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REGULAMlN

ORGANIZATOR:
- Urząd Miejski W Aleksandrowie Łodzkim (Wydział Promocji r Wspołpracy z Zagranicą, Iel. 42 270 03 15; 42

270 03 36)

- Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi ul, Połnocna 36 tel. 601 995 508

cEL WYŚC|GU:
- popularyzaqakolarstwa szosowego
- popularyzacja turystyki kolarskiej na terenie gminyAleksandrow Łodzki
- promowanie zdrowego stylu życiai aktywnejformy wypoczynku
- prezentacja przyrodniczych walorow gminy Aleksandrow Łodzki

TERMIN l MIEJSCE:
- wyscig kolarski rozegrany zostanie w dniu 12 czerwca 2016 roku, plerwszy start godz 10.00, na okręznej

trasie o długości 22,5 km Aleksandrow Pl. Kościuszki - Wola Grzymkowa- Babice - Kazimierz- Słowak -
Zgniłe Błoto - Sanie - Wiezbno - Aleksandrow Łodzki Pl. Kościuszki.

- Start i meta wyścigu:ALEKSANDRoW ŁoDZKl PLAC T KoŚClUSZK|

UCZESTNlCTWO:
- prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki kategorii masters, cyklosport, oraz młodzik, młodziczka ijuniorka

młodsza posiadający aktualne badania lekarskie oraz licencję zawodnika ważną na rok 2016

ZGŁOSZENlA:
zapisy iopaty elektroniczne na stronie: www.zamanagroup.pldo dnia 8.06.2016r (liczy się data wpływu
opłaty na konto) lub w dniu wyścigu w biurze zawodow
biuro zawodow: Urząd Miejski wAleksandrowie Łodzkim Plac Kościuszki (ratusz miejski)

- zgłoszenia w dniu zawodow
a) od godz B:00 do 9.30 dla kategorii młodzik młodziczka,juniorka młodsza, masters M 70 i M 80
b)od godz 8:00 do,l1.30 dla kategorii masters M 20 M 30. M 40 M 50 M 60 ikobiety Open

- opłata startowa dla kategorii M 20 - M 60 wynosi 50 zł, M 70-M B0 25 zł

- kategoria młodzik, młodziczka ijuniorka młodsza bez opłat startowych

W związku z elektronicznym pomiarern czasu pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 100 zł za czip i

numer startowy.

Dla kategorii młodzik, młodziczka ijuniorka młodsza kaucja zwrotna w wysokości 200zł od klubu
bezznaczenia na ilość zawodników zgłoszonych do wyścigu

PROGRAM ZAWODOW: DYSTANS _l GODZINY STARTOW
odprawa techniczna dla kategorii młodzik, młodziczka,juniorka młodsza i masters M 70 i M 80 godz 9:30

O.Z, Kol.

, odprawa techniczna dla kategorii masters M 20 - M 60 ikobiety open o godz 12.00

młodzik, młodziczka, juniorka młodsza

- kategoria M 70, M 80

kategoriaM20,M30
- kategoria M 40, M 50,

- kategoria M 60 i kobiety open

2 okrązenia
2 okrążenia

5 okrązeń
4 okrązenia
3 okrązenia

start godz 10:00
start godz 10:10

start godz 12:30
start godz 12,40
start godz 12,45



SPOSOB PRZEPROWADZENlA WYŚCIGU :

_ przebieg sportowy zawodow będzie odbywał się w oparciu o Przepisy Sportowe PZKol
zawodnicy stańują obowiązkowo w tzw, Śztywnych kaskach ochronnych oraz na sPrawnYch technicznie rowerach

- kazdego zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego
_ wyścig ze startu wspolnego będzie rozgiy*any w ograniczonym ruchu drogowym, Ruch PoPrzecznY i PrzeciwnY

,ómy[any będzie n".r"§ przejazdu cńiowrl peletonu izawodnikow ze stratą nie większą niz 10 minut.

zawóoniĆy znajdujący się poza peletonem obowiązani są jechaó prawą stroną drogi respektując PrzePisY
kodeksu drogowego.

_ zawypadki powstiłe z winy zawodnika oraz rzeczy pozostawione na starcie organizator nie Ponosi
odpowiedzialności

NAGRODY:
Pula nagrod wynosi 10 000zł
Dla kazdej kategoriiwiekowej za miejsca 1-3 przewidziane są nagrody i puchary

Dla zawodników stańujących w wyścigach w Parzęczewie iAleksandrowie Łodzkim Prowadzona będzie

rowniez klasyf ikacja łączna,

Dekoracje dla kategorii młodzik, młodziczka, juniorka młodsza M 70 i M B0 godz 13:00

Dekoracje pozostałych kategorii o godz. 16:15

PosTANoWlENlA xoŃcowe :

_ sędziego głownego i komisarzy deleguje kolegium sędziow PZKol, pozostały skład komisjisędziowskiej RZKol

_ organizator zastrzega sobie prawo oó Źmiany-niniejszego regulaminu w Porozumieniu z sędzią głownYm wYŚcigu

- zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę
_ wyścig od strony medycznej zabezpieczaĆ ńędzie karetka zlekarzem oraz Szpital Wojewódzki w Zgierzu tel, 42

714 45 00

- zabezpieczenie techniczne wyścigu gwarantuje Policja i Straz Pożarna

-KomisariatPolicjiwAleksandrowieŁodzkimte|.427124453
- Komenda Powiatowa Policjiw Zgierzutel 42 719 08 89
_ w przypadku małej ilości zawodnikow w poszczegolnych kategoriach wiekowych, Or9anizator zastrzega sobie

prawo łączenia kategorii 
:h nie ohietvch reoulaminem decvduie sedz ' :acyjnych- we wszystkich sprawach sportowych nie objętych regulaminem decyduje sędzia głownY, a W organlz

organizator

- w zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol

- podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol

MożLlwoŚc sronzysTANlA Z NoCLEGU:
Hotel Dobieszkow _ Dobieszkow 70, 59_010 Strykow tel. 42 710 90 90

HotelJan Sander, ul. Wycieczkowa2110, RąbieńAB, tel,: 04228077 08
_ pelikan ul. Wierzbińska 58, Aleksandrow Łódzki, tel.: (042) 71205 96, tel.: (042)276 44 46

- Magnolia Wojska Polskiego 103 tel. 42 276 80 90

- Gościniec "ALEX", ul. Wojska Polskiego 128,95-07a Aleksandrow Łódzki

- ,,Czarny Staw", Nowy Adamow 3, tel. 509 82227B

- Bar Malwa, Stary Adamow 40, tel, 536 299 270,509 344 987

_ Gospodarstwo Agroturystyczne, Zgniłe Błoto 18, tel. 502 344 579

_ Gospodarstwo Agroiurystyczne, Stary Adamow 23, tel. 42 712 23 85

F$t sKI uwlĄu§K KotARsI{!
SZCZEGOŁY TRASY:
Start: Aleksandrów Łódzki (Plac Kościuszki)

- Plac Kościuszki - Wola Grzymkowa 2,5 km

Kornisja ds. Regulamińw
REGULAMIN

ŁZe-I
- Wola Grzymkowa - Babice

- Babice - Kazimierz
* Kazimierz - Słowak

- Słowak - Zgniłe Błoto

- Zgniłe Błoto - Sanie

- Sanie - Wierzbno

wierzbno - plac kościuszki

3,0 km

3,0 km

5,0 km

2,0 km

1,0 km

2,0 km

4,0 km Łącznie.22,5 km


