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REGULAMlN

ORGAN|ZATOR:
- Urząd Gminy w Parzęczewie ul Południowa 1

Okręgowy Związek KolarsklwŁodzrtel 601 995 508
osoba do kontaktu:
Kierownik wyscigu w Parzęczewie
Marta Gmerek
lel,, 42 718 60 47 , 505 685 616
m. g merek@pa rzeczew. p l

cEL WYŚClGU:
popu laryzacja kolarstwa szosowego
popularyzacja turystyki kolarskiej na terenie gminy Parzęczew

- promowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku
- prezentacja przyrodniczych wa|orow gminy Parzęczew

TERMIN l MIEJSCE:
wyscig kolarski rozegrany zostanie w dniu 11 czerwca 2016 roku, pierwszy start godz ,10.00, na
okręznej trasie o długości 23,6km. Parzęczew - Mariampol - Chociszew - Mikołajew - Florianki
- Bibianow - Sliwniki - Parzęczew

- start i meta ul. Południowa 1 (przy Urzędzie Gminy)

- parking dla uczestnikow przy Szkole Podstawowej ul Parkowa 6

UCZESTNlCTWO:
prawo startu mają zawodnicy izawodniczkt kategorii masters, cyklosport, orazmłodzlk,
młodziczka ijuniorka młodsza posiadający aktualne badania lekarskie oraz licencję zawodnika
ważną na rok 2016

BlURO ZAWODOW l ZGŁOSZENIA:
, biuro zawodow Urząd Gminy Parzęczew ul. Południowa ,1

, zapisy iopłaty elektroniczne na stronie: www.zamanagroup.pl do dnia B,06.2016r (liczy się data
wpływu opłaty na konto) lub w dniu wyścigu w biurze zawodow

* zgłoszenia w dniu zawodow od godz 8.00 do 9:30 dla kategorii młodzik, młodziczka, juniorka
młodsza, masters M 70 i M 80.
dla kategorii masters M 20 M 30 M 40. M 50 M 60 ikobiety Open zapisy od godz 8:00 do11:30

- opłata startowa dla kategorii M20 - M60 wynosi 50 zł, M7O-M80 25 zł
- kategoria młodzik, młodziczka iluniorka młodsza bez opłat startowych

W związku z elektronicznym pomiarem czasu pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł za
czip i numer stańowy.
Dta kategorii młodzik, młodziczka ijuniorka młodsza kaucja zwrotna w wysokości2O0zł od klubu bez
znaczenia na ilość zawodników zgłoszonych do wyścigu,



PROGRAM ZAWODOW: DYSTANS l GODZINY STARTOW

młodzik, młodziczka, juniorka młodsza
kategoriaM70,MB0
kategoriaM20,M30
kategoriaM40,M50,
kategoria M 60 i kobiety open

2 okrązenia
2 okrążenia
5 okrązeń
4 okrążenia
3 okrązenia

start godz 10:00
start godz 10:,10

start godz 12:30
startgodz 12:40
start godz 12:45

prowadzona

SPOSOB PRZEPROWADZENIA WYŚC|G U :

- przebieg spońowy zawodow będzie odbywał się w oparciu o Przepisy Sportowe PZKol,
- zawodnicy startują obowiązkowo w tzw. sztywnych kaskach ochronnych orazna sprawnych

technicznie rowerach
- kazdego zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego
- Wyścig ze startu wspolnego będzie rozgrywany w ograniczonym ruchu drogowym, Ruch poprzeczny

i przeciwny zamykany będzie na czas przejazdu czołowki peletonu izawodnikow ze stratą nie
większą niż 10 minut. Zawodnicy znaldujący się poza pe|etonem obowiązani są jechac prawą stroną
drogi respektując przepisy kodeksu drogowego

- za wypadki powstałe zwiny zawodnika oraz rzeczy pozostawione na starcie organizator nie ponosi
odpowiedzialności

NAGRODY:
Pula nagrod wynosi 10 000zł
D|a kazdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 przewidziane są nagrody i puchary

Dla zawodnikow startujących w wyścigach w Parzęczewie iAleksandrowie Łodzkim
będzie również klasyfikacja łączna,

Dekoracje dla kategoriimłodzik, młodziczka,juniorka młodsza M 70 iM 80 godz 13:00
Dekoracje pozostałych kategoriio godz 16:15

PosTANoWlEN!A roŃcowe :

- we wszystkich sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia głowny a w sprawach
organ izacyjnych organ izator.

- sędziego głownego i komisarzy deleguje ko|egium sędzrow Pzkol, pozostały skład komisji
sędziowskiej RZKol

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ninie,lszego regu|amtnu w porozumieniu z sędzią
głownym wyścigu

- zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę

- wyścig od strony medycznej zabezpieczac będzie karetka zlekarzem oraz Szpital Wojewodzkiw
Zgierzu tel. 42 714 45 00

- zabezpleczenie techniczne wyścigu gwarantuje Policla r Straz Pożarna
- w przypadku małej ilości zawodnikow w poszczegolnych kategoriach wiekowych, Organizator

zastrzega sobie prawo łączenia kategorii
- w zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol
- podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol

MoŻLlwoŚc sxonzysTANlA z NocLEGu:
- Hotel Dobieszkow - Dobieszkow 70, 59-010 Strykow tel, 42 710 90 90
- Hotel Boryna - ul. Wycieczkowa 2/10, Rąbień AB, tel. 427126044145
* Hotel Pelikan - ul. Wierzbińska 58, Aleksandrow Łódzkite|.42712 05 96

- ZĄazd Magnolia - ul. Wojska Polskiego 103, 95-070 Aleksandrow Łódzki, tel. 42 276 80 90
- Gościniec,,ALEX" - ul. Wojska Polskiego 128, 95-069 Aleksandrow Łódzkite|.42712 35 31
, lnternat Liceum Ogolnokształcącego w Aleksandrowie Łodzkim ul. Warszawska 10l12,95-070

Aleksandrow Łodzki tel. 42 276 55 99
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