REGULAMIN
Puchar Polski w Kolarstwie przełajowym -IV CX KATOWICE
(licencja Pzkol)

CEL:
- popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim
- promocja zdrowego trybu życia
- promocja Miasta Katowice
- propagowanie zdrowego stylu życia
- promocja partnerów imprezy
ORGANIZATOR:
- Sport Pełen Pasji, 41-908 Bytom ul. Nickla 1B
- Dyrektor Wyścigu Michał Kucewicz sportpelenpasji@gmail.com 606960135
TERMIN I MIEJSCE:
- wyścig odbędzie się w dniu 17.12.2016r. (sobota) w Katowicach na trasie wyznaczonej przez organizatora – teren
Doliny Trzech Stawów.
− Trasa wyścigu –w okolicy Parkingu Dolina Trzech Stawów ul. Lotnisko, przy jeziorze.
− Biuro Zawodów - Park Hotel Diament, Katowice ul. Wita Stwosza 37
− Dekoracja - Park Hotel Diament, Katowice ul. Wita Stwosza 37
UCZESTNICWO:
- prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol oraz badania lekarskie.
- Zgłoszenia poprzez stronę www.zmierzymyczas.pl do 9.12.2016 roku.
- Można się zgłosić także w dniu zawodów jednak wtedy opłata zgodnie z przepisami Pzkol jest podwójna.
- Startowe dla kategorii open to 30zł wpłacone do 30.11.2016, po tym terminie jak i w dniu zawodów opłata 50zł.
- Zapisy w dniu zawodów możliwe do 45min przed startem.
- Opłaty dla uczestników z licencją Pzkol są zgodne z przepisami
- Dla osób poniżej 16 r.ż. wymagana jest zgoda opiekuna.
- Kategorie wiekowe:
- OPEN Amatorzy - M1 – 16- 18 lat, M2 - 19- 29 lat, M3 – 30-39, M4 – 40+, K1 – 16- 29 lat, K2 – 30+
- Żak, Żakini 11-12 lat (2005- 2006)
- Młodzik, Młodziczka 13-14 lat (2003-2004)
- Junior Mł., Juniorka Mł. 15-16 lat (2001-2002)
- Junior, Juniorka 17-18 lat (1999-2000)
- Orlik M., Orliczka 19-22 lata (1995-1998)
- Elita M., Elita K. 19-+ lat (…-1998)
- Cyklosport M. 16-29 lat (2001- 1988)
- Maters I 30 - 39 lat (1978- 1987)
- Masters II 40- 49 lat (1968-1977)
- Masters III 50- 59lat (1958-1967)
- Masters IV 60 lat + (…-1957)
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
- Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol
- Czas trwania wyścigu Open kobiet oraz mężczyzn to około 50 min.
ZASADY FINASOWANIA
- koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
- koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy

-

organizator zapewnia ciepły posiłek, jak i poczęstunek w biurze zawodów/podczas dekoracji

NAGRODY
- organizator zapewnia bardzo cenne nagrody rzeczowe oraz puchary lub medale dla zwycięzców w poszczególnych
kat. wiekowych.
- W części kategorii są nagrody finansowe zgodnie z wykazem
- W niektórych kategoriach nagrody są wartości powyżej 760zł w związku z czym potrzebny jest dowód osobisty,
pesel oraz adres zamieszkania
- Do odbioru nagrody upoważniona jest wyłącznie nagradzana osoba.
- Nagrody są wydawane wyłącznie w dniu zawodów.
NOCLEGI
Park Hotel Diament. Specjalna oferta dla uczestników. Pokój 2os w cenie 100zł ( 1 lub 2 osoby ) oraz śniadanie w cenie
30zł/osoba.
http://www.hotelediament.pl/park-hotel-diament-katowice/
POSTANOWIENIA 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
- sędzia główny wyznaczony przez PZKOL. Sędzia Główny: Jerzy Klinik.
- pozostały skład sędziowski wyznacza Śląski Związek Kolarski w porozumieniu z organizatorem
- w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje sędzia główny w
porozumieniu z organizatorem
SZPITALE:
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7, ul. Ziołowa 45/47, 40- 635 Katowice- Ochojec, 32 359 80 00
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, 32 782 72 00

PROGRAM MINUTOWY
17.12.2016r.
8:00- 8:45- zapisy zawody OPEN
9:30 – Start zawodów OPEN ( wszystkie kategorie )
ok 50min
10:30 – start kat. Żak, Żakini,
ok 15min
11:00 – Młodzik
ok. 20min
11:01 – Juniorka mł., młodziczka OPEN
ok. 20min
11:40 – Junior mł.
ok. 30min
11:41 – Masters III (50-59 lat ) , Masters IV (60+)
ok. 30min
12:30 – Masters I ( 30- 39 lat ), Masters II ( 40- 49 lat )
ok. 40min
12:31 – Elita Kobiet, Juniorka – OPEN
ok. 40min
13:30 - Elita Mężczyzn, Orlik, Junior – OPEN
ok. 50min
13:31 – Cyklosport
ok. 50min
14:40 – uroczyste zakończenie wyścigu, wręczenie nagród, pucharów oraz losowanie nagród Park Hotel Diament

