REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI BMX

Organizator: O.S.I.R DzierŜoniów, U.L.K.S. „ISKRA” DzierŜoniów
Klasa zawodów: Zawody mają rangę Mistrzostw Polski na rok 2009
Uczestnictwo: Zawody zostaną rozegrane w kat. standard 20”
Kategorie: Elita, 18/17,16/15,14/13,12/11,10/9, w przypadku zgłoszenia się do zawodów
/kategorii/małej liczby zawodników moŜe nastąpić łączenie kat., decyzje podejmie Sędzia Gł.
w porozumieniu z organizatorem, informacja zostanie podana na odprawie technicznej.
Czas i miejsce: Zawody zostaną rozegrane w dniu 13.09.2009 na torze BMX w
DzierŜoniowie przy ul. Sikorskiego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.00-10.00 obok toru.
Trening obowiązkowy od godz.10.00-12.00 po treningu biegi eliminacyjne. Odprawa
techniczna o godz. 9.30. Zakończenie zawodów 15 min. po rozegraniu ostatniej konkurencji.
Wymagania sprzętowe: Zgodnie z przepisami PZKol - część VI BMX.
Ubiór: kask pełny z osłoną twarzy i podbródka, koszula długi rękaw, spodnie długie
zaciśnięte na kostkach, rękawiczki pełne, obuwie o giętkich spodach, ochraniacze goleni,
kolan łokci, barku, klatki piersiowej i kręgosłupa.
Rower: bez błotników, podpórek, reflektorów, i innych wystających dodatków, szerokość
kierownicy max. 74 cm. a wznios max. 30 cm. oraz co najmniej jeden hamulec /tylny/
ochraniacz kierownicy i wspornika oraz górna rura ramy min. grubość 1 cm.
Zasady rozgrywania: Zawody zostaną rozegrane poprzez system kwalifikacji do finału. Do
biegów eliminacyjnych zawodnicy zostaną rozstawieni wg czasów uzyskanych w biegach
kwalifikacyjnych indywidualnie na czas. Zawodnik który nie weźmie udziału w eliminacjach
będzie brany do zestawień jako z najgorszym czasem. Zawodnicy muszą zwracać uwagę na
system flag zapewniający bezpieczeństwo na torze: zielona tor wolny, Ŝółta tor przejezdny z
zachowaniem ostroŜności, czerwona zawodnik musi się zatrzymać i wrócić do bramki
startowej.
Nagrody: Zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody pienięŜne i
rzeczowe, wysokość w zaleŜności od ilości startujących, decyzja na odprawie technicznej.
Kary: Zgodnie z przepisami PZKol i UCI
Protesty: Zgodnie z przepisami PZKol i UCI
Kontrola antydopingowa: Podczas zawodów kaŜdy zawodnik moŜe być poddany kontroli i
w razie pozytywnego wyniku poddany sankcjom, to samo dotyczy zawodników
wyznaczonych którzy nie zgłoszą się do kontroli w oznaczonym czasie.
Zakwaterowanie: Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani wyŜywienia moŜna je
zarezerwować w hotelu” Kasztel” - Rościszów k/DzierŜoniowa /10km/ Tel. 0748369721

Zgłoszenia: NaleŜy nadsyłać na adres U.L.K.S „ ISKRA” 58-200 DzierŜoniów ul. Piastowska
42c Service - Sport w terminie do 24.08.2009 po terminie opłata startowa podwójna.
Obowiązują licencje na rok 2009 i waŜne badania lekarskie dot.: zawodników do lat 18.
Opieka medyczna: Szpital Powiatowy DzierŜoniów ul. Cicha 1
Postanowienia końcowe: KaŜdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz
bierze udział w zawodach na swoją odpowiedzialność /do lat 18 na odpowiedzialność
opiekuna który podpisał zgodę i nie moŜe z tego tytułu wnosić Ŝadnych roszczeń do
organizatora, PZKol, czy UCI dotyczy to równieŜ zaginionego sprzętu czy innych zdarzeń
związanych z zawodami.

