
 
    R  E  G  U  L  A  M  I  N 

Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego  w Przełajach –Klasy B 

 

       Strzelce Krajeńskie  2016   

Cel wyścigu 

- popularyzacja kolarstwa wśród młodzieży na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego i 

województwa lubuskiego 

Organizator 

- LKS POM Strzelce Kraj. 

- UM Strzelce Kraj. 

- LZKol. Zielona Góra 

- Starostwo Powiatowe 

- Urząd Marszałkowski 

Termin i miejsce 

- wyścig zostanie rozegrany w dniu 29.10.2016 w Strzelcach Kraj.  

przy terenach przyległych do Gimnazjum /ul. Słowackiego 

Uczestnictwo 

- prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie i licencje w kat. : 

  Młodziczka  -  20 min     2003/2004  strat godz   12 00 

  Juniorka  młodsza -  20 min   2001/2002       -`    12 00 

Młodzik  -  20 min     2003/2004    -            12 30 

Junior   młodszy -  30 min   2001/2002       -`    13 20 

  kobiety Open,  -  40 min             2000 i starsze  -    14 00  

  Junior,   -  40 min  1999 /2000  -    14 00 

  Masters  -  40 min       -    15 00 

Dodatkowo zostaną rozegrane wyścigi 

dla dzieci szkół podstawowych –start 10 30 

  

Przy wyścigach łączonych prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja w zależności od liczby 

zgłoszonych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  LKS POM  66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociągowa 1 ,  

e-mail:lks@pom.net.pl ,tel. 095/7639836 , fax 095/7639802  do dnia 26.10.2016r. 

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie / Hotel Sportowy-stadion 095/7632995 

i Ośrodek Kolonijny w m. Długie/10 km/ 095/7636888 

Zasady finansowania 

- nagrody i koszty organizacyjne pokrywa organizator , koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

- startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol,  

Nagrody 

- organizator zabezpiecza w każdej konkurencji nagrody pieniężne i rzeczowe na kwotę 4.000 zł 

Wysokość nagród podana będzie w biurze wyścigu zgodnie z wytycznymi PZKol dla kat.a 

 Postanowienia końcowe 

- sędziów zawodów wyznaczy LZKol. Zielona Góra 

- zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby i obowiązkowo startować w kaskach. 

- opieka medyczna – Ratownictwo Medyczne ARMED -A.Garbarz ,Szpital Publiczny Drezdenko  

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe 

  wypadki na trasie wyścigu i rzeczy zaginione  

- wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem  rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z 

organizatorem. 

- przyjmowanie zawodników w sali Gimnastycznej Ośrodka Wychowawczego/wjazd na parking 

  szkolny od ulicy Słowackiego/w Strzelcach  Kraj. w dniu wyścigu  od godz. 9 00 do 11 00 

- regulamin został zatwierdzony przez LZKol. w dniu. ……………………… 

- odpowiedzialny za organizację imprezy jest trener Józef Szymański tel. 095/7639836    

kom.0509054219 

 

 



           Organizator 


