
REGULAMIN
Międrynarodowy wyścig w kolarstwie przełajowym

XIII edycja Puchar 
''DOBROWIANKA'' 

Puchar Polski I seria

CEL:
- popularyzacja kolarstwaprzełĄowego w regionie śląskim
- zdobywanie punktów do Pucharu Polski
- promocja wody mineralnej DOBROWIANKA
ORGANIZATOR:
- MGLKS,,Błękitni" w Koziegłowach42,350Koziegłowy ll. Żarecka28
- Fabryka,,WOMIR- SPA" Sp. z o.o. w Rzeniszowie , Nadleśnictwo Siewierz
TERMIN l MIEJSCE:
- wyścig odbędzie się w dniu 08.10.20l6r. (sobota) w Rzeniszowie na trasie wymaczonej przez organizatora,

Biuro wyścigu - Biurowiec ,,WOMIR-SPA" Rzeniszów ul . Spółdzielcza7l
UCZESTNICWO:
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2016 i aktualne badania

iekarskie, zgloszenia pisemnie lub elektronicznie do dnia 05.09.20|6r. Zg}oszenia w dniu zawodów

podwójne startowe dotyczł to zawodników licencjonowanych. Adres email: andrzej.chmurzewskil@wP.Pl
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODOW
- wyścig zostanie rozęgrany zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
- kat. Młodzik 20 min.+ rŃodziczka i juniorka młodsza
- kat. Junior Mł. 30 min.+ Masters III i I, Amator
- kat. Elita Kobiet, Juniorka Open 40 min. + Masters I i II
- kat P-23,Elita,Junior 50 min, Cyklosport
ZASADY FINASOWANIA
- koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące

startowe wg przepisów PZKol na rok 2016.
_ organizator zapewnianoclegi i wyzywienie po ńożeniupisemnego zg)oszenia na adres MGLKS ,,Błękitni"

uL żareckaz8.42-350 Koziegłowy do dnia 05.10.20l6r. teVfax0341 31-41-268 tel. kom. 0606'192754

- bazanoclegowa: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe,,Poraj" www.cksporaj.pl Tel.+48343l45131

NAGRoDY
- organizator zapewnia nagrody finansowe w wysokości 5 500 Ęs. zł. i rzęczowe oraz pucharY dla

zwycięzców w poszczególnych kat. wiekowych zgodnie wytycznymi Komisji przełajowej na20l6ll7r.
- szczegółowy wykaz nagród zostanie podany w dniu zawodów na odprawie technicmej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialnośó
- organizator nie bierze odpowiedz.ialności zarzecz1 zaglbione i skradzione podczas ffwania zawodów
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeniprzezmacierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
- organizator zapewnia opiekę medycmą
_ skład komisji sędziowstie.j: sędzia giówny wznaczy PZKol pozostały skład komisji wyznaczy ŚZrot

uwzględniaj ąc propozycj e or ganizator a.

- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w

porózumieniuz sędziom głównym, odpowiedzialnym za organizacje wyścigu: Andrzej Chmurzewski
- Najbliższy szpital: Szpital Powiatowy w Myszkowie ul. Wolności29 tel'.34 3138880

PROGRAM MINUTOWY
08.10.2016

8:00 -l0 - weryfikacja zawodników w biurze wyścigu
l0:l5 - l1:00 Family Cup ,,DOBROWIANKA" 20ló
1 l : l5 - dekoracja Family Cup
1l:30 - zabawa rowerowa dla dzięci + żak
12:00 - start kat. MłodziĘ 12:01 Juniorka mł. i Młodziczki - Open
12:30 - dekoracja dzieci; zak, młodzik, rŃodziczka,Juniorka mł.

12:40 - stań kat, Junior mł., l2:4tKat. Mastęrs III, Masters IV, Amator
13:30 - start kat. Masters I i II, 13:31 Kat. Elita Kobiet, Juniorka - Open,

14:20 - start kat. Elitą P-23, Junior - Open, 14:21 Kat. Cyklosport
14:50 - I Dekoracja - junior mł., Masters III, IV, Amator
l5:30 _ II Dekoracja - Masters I, II, Elita Kobięt, Juniorką ElitaMężczyzą Junior Open, Junior
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