłodzieĘ w kolarstwie szosowym
kal. Junior mł i Juniorka mł.

Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

Cel wyścigu:
Promocja miasta i gminy Koziegłowy. Popularyzacja sportu kolarskiego na terenie
Województwa Sląskiego oraz zachęcanie młodzieĘ do czynnego uprawiania kolarstwa
i współzawodnictwo sportowe dziec| 1 młodzieży. Wyłonienie mistrzow Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w kolarstwie §zosowym.

Organizator:
MGLKS "Błękitni" Koziegłowy

Współorganlzatoruy:
Polski ZwięekKolarski
Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
Miejsko Gpi""y Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
Sponsorzy.I

Termin i miejsce:
Wyścigi rczegrarlę zostaną w dniach:
10.07.2015r. godz. 11:00 -13:30 Koziegłowy, ul. Porajska - indywidualna jazda na czas
przy ruchu zamkniętym
Junior mł. Juniorka mł. * 10 km.,
Kolejność startu odwratna da wyników uzyskanychw klasyfikacji OOM 20l5 (50 pierwszych
juniorów rnłodszych i 40 juniorek młodszych według rankingu).

t2.07.2015r. godz. 11:00 - 16:00 Pińczyce uL ŚIąska 3 * stań wspótny pzy ruchu
ogranrczonym
1 1 :00 Juniorka mł. - 4 okr x 15,7 km : 62,8 km
13:00 Junior mł. * 7 okr x 15,7 km: 109,9 km

Biuro zawodów:
Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w GALLERY PROMO Arte
w dniu 09.07.2015 od godz. 15:00 do godz. 17:3O weryfikacja zawodników do indywidualnej
jazdy naczas w kat. Junior mł, Juniorka mł. Odprawa techniczna 18:00 sala widowiskowa
w MGOPK w Koziegłowach ul. Zarecka28
11.07.2015 - sobota
16:00 - 17:00 weryfikacja zawodników do startu wspólnego w kat. Junior mł, juniorka mł.
- biura zawodów

Zadanie dofinansowane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śtąskiego



Zespół Szkół w Pińcrycach ul. ŚĘska 3 w dniu 12.07.2015 r. od godz.10:00 do 10:45
zbiórka uczestników do startu wspólnego 1 t:00 - start kat. Juniorka mł. 13:00 start kat .

Junior mł.
uczestnictwo:

Prawo startu mają zawodniczkilcy posiadający aktualne badania lekarskię
i wżną na rok 2015r. licencję z przyna|eźmością klubową i zakwalifikowani w eliminacjach.
Zawodnicy obowiązkowo startująw kaskach pełnych. rmienne zgłoszenia zawodników ,osób
towarryszących i pojazdów technicznych naleĘ przesyłać pisemnie do dnia 05.07.2015r. na
adręs: MGLKS ,,Błękitni" Koziegłowy. 42-350 Koziegłowy. ul. Zarecka 28 tevfax 0341314Iż68, e-
mail andrzej.chmurzewskil @np.pl

Ocena wyników:
Zwycięzcąw poszczególnych wyścigach - kategoriach wiekowych zostanie zawodńW czka,
który uzyska najlepszy czas na mecie.
Zasady finasowania:
- kosźy organizacyjne pokrywaj ąorganizatorzy,
- kosży pobyt pokrywa Ministerstwo Sportu zazawodników i trenerów

zakwalifikowanych do Finału zgodnie z komunikatem PZKo1.

Nagrody
Zawodnicy w poszczególnych kat. Junior mł. i Juniorka mł. zdobywajątytuł rangi Mistrza
Polski na rok 2015 w indywidualnej jeździe na czas i ze startu wspólnego. Kluby i
województwanagtadzarłe sąpucharami za miejsca 1 - 3.

postanowienia końcowe:
- Wyścig odbędzie się ęodnie zprzepisami PZKal
- Sędziego Głównego Wznaczy Kolegium Polskiego ZwtązkuKolarskiego pozostały skład

komisji sędziowskiej zaproponuje organizator Zarządowi SLZKo1. w Katowicach.
- Za !\rypadki na trasie i zagubiony sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności
- Zavłodników i osoby towarzyszące w wyścigu obowią_zująprzepisy ruchu drogowego
- Orgańzator nie ubezpiecza zawodników, zawodnicy winni być ubezpieczeni przez

macierzyste kluby'
- W sprawach spornych dot. wyścigu decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią

Głównym
- Wyścig zabezpieczany jest przezpolicję zvłydzińuruchu drogowego KPP w Myszkowie

i drńów OSP z Gminy i Miasta Koziegłowy.
- WyŚcigi roęrywane będąprzy ruchu ograniczonym na czas przeja7du zawodników

/czołowej grupy/ ruch pr7eciwny i poprzeczny wstrxymany będzie na czas przejazdu
czołówki i peletonu kolarzy, pozostali zawodnicy jadq jak wszysql użytkownicy dróg.

- Porządek i zasady bezpieczeństwa i poruszania się podczas wyścigow będą omówione na
odprawie technicznej.

- W jeżdzie indywidualnej naczasw przypadku defektu dopuszcza się powtórzenie
ptzejazdu na końcu wyści gu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów
- Odpowiedzialnym za orgartizacjęwyścigów są

Pąn Andrzej Chmurzewski i Pani Sylwia Muc Tel. 34 3141268,606 792 754
Najbliższy Szpital: Sryitłl Powiatowy w Myszkowie ul. W'olnośei 29 Tel. 34 315s200
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