REGULAMIN
X Ogólnopolskiego Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn.
Podgórzyn 27 maj 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Organizator - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
Tel. 607 495 737
Współorganizator - Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14
2. Cel: popularyzacja kolarstwa oraz promocja gminy Podgórzyn
3. Wyścig zaliczany do Challenge DZKol , Challenge Komisji Masters oraz Górski KSC Masters
4. Termin i miejsce: kryterium rozegrane zostanie 27.05.2018 r.(niedziela)
o godz. 11.45 w Podgórzynie przy ruchu całkowicie zamkniętym
Start ul. Żołnierska 44 - Nowa - Jana Pawła II – Bojki – Żołnierska (meta) - runda 2400 m
5. Uczestnictwo: prawo startu w wyścigu mają zawodnicy w kategorii: Masters, junior młodszy/sza,
młodzik/ka, żak/żakini, kobiety open, Cyklosport - posiadający kask, badania lekarskie i ważną
licencję na rok 2018. Niezrzeszeni Mężczyzn Open po wypełnieniu oświadczenia .
6. Zgłoszenia do kryterium przyjmowane będą w dniu wyścigu w godz. 930-1100.
w biurze wyścigu: Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE” ul. Żołnierska 13 ,
15
58-562 Podgórzyn. ( Odprawa techniczna 11 )
7. Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywają organizatorzy. Zawodnicy biorący udział
w kryterium wpłacają startowe zgodnie z uchwałą PZKol na 2018 rok.
( UWAGA !!!! Masters, Cyklosport , Niezrzeszeni 60,-zł )
8. Sposób przeprowadzenia.
Kryterium rozegrane zostanie zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
dzieci 6 - 8 lat
godz. 11.45 dystans 600 m
na kreskę
dzieci 11 - 12 lat
dystans 4800 m ( 2 okr.)
na kreskę
dzieci 9 - 10 lat
dystans 2400 m ( 1 okr.)
na kreskę
żak/kini 11 - 12 lat
dystans 4800 m ( 2 okr.)
na kreskę
młodziczka 13 - 14 lat
dystans 14,4 km ( 6 okr.)
na punkty
młodzik 13 - 14 lat
dystans 14,4 km ( 6 okr.)
na punkty
juniorka mł. 15 - 16 lat
dystans 21,6 km ( 9 okr.)
na punkty
junior mł. 15 - 16 lat
dystans 28,8 km (12 okr.)
na punkty
Kobiety Open
dystans 14,4 km ( 6 okr.)
na punkty
kat. Niezrzeszeni Mężczyzn Open dystans 14,4 km ( 6 okr.)
na punkty
kat. Masters M70
dystans 14,4 km ( 6 okr.)
na punkty
kat. Masters M60
dystans 21,6 km ( 9 okr.)
na punkty
kat. Masters M50
dystans 21,6 km ( 9 okr.)
na punkty
kat. Masters M40
dystans 28,8 km (12 okr.)
na punkty
kat. Masters M30
dystans 28.8 km (12 okr.)
na punkty
kat. Cyklosport
dystans 28.8 km (12 okr.)
na punkty
Zakończenie kryterium godz. 16.00

Kryterium rozegrane będzie na punkty - co trzecie okrążenie: 5 - 3 - 2 - 1 punkty, pozostałe: 2, 1
pkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który (nadrobi okrążenie) zgromadzi największą ilość punktów
i ukończy wyścig. Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.
9. Nagrody - trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody. Wykaz nagród
zostanie podany na odprawie technicznej w dniu zawodów.
Klasyfikacja Drużynowa (Klubowa) I do III miejsca Puchar Wójta Gminy Podgórzyn .
Punktacja od pierwszego miejsca 5, 4, 3, 2, 1 pkt.
- w przypadku 3-ch zawodników punktacja 3, 2, 1 pkt.
10. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol na wniosek Organizatora.
11. Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących organizator
nie bierze odpowiedzialności. Każdy zawodnik musi być ubezpieczony przez macierzysty klub.
W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym
zawodów. Organizator w porozumieniu z Sędzia Głównym zastrzega sobie prawo decydowania
we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRES SZPITALA: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. 75-75-37-100

Regulamin zatwierdzono dnia: 23.04.2018 r.
DZKol Wrocław: Zbigniew Jaszowski

