
                                                         REGULAMIN 

                                XII WYŚCIGU KOLARSKIEGO NAD WARTĄ 

                                                        Koło 05.05.2019r. 
1.Cel zawodów 

            Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych 

• Promocja miasta Koła i powiatu kolskiego 

2.Termin i miejsce 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 05.05.2019r (niedziela) w Kole ulica Stary Rynek 1 

           Biuro zawodów mieścić się będzie w Ratuszu Kolskim. Stary Rynek 1 zapisy od godz 

             8.00-10.00 . 

          - Odprawa techniczna 10,30. 

          - Start godz. 11,00 

3.Organizator 

• K.T.C. Koło ulica Grodzka 21, tel. 669 466 781 

• Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta , 

• Sponsorzy 

4.Uczestnictwo 

• W wyścigu mogą startować zawodnicy w kategorii młodzik, jun. mł. masters 

posiadający sprawny rower, twardy kask oraz wymagane licencje na 2019r. Masters- 

obowiązuje posiadanie aktualnej licencji kolarskiej na rok 2019 lub ważne badania 

lekarskie 

5.Sposób przeprowadzania wyścigu 

• Wyścig przeprowadzony będzie przy ograniczonym ruchu kołowym. 

• Uczestnicy bezwzględnie stosują się do poleceń Policji. 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami sportowymi Pzkol. 

• Wyścig dla kategorii młodzik 36 km start Babiak godzina 11.40-13.40 

• Wyścig dla kategorii jun.mł.masters-65km godzina 11.00-13.30 

6.Nagrody 

• Kategoria młodzik, jun. mł. masters I- V od I do V m-ca nagrody rzeczowe 

       puchary za I m-ce 

7.Zasady finansowania 

• Koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator 

• Startowe od zawodników kateg. do 69lat włącznie 60zł, kateg.70-30zł, kateg. 80- 0zł 

8.Zgłoszenia 

• Zgłoszenia będą przyjmowane w Ratuszu Kolskim pod numerem tel.. 669 466 781 

9.Organizator zapewnia  

• Ubezpieczenie wszystkich zawodników 

• Posiłek regeneracyjny oraz napoje chłodzące 

10.Postanowienia końcowe 

• Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych  

• Każdy uczestnik wyścigu jest Ubezpieczony od NW. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione 

podczas trwania zawodów 

• Skład komisji sędziowskiej wyznaczy organizator z listy sędziów Pzkol i Wzkol 

• W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator w 

porozumieniu z Sędzią Głównym  

• Odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie imprezy są: 

                       Sędzia Główny:            

                       Dyrektor zawodów:     Zbigniew Brzozowski  tel.  669 466 781 

 

Najbliższy szpital: Koło-Poniatowskiego 25 tel 63 26/ 26- 110- 


