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PODGóRZYN - sosNÓwxł 15_16.08.2o1s

I- oRGANIzAToRzt
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17 www.karkonoskiestowarzyszenie,pl

- Urząd Gminy Podgórzyn ul, Żołnierska 14
_ Mistrzostwa ,ortińą ,Ór"grun. w dniach 15-16.08.2015 na terenie gminy PodgÓrzYn PoW. jeleniogórskiego ,

województwo dolnośląskie

II . KLASA WYŚCIGU

Mistrzostwa polski Masters , cyklospoń iTandemów osób niewidzących i niedowidzących

ilI. UCZESTNICTWO I KATEGORIE
_ prawo startu mają Ęlko zawodnicy posiadający licencję MASTERS , _CyklosPoft oraz Tandemów niewidzącYch

niedowidzących na rok 2015, sprawny row§r i kask orai uOeŹpieczenie NW i OC- staftowe wg stawek na 2015 rok

Dopuszcza się warunkowy stań ziwo'oników bez ticeń pÓŃuią.v.h aktualne badania lekarskie i ubezPieczenie oC , NW v

kategorii Amator - stańowe 40 PLN oraz dzieci oo tai io uez bpł'aty ( w katąoriach 5-6 lat ,7-8 lat ,9-10 lat) z podziałen

na płeć (zapisy dzieci w aniu Ńścńu 15.08.2015 do Óodz, 12,30 w biuze wyścigu po wypełnieniu oświadczenia )

Dla mężcryzn: Tandemy osob niewidząrych i niedowidzących

AM 20 Clklosport 18-29 lat roczniki 1997-1986

AMAToń I 18-29 lat roczniki 1997-1986

AMATOR II 30-49 lat roczniki 1985-1966

AMATOR III 50- lat roczniki 1965 i starsi

Masters M30 30-39 lat roczniki 1985-1976
40-44 lat roczniki L975-197t
4549 lat roczniki 1970-1966
50-54 lat roczniki 1965-1961
55-59 lat roczniki 1960-1956
60-64 lat roczniki 1955-1951
65-69 lat roczniki 1950-1946
70-74 lat roczniki 1945-1941
75-79 lat roczniki 1940-1936

M80 80- lat roczniki 1935 istarsi

Dla kobiet: Tandemy osób niewidząrych i niedowidzących

K 20 OPEN O 18-29 lat, roczniki 1997-1986

K 30 OPEN I 30-39 lat, roczniki 1985-1976

K 40 OPEN II 40- lat, roczniki 1975 i starsze

Iv . BIuRo wyśclcu _ Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna 58-564 Sosnówka

14.08.2015 (piątek) godz. 16,00 - 19,00 pzyjmowanie z.Ęleń iweryfikacja zawodników kategorii kat, MSOA i B, M6OA i B,
-- 

uióhi B,M80 , rŁo ońrru o, K30 óprru l , K40 opEN II , (biuro zawodów)

godz. 19.10- odprarya techniczna

15.o8.2o15 (sobota) godz. 16.00 - 19.00 przyjmowanie zołosz9ń zawodników kat. Tandemy osob niewidzących i niedowidzących,

łr"l2óćykrosport, Rl,łłloRI,AMAToRII, AMAoRilI,1ulso, M4oAiB,(biurozawodów)

godz. 19.10 - odprawa techniczna

odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. L2,087 Pzepisów Sportowych odbędzie się w obecnoŚci członków Komisji

Sędziowskiej

v. LIMIT CZASU: Zgodnie z art.2.3.039 Pzepisow Spońowych limit czasu wynosi 8olo i zawodnicy poza tym limitem nie

będą uwzględniani w wynikach

M40a
M4Ob
M5Oa
Msob
M6Oa
M6Ob
M7Oa
M7Ob



vI. NAGRoDY, Zvlycięza otrzymuje koszulkę Mistrza Polskiw każdej katąorii
- Trzech pienłszych zawodników otrzymuje medale, puchary(statuetki) i nagrody źeczowe
- wszystkie dzieci otrzymują nagrody rzeczowe

VII. KONTROLA ANWDOPINGOWA
- Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

VIII. CEREMONIA DEKORACII
Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 15.08.2015 i 16.08.2015 około godz,15,00 w

Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna 58-564 Sosnówka
Zgodnie z art, L.2,7t2 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosiĆ się zawodnicy , l<tórzy zajęli pierwsze tzy miejsca lł

poszczególnych kategoriach wiekowych, Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoraQi nie otrzymają
nagńd.
lx. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Spońowe lPZKol, UCI|

X . SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
- wyścig zostanie pzeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
- wyścig odbędzie się przy ruchu całkowicie zamkniętym , na trasie okęznej - długoŚĆ rundy 14,5 km (stań;/Sosnółka

ul,Szkolna .meta(początek rundy): Sosnówka Górna/Społem/ > Borowice > Podgórzyn > Sosnówka Dolna > Sosnówka
Górna/Społem/ )
- dojazd do rundy 4,2km
- runda z metą w Sosnówce Górnej (DW,§połem') - runda 14,5 km

- dystans :

dla kat, M30, AM 20 Cyklosport 105,7 km (runda 14,5 km + dojazd 4,2W1) 7 rund
dla kat. M40 A i B 91,2 km (runda 14,5 km + dojazd 4,2km 6 rund
dla kat. M50 A i B 76,7 km (runda 14,5 km+dojazd4,2km) 5 rund
dla kat. Amator I ,II 76,7 km (runda 14,5 km+ dojazd 4,2km) 5 rund
dla kat. M60 A i B 62,2 km (runda 14,5 km)+ dojazd 4,2km) 4 rund1

dla kat. Amator III 62,2km (runda 14,5 km +dojazd 4,2km, 4 rundy
dla kat, M70 A i B , Tandemy Mężeyzn 47,7 km (runda 14,5 km+ dojazd 4,2 km) 3 rundy
dla kat, MBo , K2o oPEN o, K30 oPEN I, K40 oPEN II , Tandemy Kobiet 33,2 km (runda 14,5 km+ dojazd Ą,2 kfi1) 2 rundy

XI. POMOCTECHNICZNA
- w wyscigu nie będą dopuszczone żadne wozy pomocy technicznej
- pomoc będzie udzielana z boków technicznych znajdujących się w okolicy stańu/mety

PROGRAM MISTRZOSTW

14.08.2015 (piątek)

godz, 16.00- 19.00 przyjmowanie zgłoszeń i weffikacja zawodników kategorii Tandemy osob niewidzących i niedowidząrych
kat. M5OA i B, M6OA i B, M7oAi B,M80, K20 oPEN o, K30 oPEN I , K40 oPEN II , (biuro zawodów)

- godz. 19.10 odprawa techniczna

15.08.2015 (sobota)

godz.10.30 _ Sosnówka ul. SzkoIna (obok Centrum Aktywności Sportowej i lntegracji Społecznej ul. Szkolna
58-564 Sosnówka - uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski

godz.11.00 - Centrum AkĘwności Spoftowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna stań kat. MSOA
godz.11.05 stań kat. MSOB
godz.,11.10 stań kat. M6OA
godz.11-15 stań kat. M6OB
godz.11.18 stań kat" M7OA
godz.11.2O stań kat. M7OB

stań kat. M80
stań kat. K20 OPEN 0
start kat. K30 OPEN l

stań kat. K50 OPEN ll

godz.13.00 staft dzieci
godz. 16.00 - 19.00 pzyjmowanie zgłoszeń zawodników kat, Tandemy osob niewidzących i niedowidzących. AM 20 Cyklospoft,

AMATOR I ,II, III, M30 , M40 A i B ,(biuro zawodów)
godz. 19.10 - odprawa techniczna

16.08.2015 (niedziela)

godz. 10,00 - Centrum AkĘwności Spoftowej i Integracji Społecznej ul. Szkolna staft kat. M30 Tandemy
godz. 10,05 start kat. AM 20 cYKLoSPoRT
godz. 10,10 start kat. M4OA
godz. 10,15 start kat. M4OB
godz. 10.18 staft kat. AMATOR I , II, III



XII. ZASADYFINANSOWANIA
- kosĄ organizacyjne wyścigu pokrywa organizator
- kosĄ dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestniry
- opłata staftowa zgodnie z przepisami PZKOL
- kategorii Amator - staftowe 40 PLN

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Komisję sędziowską wyznacza PZKol i Dzkol z liĘ komisarzy w porozumieniu z organizatorem
- Sędzia Główny - Wiesław Kucab tel. 607 495 737 e-mail wiesio_k@op.pl
- kazdy zawodnik powinien być ubezpieczony i staftuje na własną odpowiedzialność
- podczas wyścigu obowiązują kaski
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyŚcigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyŚcigu
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora :

- Michał Włoszczowski - Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze tel. kom 697 916 806
- Aleksandra Kucab KSC w Jeleniej Górze tel. kom 609 185 286

ADRES SZPITALA: Woj ewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6 tel.075-75-37-100 lub 075- 75-37-II8,119

15 - 16 sierpnia 2015 r. Podgórzyn, Sosnówka

Ma tras



Stań: Centrum AlcĘwności Spońowej i Integracji Spolecznej ul. Szkolna

Dojazd do rundy 4rż km
Kolor czerwony } Trasa Mistrzostw Polski (Rrrnda - 14,5 km)

START > Sosl{owKA ul. §zkolna - POCZĄTEK RUNDY } Sosnówka GÓrna (Społem) Borowice (DW o,Limba'o) ,

Fodgórzyn (o,pocl Skałkąoo) - podgórryn (ooZbiornik") - Marczyce (o,Złriornikoo) - §osnówka Dolna - Sosnórvka GÓrna (D\il

,,Społemo') < META

Profil Trasy Mistrzostw Polski
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