
Regulamin Zawodów Puchar Polski #5 BMX Racing
Wodzisław Śląski 6 września 2015

1. Cel imprezy:
- popularyzacja dyscypliny BMX Racing w Wodzisławiu Śląskim oraz regionie, wyłonienie

najlepszych zawodników oraz zavtodniczek Pucharu Polski BMX

2. Termin i miejsce:
6.09.2015 r. (niedziela) - Wodzisław ŚĘski w Rodzinnym Parku Rozrywki ,,Trzy Wzgórza"
dojazd od ul. Matuszczyka.

3. Organizator: Miejski Ośrodek Spońu i Rekreacji,,CENTRUM" Wodzisław ŚĘski
Miasto Wodzisław ŚĘski; MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski.
Adres: ul, Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław ŚĘski, tel. 5l2 070 794, strona internetowa: www.trąvwzgorza.Dl,
www.mosir-centrum.pl, e-mai l: biuro@mosir-centrum.pl
Dyrektor wyścigu: Ireneusz Górnik, 512 070 794, e-mail: irek.gornik@gmail.com

4, Uczestnictwo:
Zawody zostaną rozegrane na rowerach STANDARD 20 cali. W zawodach mogąwziąćudziałzawodnicy
kategorii:

Mężczyźni:
Elita -l9 lat i starsi
juniorzy 17 - l8 lat
juniorzy młodsi l5-16 lat
młodzicy 13 - 14lat
żacy 12lat i mniej
mastersi 30 lat i starsi
Kobiety:
Elita -l9 lat i starsze
juniorzy 17 - 18 lat
juniorzy młodsi l5-16 lat
młodzicy |3 - 14lat
żacy 12lat i mniej

posiadający ważne licencje kolarskie i ważre badania lekarskie (uniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy są
obowiązani do ich okazania) oraz odpowiedni sprzęt: rower BMX z kołami 20 calowymi, z co najmniej jednym
sprawnym łlnym hamulcem, i zalecanymi ochraniaczami na kierownicę i ramę, kask pehry zintegrowany
(osłona na podbródek), dfugie spodnie (luzro dopasowane krótkie spodenki wykonane z niedrącego się
materiału są dozwolone jeśli są stosowane razemze sźywnymi ochraniaczami na kolana i golenie (lycra jest
niedozwolona, chyba że jestuż:ltapod spodniami oraz aby przykyć ochraniacze kolan), koszula z długimi
rękawami, pehre rękawi czki z palcami. Zawodnicy są zobowiązani do udziału w obowiązkowych treningach w
dniu zawodów.
Organizator przewiduje również dopuszczenie do stańu osób bez ticencji. Będą one sklasyfikowane wg.
odrębnych kategorii wiekowych. Osoby niepełnoletnie muszą w dniu zawodów przynieść zgodę rodzica na
udział w zawodach.

5. Opłata stańowa:
Opłata startowa wynosi dla zawodników licencjonowanych:

Kobiety
elita l0 PLN
juniorki l0 PLN
juniorki młodsze 0 PLN
młodziczki 0 PLN ,

żacy 0 PLN
Mężczyźni

elita 16 PLN
juniorzy l0 PLN
juniorzy młodsi 0 PLN
młodzicy 0 PLN
mastersi 30 PLN
żacy 0 PLN



6. Zgłoszenia:
Zg}oszeniazawodników licencjonowanych należy przesyłać na adres e-mailowy: biuro@mosir-centrum.pl
OrganizŃorado piątku (4.09.2015 r.) przed zawodami. Osoby bez licencji mogązg}aszać się w biurze zawodów
w dniu zawodów.

7. Biuro zawodów:
mieścić się będzie na terenie Rodzinnego Parku Rozywki ,,Trzy Wzgórza" przy ul.Mahszczyka w zabudowie
kontenerowej i czynne będzie w dniu: 6.09.2015 r. (niedziela) w godz, od 9:30 do 1 l:30

8. Sposób rozegrania zawodów
Minimalna ilość zgłoszonych zawodników do rozegrania danej kategorii wynosi 5 (pięć).
Jeśli zawodników jest mniej, przechodzą do wyższej kategorii, gdy jeszcze w sumie'nie ma 5, wszyscy oni
przechodządo następnej wyższej grupy itd. aż do elity. Jeśli po takich awansach lub w skutek zakończęnia
awansu w juniorach, w elicie nie będzie 5 zawodników, zawody i tak zostaną rozegrane i miejsca przymane.

9. Nagrody:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (min. 5 startujących w danej kategorii) otrzymają puchary i dyplomy
oraz drobne nagrody rzęczowe, a w miarę możliwości Organizatora w elicie mężczyznnagrody pienięzne lm. -
300 ń,2m.200 ń,3m.100 ń.

10. Zakwaterowanie i wyżrywienie
Organizator nie zapewnia uczestlrikom zakwaterowania i wyĄwienia.

11. Przepisy końcowe:
-zawodyzostanąprzeprowadzonezgodniezprzepisamiPZKol;
- Sędziego głównego deleguje Kolegium Sędziów PZKol a pozostaĘch sędziów (może być na wniosęk
Or ganizator a) odpowiednie Ko le gium ;

- uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie (organizator ich nie
ubezpiecza);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników.na
zawody i powrotu znich1'
- uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w prrypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i nie może z tego §rtułu wnosić żadnychroszczęnw
stosunku do organizatora,PZKol czy UCI.;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe wypadki ib,radzieżq'
- interpretacja niniejszego regulaminu naleĘ do Sędziego Głównego w porozumieniu z Dyrektorem zawodów,

12. Szpitale:
Szpital nr l
Adres: Wodzisław Śląski, lll. 26 Marca 5l ; Telefon: 32 459 18 00

13. Inne:
W czasie zawodów zabeąieczenie medyczre: Karetka Pogotowia Ratunkowego

Ramowy Program Zawodów
9:00 odprawa shrżb organizacyjnych z delegatemtechn. PZKol lub sędzią gł.
9:30 - 10:45 weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych
10:l5 otwarcie toru do treningu dla zawodników zweryfikowanych
12:00 odprawa technicma
l l:l5 - 12:15 obowiązkowy trening non stop zbranką startową
12:30 oficjalne otwarcie zawodów
12:45 - 16:00 eliminacje, ćwierćfinaĘ, półfinały i finały
ok. 16:30 uroczystośćzakończeniazawodówirozdanianagród
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