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REGULAMIN
XX JUBILEUSZOWY WYŚCIG KOLARSKI
SMOCHOWICE TOUR 2018
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
POD PATRONATEM KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W POZNANIU
W DNIACH 19-20.05.2018 R.

1.ORGANIZATORZY:
Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Okulickiego 49;
Wielkopolski Związek Kolarski,
Rada Osiedla Smochowice-Krzyżowniki,
KOMITET ORGANIZACYJNY WYŚCIGU:
Honorowy Komandor Wyścigu: Eugeniusz Gąsiorek
Dyrektor Wyścigu: Agnieszka Rychel tel.509 954 266
Z-ca dyrektora wyścigu: Paweł Smuszkiewicz
Główny Księgowy Wyścigu: Teresa Rostkowska
Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów Wojciech Pawlak
Zabezpieczenie imprezy: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
Zabezpieczenie ruchu: Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
Odpowiedzialny z ramienia Organizatorów Jerzy Placek tel. 602 454 698, jerzyplacek@op.pl

2. KLASA WYŚCIGU:
Wyścig jest umieszczony w kalendarzu Komisji Masters Polskiego Związku Kolarskiego oraz
Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, zawodnicy zdobywają w pierwszym dniu zawodów:
- Policja - mistrzostwo Polski
- Księża - mistrzostwo Polski
- przedszkolaki - mistrzostwo Polski
- pozostałe kategorie - mistrzostwo Wielkopolski w kryterium
W drugim dniu zawodów zawodnicy zdobywają:
- Policja - mistrzostwo Polski
- Księża - mistrzostwo Polski
- pozostałe kategorie - mistrzostwo Wielkopolski w jeździe indywidualnej na czas

3. UCZESTNICTWO:
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje na 2018 rok, aktualne badania
lekarskie oraz pozostali zgodnie z oświadczeniem o stanie zdrowia, a dzieci i niepełnoletni dodatkowo
zgodę rodziców i wszyscy muszą być zgłoszeni do udziału w wyścigu.

Zgłoszeni zawodnicy mogą uczestniczyć w kryterium oraz dnia 20.05.2018 w jeździe indywidualnej na
czas.
Zawodnik w danym dniu może startować tylko w jednym wyścigu, z tym zastrzeżeniem, że uczestnicy
zrzeszeni nie mogą brać udziału w wyścigu dla amatorów. Stwierdzenie startu osoby zrzeszonej w wyścigu
stricte amatorskim skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.
W wyścigach mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki w kategoriach:
- szkółki kolarskie zgodnie z ich legitymacjami
- Cyklosport
rocznik
- M 30, K 30
- M 40, K 40
- M 50, K 50
- M 60
- M 70
- M 80
- dzieci szkół podstawowych kl. I-IV i V-VIII
- przedszkolaki 3-4 lata
- przedszkolaki 5-6 lat
- policja, księża, lekarze, amatorzy

2002 – 1989
1988 - 1979
1978 - 1969
1968 - 1959
1958 - 1949
1948 - 1939
1938 - 1929
w/g legitymacji
2015 - 2014
2013 - 2012
2000 i starsi

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.ptcpoznan.pl i wpłata na konto Poznańskiego
Towarzystwa Cyklistów w mbanku nr rach.47 1140 2004 0000 3102 7710 5964 do dnia 12.05.2018,
weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu do 1,5 godz. przed startem odpowiedniej
kategorii.
Wpisowe dla uczestników grup:
Mastersi, Policjanci, Księża – kryterium – 50 zł. czasówka – 40 zł.,
Amatorzy
– kryterium - 25 zł. czasówka – 25 zł.,
Niewidomi i słabowidzący – kryterium – 60 zł. czasówka – 40 zł. od tandemu
Szkółki kolarskie, dzieci i młodzież szkolna zwolnieni są z opłaty startowej.

4. BIURO WYŚCIGU:
W dniu 19.05.2018 czynne od godz. 8:00 i mieścić się będzie w okolicach startu i mety.
W dniu 20.05.2018 czynne od godz. 8:00 i mieścić się będzie w świetlicy ogródków działkowych w
Złotnikach przed wjazdem na poligon,
weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu wyścigu do 1,5 godz. przed startem odpowiedniej
kategorii

5. DYSTANSE I KOLEJNOŚĆ STARTU:
19.05.2018 – Kryterium uliczne:
godz. 10.00 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: K-40, K-50 i powyżej, M-70, M-80 10 okrążeń 28 km.
godz. 11.00 – Mistrzostwa Wielkopolski dla niewidomych i słabowidzących w tandemach 5 okrążeń 14 km.
godz. 12.00 – Mistrzostwa Wielkopolski dla szkółek kolarskich dziewczyny 2 okrążenia 5,6 km.
godz. 12.20 - Mistrzostwa Wielkopolski dla szkółek kolarskich chłopcy klasa 4,5 2 okrążenia 5,6 km.
godz. 12.35 - Mistrzostwa Wielkopolski dla szkółek kolarskich chłopcy klasa 6,7 3 okrążenia 8,4 km.
godz. 12.50 – Mistrzostwa Polski Policjantek i Policjantów 10 okrążeń 28 km. Mistrzostwa Polski Księży 10
okrążeń 28 km.
godz. 13.30 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: CK, K-30, M-50, M-60 20 okrążeń 56 km.

godz. 14.50 – Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów kobiety i mężczyźni 5 okrążeń 14 km.
godz. 15.20 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: CM, M-30, M-40 25 okrążeń 70 km.
godz. 17.00 – Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych klasy I – IV dziewczyny i chłopcy
1 okrążenie 2,8 km.
godz. 17.10 – Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych klasy V – VIII dziewczyny i chłopcy
2 okrążenia 5,6 km.
godz. 17.30 – Mistrzostwa Polski Przedszkolaków 3 – 4 lata dziewczynki i chłopcy 300 metrów
godz. 17.40 – Mistrzostwa Polski Przedszkolaków 5 – 6 lat dziewczynki i chłopcy 500 metrów
Sposób rozgrywania kryterium:
.
Kryterium rozgrywane będzie bez lotnych premii
Zawodnik zdublowany opuszcza trasę wyścigu przed końcem okrążenia na którym został zdublowany
Długość okrążenia 2,8km.
20.05.2018 – Jazda indywidualna na czas:
godz. 10:00 – Mistrzostwa Wielkopolski szkółek kolarskich dziewczyny – 3 km.
godz. 10:30 – Mistrzostwa Wielkopolski szkółek kolarskich kl.4,5 – 3 km.
godz. 11:00 – Mistrzostwa Wielkopolski szkółek kolarskich kl.6,7 – 5 km.
godz. 11:30 – Mistrzostwa Polski: Policjantki, Policjanci, Księża – 12 km.
godz. 12:00 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: K-40, K-50 i powyżej, M-70, M-80 – 12 km.
godz. 12:30 – Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów kobiety i mężczyźni – 12 km.
godz. 12:50 – Mistrzostwa Wielkopolski niewidomych i słabowidzących w tandemach – 24 km.
godz. 13:10 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: Cyklosport mężczyźni – 24 km.
godz. 14:30 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: M-30, M-40 – 24 km.
godz. 15:20 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: M-50, M-60 – 12 km.
godz. 15:40 – Mistrzostwa Wielkopolski Mastersów: K-30, Cyklosport kobiety – 12 km.
Sposób rozgrywania jazdy indywidualnej na czas:
Długość trasy Złotniki – Poligon Biedrusko – Złotniki 12 km 1 półmetek
24 km 3 półmetki
.

6. RADIO TOUR:
Informacje o aktualnej sytuacji w wyścigu przekazywana będzie przez spikera na linii startu i mety, na
tablicy ogłoszeń i przez sędziów.

7. POMOC TECHNICZNA:
W kryterium udzielana pomoc po uznanym defekcie w boksie obok mety.
W czasówce wozy techniczne nie wyjeżdżają na trasę, będzie możliwość udzielenia pomocy technicznej

w boksie przy starcie lub powtórzenia startu jeśli taka będzie decyzja sędziego głównego zawodów.

8. PRZEPISY DOTYCZĄCE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW:
Nie dotyczy

9. LIMIT CZASU:
Nie dotyczy

10. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY:
Zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. I UCI

11. NAGRODY:
W wyścigach w dniu 19 maja w kategorii amator Mężczyźni i amator Kobiety, zwycięzcy otrzymają puchary
Prezydenta Miasta Poznania.
W wyścigach w dniu 19 i 20 maja w kategorii Policjantki i w kategorii Policjanci, zwycięzcy otrzymają
puchary Komendanta Miejskiego Policji.
Oprócz powyższego
19 i 20 maja 2018r w każdej kategorii przewidziane są następujące nagrody:
1. miejsce I – koszulka mistrza Polski lub Wielkopolski, puchar, medal oraz nagroda rzeczowa
2. miejsce II – medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa
3. miejsce III – medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa.

12. KONTROLA ANTYDOPINGOWA:
Kontrola antydopingowa zgodnie z przepisami UCI i PZKol.
Szkoła podstawowa w Smochowicach.

13. CEREMONIA DEKORACJI:
Dekoracje będą się odbywały w poniżej podanych godzinach:
19.05.2018
godz.16:00, godz.17:00, godz.18:00
20.05.2018
godz. 12:00, godz.14:00, godz. 16:00
- nagrody wręczane będą tylko na podium, podczas oficjalnej dekoracji
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w ceremoniach oficjalnych
- zawodnik po odbiór nagrody zobowiązany zgłosić się osobiście
- organizator nie zapewnia możliwości odbioru nagród w innym miejscu i terminie

14. KARY:
W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol i UCI.

15. ZASADY ZABEZPIECZENIA:
- zawody prowadzone będą przy ruchu całkowicie zamkniętym;
- będzie możliwość przepuszczenia pojazdów w czasie przerw zgodnie z kierunkiem przebiegu
wyścigu;
- każdy wyścig będzie pilotowany przez oznakowany pojazd;
- pierwszy zawodnik w jeździe indywidualnej na czas będzie pilotowany przez sędziego zawodów;
- obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, za ewentualne wypadki wynikłe z
nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na zawodach
kolarskich odpowiedzialność ponoszą uczestnicy wyścigu.

ZAKWATEROWANIE
- Zamek Biedrusko
- akademiki przy ul. Wojska Polskiego
- akademiki przy ul. Piątkowskiej
- schronisko młodzieżowe w Strzeszynie
- schronisko młodzieżowe przy ul. Drzymały

16. PROGRAM MINUTOWY:
19.05.2018 r.
- 8:00 - otwarcie biura wyścigu
- 10:00 - pierwszy start do kryterium: kat.K40, K50 i powyżej, M70, M80
- 11:30 - uroczyste otwarcie wyścigu
- 16:00 - I dekoracja
- 17:00 - II dekoracja
- 18:00 - III dekoracja i zakończenie pierwszego dnia zawodów
20.05.2018 r.
- 9:45 – uroczyste otwarcie drugiego dnia wyścigu
- 10:00 – start szkółek kolarskich
- 12:00 – I dekoracja
- 14:00 - II dekoracja
- 16:00 - III dekoracja i zakończenie wyścigu
- 17:00 – uroczyste zakończenie wyścigu

17. PLAN TRASY:
19.05.2018r. – kryterium uliczne
START – ul. Sianowska/Żuraszka, trasa ulicami: Santocka, Myśliborska, Maszewska, Lubowska,
Człuchowska, Sianowska. Długość okrążenia ok.2800 m.

20.05.2018r. – wyścig indywidualny na czas
START – wjazd na poligon w Złotnikach, trasa Złotniki – Chojnice – Złotniki

18. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ:
Sędziego głównego oraz skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku
Kolarskiego.

19. ZASADY FINANSOWANIA:
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator;
- koszty uczestnictwa: zakwaterowania, podróży, wyżywienia ponoszą zawodnicy lub kluby;
- organizator przedstawi wynegocjowane stawki zakwaterowania i wyżywienia do końca kwietnia 2018
roku;
- opłaty startowe w/g stawek Komisji Masters PZKol na 2018 rok;
- zawodnicy, osoby towarzyszące, samochody uczestniczące w zawodach muszą posiadać ubezpieczenie
OC i NW;
- organizator nie odpowiada za wypadki w trakcie imprezy powstałe z winy uczestników przez
nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego i nieprawidłowego zachowania się podczas zawodów;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy zaginione lub skradzione;
- kierownicy ekip i zawodnicy niezrzeszeni odpowiedzialni są za ewentualne szkody i zniszczenia w
pomieszczeniach przez nich użytkowanych;
- kierownicy ekip i zawodnicy niezrzeszeni odpowiedzialni są za pozostawienie użytkowanych pomieszczeń
w stanie jakim zastali.

20. WYKAZ SZPITALI:
UWAGA!! Najbliższy szpital: w odległości 6 km Szpital Wojewódzki ul. Juraszów 7/19
tel. 61 821 22 00
Organizator na czas wyścigu zabezpiecza karetkę pogotowia i sanitariusza.

21. WYNIKI:
Dostępne będą na stronie www.ptcpoznan.pl, wielkopolski związek kolarski, facebook poznańskie
towarzystwo cyklistów, komisjamasters.pl, kolarstwomasters

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy uczestnik biorący udział w zawodach powinien być ubezpieczony i startuje na własną
odpowiedzialność. Każdy z uczestników wypełnia „kartę zgłoszenia”. W przypadku dzieci kartę podpisują
rodzice. Za wyjątkiem szkółek kolarskich.
We wszystkich sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

SPONSORZY ZAWODÓW :

AUTO CHARA

Pomoc drogowa:
Czynne: Całą dobę! 24h
Tel: 601 360 410
Agencja Ubezpieczeniowa PZU.
Nawrocki Stefan
Adres
Strzeszyńska 68
60-479 Poznań Kontakt tel.618425673

ORGANIZATOR
Poznańskie Towarzystwo Cyklistów

