
REGULAMlN

xlv pUcHAR sroGnnA xc
lV MEMoRIAŁ WlTosŁAWA LABUDY

ELlMlNAcJE Do ooM MTB

t, oRGANlzAToR
Wyścig XlV pUcHAR srolEvlł XC jest organizowany przezKS Stolćm i GKS Cartusia Kartuzy zgodnie z PrzePisami UCl i

PZKol, odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest Bartek Labuda 69!727485 (69!397977|. WyŚcig odbędzie się w

terminie 21,05.2016r. w Ostrzycach.

2. KoszTYoRGANtzAcYJNE
o urzad Marszałkowski województwa pomorskiego

o pomorska Federacja sportu

o Pomorski Okręgowy Związek Kolarski

r Centrum Rekreacji ,,U Stolóma" w Ostrzycach

3. KLASA WYśCIGU

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu lmprez PZKol.

Zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji sportowej PZKol oraz punkty do eliminacji ogólnoPolskiej olimPiadY

młodzieży.

4. UczEsTNlcTwo
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii:

. Żak/Żakini-2004-2005r.
o Młodzik/ Młodziczka -2OO2-2003r.
o Junior młodszy / Juniorka młodsza - 2000-2001r,

o Junior / Juniorka - 1998-1999r.

o Elita kobiety

o Amator/Cyklosport (<30lat) - mężczyźni i kobiety

. Masters (30+lat)- mężczyźni i kobiety

Do startu w kategorii młodzik/młodziczka oraz junior młodszy/uniorka młodsza wymagane jest Posiadanie aktualnej

licencji PZKol. Zawodnicy wyścigu Amator/Cyklosport, którzy nie ukończyli 18 roku Życia - wymagana zgoda opiekuna,

Juniorki startują wraz z Elitą w relacji OPEN.

zgloszenia można nadsvłać na:

o adres: ul, Droga Kaszubska 8a , ostrzyce klkartuz,83_314 Somonino

o fax:58 684-16-68

o email:ustolemal@wp.pl
o https://el ektroniczneza pisy. pl/even tl 444.html

Zgloszenia nateży nadsyłać do dnia 17.05.2016r.

W kategorii junior młodszy nie dotrzymanie terminu zgłoszenia skutkuje nie uwzględnieniem w losowaniu

rozstawienia. Zgloszeni po terminie będą rozstawieniwg. kolejności zgloszeń.



5. BlURo WYśCIGU

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 2L.O5.20!6r od godziny 7:30 w Centrum Rekreacji ,,U Stolóma". Przedstawiciele

ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokumenty w Biurze Wyścigu.

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. L.2,087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków

Komisji Sędziowskiej w dniu 21.05.2ot6r.o godzinie 9:00.

6. Trening

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i

wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze.

Trening oficjalny odbędzie się w godzinach 8:30 - 9:30 w dniu zawodów.

7, KLASYF|KAoA l BoNlFlKAw
Klasyfikacja będzie prowadzona zgodnie z PrzepisamiSportowymi PZKOL l UCl:

o klasyfikacjaindywidualna

8. NAGRoDY
Organizator przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe zgodnie z przepisami PZKol. Lista nagród zostanie
udostępniona na 7dni przed zawodami na stronach https://elektronicznezapisv,p|/event/444,html oraz
www.fb.com/events/99150679425 1568.

9. KoNTRotAANTYDoPINGoWA
Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCl i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w

wyznaczonym pomieszczeniu w Centrum Rekreacji ,,U Stolćma",

10. CEREMoNIA DEKoRAol
Ceremonie dekoracji poszczególnych kategorii wiekowych odbędą się o godzinie 15:00

Zgodnie z art, L.2,LL2 przepisów sportowych zawodnicy mają obowiązek zglosić się do dekoracji w strojach
wyścigowych, ilość zawodników nagradzanych podany zostanie na odprawie technicznej w dniu 21.05.20t6 r.

11, PoMoc TEcHNlczNA
Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami PZKol (4.2.04t - 4.2,049|

12. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol i UCl.

13. zAsADY FlNANsoWAN!A
Opłaty startowe zgodne z przepisami PZKol,

Kategoria Amator/Cyklosport i masters opłata 40,- zł

14. PRoGRAM MINUToWY
21.05,2016 r. - sobota

o 07:30 - 9:00 * weryfikacja zawodników
. 08:30 - 9:30 - zapoznanie z trasą wyścigu(oficjalny trening)
o 9:00 - odprawa techniczna
o 10:00 - start kategoriijuniorka mł.

o 11:00 - start kategorii junior mł.

c L2:00-L2:40 - dodatkowa weryfikacja starszych kategorii
o L2:1O - start kategorii młodzik (k/m na zakładkę)

o 12:50 - start kategorii żak (k/m na zakładkę)

o 13:30 - start kategorii Junior
o 13:31 - start kategorii kobiety OPEN
o !3:32 - start kategorii amator/cyklosport i masters (k/m)

o 15:00 - zakończenie zawodów- dekoracje



15. TRASA
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Trasa może ulec niewielkim modyfikacjom,

Długość rundy ok 3,8 km

16. WYKAZ szPlTALl
Powiatowe centrum zdrowia ul. Ceynowy 7, Kartuzy, tel: 58 685-48-00

17. Komisja sędziowska

Komisarzy wyścigu wyznacza kolegium sędziów PZKol, a pozostaĘch sędziów Pomorski Okręgowy
Związek Kolarski.

18. PosTANoWlENlA KoŃcoWE
o wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami pzkol

. każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność

. organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów

o w kwestiach spornych decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

o za wypadki spowodowane z winy uczestników oraz zaginiony sprzęt kolarski i rzeczy pozostawione bez

nadzoru w czasie wyścigu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
o zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i muszą być ubezpieczeni przez kluby macierzyste

. każdy uczestnik kategorii opEN i masters oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną

odpowiedzialność, Tym samym zakłada się, że składając stosowne oświadczenie (<18lat), posiada odpowiednie

zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.
o osoba do kontaktu z ramiona organizatora:

Malecki Dariusz tel. 69t39797 7

o Niniejszy regulamin został zatwierdzony przezpzkol

pot§Kl zWIĄzEK KotARsKI
Komisja ds, Rąulaminół

REGUIAMIN ZATWIERDZONO
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