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REGU LAM lN

PUCHAR POLSK| W KOLARSTW|E PRZEŁAJOWYM

B!AŁYSToK 29. L2.2o1,6

WYŚCIG O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

1. Organizatorzy:
- Uczniowski Klub Sportowy Wygoda w Białymstoku
- BOSiR Białystok
- Podlaski Okręgowy Związek Kolarski
- osobą odpowiedzialnąza organizację wyścigu w Białymstoku jest Wiesław Grabek Prezes UKS WYgoda BiałYstok tel.

798 150 338

2.Sponsorzy:
- APG i sklepy PELETON
- Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne TELKA Sp. z o.o.
- Prezydent Miasta Białegostoku
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Apteki Bliska
- Fundacja Maratony Kresowe
- politechnika Białostocka

3.Celzawodów

. popu la ryzacja kola rstwa przełajowego na terenie m iasta Białegostoku

.propagowanie sportu kolarskiego, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia

.Wyłonienie klasyfikacji rocznej Puchar Polski 2016/2OL7 w kolarstwie przełajowym

4. Termin i miejsce imprezy
Wyścig rozegrany zostanie w dniu 29 grudnia 20].6 w Białymstoku na terenie Politechniki Białostockiej ul.

Zwierzyniecka 12, 15-001 Białystok

Przyjmowanie ekip, zapisy w dniu zawodów: godzina 8:00 -10:15

Biuro wyścigu w dniu 29,72,2016 w Białymstoku: Politechnika Białostocka ul. Zwierzyniecka 12 ,15-001 BiałYstok

Email do biura wvścigu: ukswvgodabialvstok@o2.pl

5. UczEsTNlcTWo
W zawodach prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważną licencje kolarską na rok 2OL6 oraz waŻne

badania lekarskie wg. przepisów PZKol, a także amatorzy
SPOSÓB PRZEPROWADZEN lA ZAWODÓW:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepiśami pZKol. Wyścig będzie miał charakter przełajowY zostanie rozegranY

na dystansach :

Kategoria Zak ( Chłopcy i dziewczęta) - 1 runda trasy wyŚcigu.

Kategoria Młodziczka, Juniorka młodsza - 20min



Kategoria Młodzik - 20 min
Kategoria Junior młodszy, Masters lll(50 lat i więcej), Amator - 30min

Kategoria Masters l(30 -39 lat),Masters ll(40-49 lat) - 40 min

Kategoria Elita kobiet, Juniorka -Open - 40 min

Kategpria Elita Mężczyzn, Orlik, Junior, Cyklosport - 50 min

Kategoria amator (wiek 18lat iwięcej bez licencji, startujący na oŚwiadczenie, Że zapoznał się z regulaminem itrasą

orazżejest zdolny do udziału w wyścigu).

6.ZASADY FINANSOWAN lA:
-koszty organizacyjne i nagród ponosi Organizator
-koszty przyjazdu i pobytu pokrywają jednostki delegujące
-startowe według przepisów PZKol. taryfikator A i B

Zgłoszenia należy przesyłać e- mailem , do dn. 27,L2.2OL6 taryfikator A na adres : kaminski.Poczta @gmail.com

Masters, Cyklosport -20,01zl, Amator 30,00zł
po w/w terminie i w dniu startu w biurze zawodów obowiązuje taryfikator B - PZKol.

Masters, Cyklosport - 40,0Ozł, Amator 50,00zł.

PosTANoWlENlA KoŃcoWE :

- każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów

- wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów

- organizator zapewnia opiekę medyczną
- organizator zapewnia boks do mycia rowerów .

- organizator zapewnia bezpłatny posiłek regeneracyjny, wraz z gorącą herbatą, dla uczestników i

osób towarzyszących.
- sędziego głównego wyznaczy PZKol, pozostały skład komisji sędziowskiej uzupełnia Kolegium Sędziów POZKol, w

porozumieniu z organizatorem.
- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decYduje organizator w

porozumieniu z sędzią głównym.
- kary zgodnie z przepisami PZKol

Adresv szpitali:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej 24a

15-276 BiaĘstok
Tel. (085) 746 80 00

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Wołodyjowskiego 2

L5-272 Białystok
Tel. (85)748 8100

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Ul. Waszyngtona ]"7

15-259 Białystok
Tel. (85) 742 40 3L
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7. NAGRODY:

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe i finansowe oraz puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka, Juniorka młodsza, Junior młodszy, EL|TA M (open), Junior, EL|TA KOB|ET (open),

Juniorka, Masters l, Masters ll, Masters lll, Cyklosport.

Kategoria Zak (chłopcy i dziewczęta)- nagrody rzeczowe za trzy pielwsze miejsca (200,00 zł)

Kategoria Młodziczka, Juniorka młodsza OPEN- l miejsce - 150,00zł ll -L20,0Ozl; ll1-100,00zł;lV-80,00zł;V-50,00zł
Kategoria Młodziczka - l miejsce -100,00zł; ll - 80,00zł; lll - 50,00zł
Kategoria Młodzik - l miejsce - 150,00zł; ll- L20,0Ozl; ll1-100,00zł; lV-80,00zł; V-50,00 zł

Kategoria Junior młodszy - l miejsce -200,00 zł, ll -150,00 zł, ll1-100,00 zł, lV -80,00 zl,V- 50,0Ozl,
Kategoria Kobiety open - miejsce 1-250,00 zł, ll -].50,00 z1,1ll - 100,00 zł, lV- 50,00 zł
Kategoria Juniorka - l miejsce -150,00 zł, l| -100,00zł, lll - 50,00 zł
Kategoria Masters lll - l miejsce - 100,00 zł, l1-80,00 zł, ll1-50,00zł

Kategoria Masters ll - l miejsce - 150,00zł; ll - 100,00zł; lll- 50,00zł
Kategoria Masters l - l miejsce - 150,00zł; ll - 100,00zł; lll- 50,00zł
Kategoria Elita, Junior OPEN - l miejsce - 500,00zł, ll miejsce - 4O0,0Oz1,1ll - 200,00zł, lV-150,00zł,V-L50,0Ozł,
V|-100,00zł, Vl1-100,00zł, Vll1-50,00zł
Kategoria Junior - l miejsce -2O0,0Ozł; ll - 150,00zł; lll -100,00zł

Amator, - nagrody rzeczowe do piątego miejsca (do 80Ozł

Kategoria Cyklosport nagrody rzeczowe za msc.1-3( do 400,00zł)

Łącznie nagrody finansowe - 5590,00zł
Łącznie nagrody rzeczowe - 1400,00zł

Nagrody - zawodnicy odbierają osobiście w strojach sportowych klubowych za okazaniem licencji(lub innego
dókumentu potwierdzającego tożsamość), znając swój PESEL, w przeciwnym razie nagroda nie zostanie wydana.

UWAGA! : Jeżeliw dowolnej z kategoriiwiekowych zgłoszona zostanie zbyt mała liczba zawodnikódczek,
organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród co do wysokości i ilości nagradzanych z ewentualnym
przeznaczeniem na inną kategorię.

PROGRAM MINUTOWY:

10,30 -Kategoria Zak chłopcy i dziewczęta'
11.00 -Kategoria Młodzik
11,01- Kategoria Juniorka Młodsza, Młodziczka -Open
LL,4O- Kategoria Junior Młodszy
It.4L- Kategoria Masters lll, Kategoria Amator,
Lż.3O- Kategoria Masters l, Masters ll

12.31-Kategoria Elita Kobiet, Juniorka - Open
13.2o- l Dekoracja Kategorii - Żak,Żaczka, Młodzik, Młodziczka/uniorka Młodsza,

Junior Mlodszy, Masters lll, Amator
13.30- Kategoria Elita Mężczyzn, Junior, Cyklosport
13.31- Cyklosport
14.30 - ll Dekoracja Kategorii - Masters l +Masters ll, Elita Kobiet Open, Juniorka,

Elita Mężczyzn Open, Junior, Cyklosport
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