
REGULAMIN
VI OGOLNOPOLSKI WYŚCIG W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM

PUCHAR WÓJTA GMIIYY PORAJ - KAT: B

CEL:
- popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim
- zdobywanie punktów do chelangeu PZKol
- promocja Gminy Poraj
ORGANIZATOR:
- MGLKS,,Błękitni"Koziegłowy
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- UrządGminy Poraj
TERMIN I MIEJSCE:
_ wyścig odbędzie się w dniu 09. 10.20 16 (niedziela) w Masłońskie na trasie wyznaczonej przez organizatora
- Biuro wyścigu - Szkoła Podstawowa w Masłońskim
UCZESTNICWO:
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający wazre licencje na rok 2016r. i aktualne badania

lekarskie Zgłoszenia pisemnie lub elektronicznie do dnia 30.09.2016r. W dniu zalłodów tylko weryfikacja
dotyczy to zqwodników licencjonowanych. Adres email: andrzej.chmurzewskil@wp.pl

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
- wyścig zostanie rozegrany zgodnie z wyĘcznymi sezonu przełajowego 2016117 i przepisami PZKol na

dystansach:
- kat. Młodzik 20 min.+ młodziczka i juniorka młodsza
- kat. Junior Mł. 30 min., Masters IV+ Masters III , Amator
_ kat. Elit Kobiet, Juniorka - Open 40 min.ł Masters I 30-39lat, Masters II 40 min. 40-49lat,
- kat. P-23, Elita, Junior 50 min. , Cyklosport - 50 min.
ZASADY FINASoWA}IIA
- koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
- koszty przejazdu i pobytu pokrywająjednostki delegujące
- startowe wg przepisów PZKoI
NAGRoDY
- organizator zapewnianagrody finansowę w wysokości 3.000,00 zł. irzeczowe oraz puchary d|a zwycięzców

w poszczególnych kat. wiekowych
- szczegółowy wykaz nagród zostanie podany w dniu zawodów w biurze organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- zawodniVczka zgłasza się po nagrodę z licencją musi znać swój pesel co jest niezbędne do otrrymania

nagrody w przeciwnymtazie nagrody nie otrzyma.
- orguizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeniprzezmacierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowied?ialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- skład komisji sędziowskiej zaproponuje organizator wspólnie ze Sląskim Zuńękiem Kolarskim w sprawach

sportowych nie objęĘch niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w porozumieniu

z sędziom głównym.
- Najbliżsąy szpital w Myszkowie ul. Wolności 29 tel 34 3138880
Regulamin zatwierdzono w dniu ...... r.

PROGRAM MINUTOWY
09.10.2016r.

09:00-10:00 - weryfikacja zawodników w biurze wyścigu
10:30 - zabawarowerowa dla dzieci
11:00-start kat. Młodzik - 20 min
l l:01 - start kat. Juniorki mł, i Młodziczki - open 20 min
1l:40 - start kat. Junior młodszy 30 min. ,llzit- start Masters III i IV - 30 min., Amator - 30 min
12:30 - start kat. Masters I, II - 40 min, 12:31 - star kat. Elita Kobiet, Juniorka - Open -- 40 min.

13:20 - dekoracja: Dziec| Żak,Młodzk, Juniorka mł., Młodziczka, Junior mł., Masters IV i ilI, Amator
13:30 - star kat. Elitamężczym,P-23, Jurrior minimum 50 minut, Open l3:3l kat. Cyclosport - 50 min.

14:40 - dekoracja kat. Masters I i II, Elita Kobiet Open, Juniorka,ElitaMężczym open, Junior, Cyklosport

Odpowiedzialni za organlzacje wyścigu: Andrzej Chmurzewski i z ramienia komisji przełajowej Dariusz
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Skorupa - Przewodniczący
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REGULĄMIN łlTWIERpzoNo.
Pruszków, an. ...?...9.\.p.!..Ę


